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Uvodnik
Gozdno-lesne verige
Naši gozdovi v vse večji meri opravljajo pomembno ekološko in socialno
vlogo, lesa pa ne znamo izkoristiti in primerno ovrednotiti. Že nekaj let
nastajajo projekti o gozdno-lesnih verigah, zgodilo se je že veliko sestankov,
razprav, posvetov, sprejetih je bilo obilo sklepov. V državi se je nekaj premaknilo. Vsi smo uvideli možnosti, ki nam jih ponuja les s primerno dodano
vrednostjo. Od tu naprej pa stopicamo na mestu, ne znamo potegniti prave
poteze, ki bi rodila konkreten svetel primer, da bi rojeval druge. Bojim se,
da bomo še naprej samo govorili.
Ko tako upamo, da nas bodo gozdno-lesne verige rešile vseh tegob, je
prav, da se zazremo malo v zgodovino in pogledamo dobre in slabe plati
tovrstnih povezav.
Med leti 1950 in 1952 so državne gozdove izkoriščala lesno proizvodna
podjetja (LIP); pa tudi pred tem, med leti 1945 in 1950, je bila povezanost
med gozdarstvom in lesno industrijo velika in tesna.
Če preskočimo nekaj let in preidemo na leto 1964, ko so pričeli z vsemi
gozdovi ne glede na lastništvo, gospodariti gozdna gospodarstva. Od takrat
naprej, pa do sprejetja zakona o gozdovih 1993 leta lastniki gozdov niso
prosto razpolagali s svojim lesom, ves promet z lesom je potekal preko gozdnogospodarskih organizacij. To je bilo tudi obdobje, ko je imela prednostno
pravico do lesa v posameznem gozdnogospodarskem območju, območna
lesna industrija. Povezave med gozdarstvom in lesno industrijo so bile tedaj
nekje bolj (primer Lesna – gozdarstvo in lesna industrija Slovenj Gradec),
drugje manj tesne (Sestavljena organizacija združenega dela /SOZD/ na
Gorenjskem), ali pa so bili podpisani med območno lesno industrijo in
gozdarstvom samoupravni sporazumi. Gospodarski kompleks gozdarstvo –
lesna predelava je dosegel primerno težo v družbi. Njegov pomen so občutili
tudi gozdovi. Vlaganja vanje so bila primerna. Skoraj povsem zanemarjen
pa je bil razvoj na področju predelave lesa.
Trenutno poteka obdobje dvajsetletnih koncesijskih pogodb (iztečejo se
leta 2016), ko z državnimi gozdovi gospodarijo gozdna gospodarstva, ki se
v večini primerov ukvarjajo tudi s predelavo lesa.
Postavlja se vprašanje, zakaj v vsem tem obdobju relativno tesne povezanosti gozdarstva in lesne predelave nismo pri ovrednotenju lesa dosegli
nobenega napredka, celo iz leta v leto nazadujemo.
Pri bolj ali manj tesnih povezavah gozdarstva in predelave lesa, se je potrebno
zavedati, da je skoraj tri četrtine slovenskih gozdov v privatni lasti. Lastniki
pa se ravnajo po tržnih zakonitostih. Prosti trg ne dovoljuje sentimentalnosti.
Le konkretni uspehi bodo lahko dali spodbude za dolgoročno povezovanje.
Nenehno se moramo zavedati tudi dejstva, da je za trajne donose iz gozdov
potrebno z njimi gospodariti, vanje vlagati. Da bo to omogočeno, morajo
lastniki za les na trgu doseči primerno ceno.
Mag. Franc PERKO
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Izvleček:
Vilhar, U., Kraigher, H., Kutnar, L., Simončič, P., Grecs, Z.: Načrtovanje obnove gozda po velikih poškodbah.
Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 1. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 70. Prevod avtorji, lektoriranje
angleškega besedila Breda Misja, slovenskega Marjetka Šivic.
Obnova gozdov, prizadetih v poškodbah večjega obsega, je prednostna naloga javne gozdarske službe in lastnikov
gozdov. Poškodovani gozdovi morajo čim hitreje ponovno opravljati svoje funkcije v največjem mogočem obsegu. Prispevek obravnava stanje in perspektive tistega dela izvedbenih načrtov za sanacije po velikih poškodbah v
slovenskih gozdovih, ki se nanašajo na obnovo poškodovanih gozdov.
Predstavljena je problematika načrtovanja obnove gozda po velikih poškodbah ter prednostne naloge, ki bi jih
stroka morala vgraditi v bodočo zakonodajo glede obnove pri sanacijah velikih poškodb. Predstavljene so tudi
raziskave o spremenjenih rastiščnih razmerah v gozdovih, prizadetih zaradi velikih poškodb na požariščih na Krasu,
gradacije podlubnikov in vetroloma v antropogenem smrekovem sestoju na Pohorju ter vetroloma v pragozdnem
rezervatu Rajhenavski Rog v Kočevskem rogu.
Ključne besede: gozd, velike poškodbe, obnova, rastiščne razmere, sanacijski načrt, organizacija gozdarstva
Abstract
Vilhar, U., Kraigher, H., Kutnar, L., Simončič, P., Grecs, Z.: Planning Forest Restoration after Large-Scale Disturbances.
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 1. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 70.
Translated by the authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Restoration of forests affected by large-scale disturbances is a priority task of public forest service and forest owners. Damaged forests should be restored as soon as possible in order to provide their ecosystem services in full
extent. This paper deals with the state and perspectives of implementation plans for restoration of forests affected
by large-scale disturbances in Slovenian forests.
Given the problems of forest restoration after large-scale disturbances we address the priorities of the implementation planning which should be incorporated in future legislation of the forestry sector, related to the restoration of
large-scale disturbances in forests. Selected studies on alteration of forest site conditions after large-scale disturbances
are presented, including forest fires in Kras, bark beetle attack and wind throw in anthropogenic spruce stand on
Pohorje and wind throw in virgin forest remnant Rajhenavski Rog in Kočevski Rog.
Key words: forest, large-scale disturbances, restoration, forest site conditions, implementation plan, forestry sector organization

1

Uvod

Obnova gozda, prizadetega v poškodbah večjega
obsega, je prednostna naloga javne gozdarske
službe in lastnikov gozdov. Poškodovani gozd
namreč ne zagotavlja več vseh svojih funkcij,
pogosto je zaradi velikih poškodb onemogočen
naravni razvoj gozda. Obnova poškodovanega
gozda mora potekati tako, da gozd čim hitreje
začne ponovno opravljati svoje funkcije v največjem mogočem obsegu.
Velike poškodbe so v skladu s Pravilnikom
o varstvu gozdov (2009) tisti negativni vplivi,
ki lahko gozd poškodujejo v obsegu, da je onemogočen naraven razvoj ekosistema oziroma
GozdV 71 (2013) 1

je onemogočeno zagotavljanje funkcij gozda:
– vplivi onesnažil na gozdove;
– naravne ujme, ki jih povzročajo škodljivi abiotski in biotski dejavniki;
– požari.
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Največ sanitarnega poseka v deležu celotnega
poseka (http://www.zdravgozd.si/), evidentiranega
s strani Zavoda za gozdove Slovenije v letih od
1995 do 2010 (Timber – podatkovna zbirka o
poseku gozdnega drevja 1995–2010), so povzročili biotski dejavniki (napad žuželk, bolezni,
divjad): 48,5 %. Sledijo abiotski dejavniki (veter,
sneg, žled, plazovi in usadi) s 34,1 %. Požari so
povzročili 0,5 % sanitarnega poseka, preostali
dejavniki (onesnažen zrak, delo v gozdu …) pa
17 %. Pogosto velike poškodbe gozdov povzroči
več vzrokov hkrati. Vetrolom velikokrat spremljajo
močni nalivi in toča (GRECS et al., 2008). Tudi
gradacije podlubnikov ali težka snežna odeja
so pogosto vzrok, da moč vetra pride do izraza.
Požarna ogroženost gozdov je odvisna od podnebnih razmer na obravnavanem območju in se
stopnjuje v času suše in povišanih temperatur
zraka. V požaru prizadeta drevesa so bolj podvržena boleznim in škodljivcem.
Kot posledica velikih poškodb v gozdnih sestojih pogosto nastanejo velike vrzeli, katerih premer
lahko presega več sestojnih višin. V teh vrzelih so
v primerjavi z okoliškim gozdnim sestojem zelo
zaostrene mikroklimatske razmere (LIECHTY et
al., 1992; PROE et al., 2001; VILHAR et al., 2006b),
spremenjena sta preskrba z vodo (VILHAR/
SIMONČIČ, 2012) in spiranje hranil (SIMONČIČ, 2001; RITTER et al., 2005), posledično je
spremenjena tudi rodovitnost tal ob nevarnosti
degradacije tal zaradi erozije, sproščanje dušika in
odnašanja organske snovi (RAULUND-RASMUSSEN et al., 2008). Novonastale razmere v velikih
vrzelih spodbudijo uspevanje pritalne vegetacije
(DIACI, 2002; URBANČIČ et al., 2008), posebno
takrat, ko padla debla odstranimo (RAMMIG et
al., 2007). V takih razmerah je naravna obnova
motena, v primeru velikopovršinskih motenj in
odsotnosti oziroma poškodovanosti prisotnega
mladja pa celo nemogoča. V takih primerih
si lahko pomagamo z obnovo s sajenjem in
setvijo, ki pospeši proces ogozditve (RAMMIG
et al., 2007). Ker pa je vzgoja sadik praviloma
večletna, semenskih obrodov pa ni vsako leto,
sta potrebna srednjeročni načrt zbiranja semena
po provenienčnih območjih in višinskih pasovih
ter načrtna vzgoja sadik v drevesnicah (GRECS/
KRAIGHER, 1997; WESTERGREN et al., 2006).
4

Posebno pomembna je uporaba semena in sadik
ustreznih provenienc z dodano genetsko vrednostjo, kar bo omogočala preživetje, prilagajanje
in razvoj gozdov v spreminjajočem se okolju ter
njihovo odpornost proti boleznim in škodljivcem
(KRAIGHER, 2011; BOŽIČ/ KRAIGHER, 2012).
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Načrtovanje obnove gozda
po velikih poškodbah
v okviru sanacijskih
načrtov

Temeljna podlaga za sanacijo velikih poškodb v
slovenskih gozdovih so določila Zakona o gozdovih (1993, 1998, 2007, 2010), ki opredeljuje zagotavljanje proračunskih sredstev Republike Slovenije
za sofinanciranje obnove gozdov na pogoriščih
in gozdov, poškodovanih zaradi naravnih ujm.
Pravilnik o varstvu gozdov (2009) opredeljuje
negativne vplive, ki gozd poškodujejo, ter določa
sanacijo poškodovanih gozdov. 38. člen pravilnika
določa vsebino načrta sanacije poškodovanega
gozda. Ukrepi za izvedbo sanacije se izvedejo na
podlagi posodobljenih gozdnogojitvenih načrtov,
ki so obenem projekti za obnovo gozda. Zavod
za gozdove Slovenije predloži ministrstvu načrt
sanacije poškodovanega gozda najpozneje v dveh
mesecih od dneva, ko je bila ugotovljena poškodovanost gozda. V primeru objektivnih okoliščin
lahko Zavod na podlagi posebne obrazložitve predloži načrt tudi pozneje. Načrt sanacije, katerega
izvedba bo terjala prerazporeditev proračunskih
sredstev ali financiranje iz proračunske rezerve,
potrdi minister, pristojen za gozdarstvo (Pravilnik o varstvu gozdov, 2009). Zavod posodobi
gozdnogojitvene načrte za izvedbo sanacije v treh
mesecih po sprejemu načrta sanacije poškodovanega gozda. Še podrobneje določa načrt sanacije
poškodovanega gozda Pravilnik o podrobnejših
merilih za ocenjevanje škode v gozdovih (2009).
Ta pravilnik določa merila za ocenjevanje škode
zaradi naravnih in drugih nesreč ter množičnega
izbruha rastlinskih bolezni in škodljivcev v gozdovih. Pravilnik deli škodo v mlajših razvojnih
fazah (mladje, gošča, letvenjak) po naslednjih
stopnjah poškodovanosti:
–– stopnja: poškodbe so take, da se iz preostalega
mladovja lahko vzgoji gozd, za kar so potrebni
dodatni negovalni ukrepi;
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–– stopnja: poškodbe so take, da so za sanacijo
gozda potrebne spopolnitve mladovja in dodatni negovalni ukrepi;
–– stopnja: poškodbe so take, da je potrebna
popolna obnova gozda.
Škoda v starejših razvojnih fazah gozda (drogovnjak, debeljak, ipd.) se ocenjuje po naslednjih
stopnjah poškodovanosti:
–– stopnja: poškodbe so take, da poškodovanega
drevja ni treba posekati, vendar bodo povzročile
zmanjšan količinski in vrednostni prirastek;
–– stopnja: poškodbe so take, da je treba poškodovano drevje posekati;
–– stopnja: poškodbe so take, da je treba posekati
vse drevje in gozd obnoviti.
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (2004, 2005, 2008, 2010) določa
sofinanciranje obnove gozda, poškodovanega
po naravni ujmi, kalamitetah in epifitocijah,
sofinanciranje priprave površine za obnovo in
obnove s sajenjem ali setvijo ter sofinanciranje
gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja gozdnih
cest in vlak ter priprave gozdnih vlak, kar je nujno
potrebna za obnovo poškodovanega gozda. Po
tem pravilniku so lastniki gozdov upravičeni do
povečanih stroškov poseka, če je gozd poškodovan
v tolikšni meri, da ga bo treba obnoviti. Sofinancirana so vsa dela obnove gozda, poškodovanega
v ujmi, potrebna preventivna varstvena dela za
zatiranje podlubnikov ter gradnja, popravila in
vzdrževanje gozdnih prometnic, ki so nujna za
izvedbo sanacije poškodovanega gozda. Zavod
za gozdove Slovenije pripravi projekte za obnovo
gozda ter po teh projektih izdeluje in izdaja na
ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo, zahtevke
za vlaganja v gozdove za dela ob sanaciji velikih
poškodb v gozdovih.
Površina, za katero se načrtuje obnova po ujmi
poškodovanih gozdov, je praviloma večja od 0,25
ha oziroma vrzel s premerom dveh sestojnih višin
odraslega sestoja na danem rastišču (GRECS et al.,
2008). Na taki površini mora biti poškodovane več
kot 50 % lesne mase. Obnovo je mogoče načrtovati tudi pri manjšem deležu poškodovane lesne
mase, a ne manj kot 30 %, če je na poškodovani
površini katera od socialnih ali ekoloških funkcij
s prvo stopnjo poudarjenosti funkcij. Najmanjša
površina, za katero se načrtuje obnova, je 0,1 ha
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oziroma vrzel s premerom ene sestojne višine
odraslega sestoja na danem rastišču.

3 	Problematika načrtovanja
obnove gozda po velikih
poškodbah
V preglednici 1 prikazujemo primerjavo načrtovanja obnove gozdov v okviru sanacijskih načrtov,
ki so bili izdelani na Zavodu za gozdove Slovenije
v letih od 2003 do 2008. Tehnološke vsebine
sanacijskih načrtov so obravnavali Robek in sod.
(2013). Gre za sanacijske načrte, ki zajemajo različne vzroke poškodb v gozdovih (požar, vetrolom,
snegolom, itd.). Včasih en sanacijski načrt zajema
tudi več ločenih lokacij velikih poškodb, na primer
pogorišče Šumka, Staje, Debela griža (KOŠIČEK
et al., 2007), ali več vrst velikih poškodb gozdov
hkrati (npr. vetrolom, močni nalivi in toča)
(GRECS et al., 2008).
V letih se je obseg načrtovanja obnove gozdov
v okviru sanacijskih načrtov spreminjal. Zgodnejši načrti sanacije so vsebovali opis stanja,
cilje, smernice za obnovo gozda po načrtovalnih enotah ter opis stanja, ciljev in ukrepov po
negovalnih enotah (ŠKRK et al., 2004; KOŠIČEK
et al., 2007). Poznejši sanacijski načrti vsebujejo
le opis načrtovanih ukrepov in stroškov obnove,
varstva pred divjadjo in nujne nege zelo poškodovanih sestojev po lastništvu (npr. SLABANJA
et al., 2008) in gozdnogospodarskih enotah (npr.
TRAJBER et al., 2008). Eden od vzrokov je, da
se ukrepi za izvedbo sanacije izvedejo na podlagi
posodobljenih gozdnogojitvenih načrtov, ki so
obenem projekti za obnovo gozda. Slabost tega
pristopa je, da je otežena ocena dejanskega obsega
del, materialnih stroškov in človeških virov,
potrebnih za uspešno obnovo gozda. Nepokrito
ostane tudi področje minimalnih pogojev, ki jih
morajo izpolnjevati izvajalci del, način nadzora
nad opravljenimi deli (ROBEK et al., 2013) ter
ugotavljanje dejanske uspešnost obnove gozdov,
prizadetih v velikih poškodbah, z vidika analize
stroškov in koristi različnih načinov obnove gozda.
Velike težave pri obnovi gozdov, prizadetih v
velikih poškodbah, so: razdrobljenost zasebne
posesti, neusposobljenost in neustrezna opremljenost lastnikov za delo v gozdu, zlasti za delo
v poškodovanem gozdu (SLABANJA et al., 2008).
5

6

0
0
0
0
0
_
+

+

_

_

0
0
+
_
+
0
+
+
+
+

2

1

SN zajema ovrednotenje funkcij
poškodovanega gozda
SN zajema ovrednotenje rastiščnih razmer poškodovanega gozda (analiza avtohtone vegetacije,
talnih lastnosti itn.)
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Obsežna, dolgotrajna obnova se praviloma ne
konča v času, kolikor je veljavnost sanacijskega
načrta (ibid), zato bi bilo koristno čas njihovega
trajanja uskladiti tudi s potrebami po uporabi
genetsko pestrega in rastišču ustreznega gozdnega
reprodukcijskega materiala (BOŽIČ/ KRAIGHER, 2012) ob upoštevanju nerednih obrodov
in dolgotrajne vzgoje sadik (KRAIGHER, 2011).
Prvi ukrepi v okviru sanacije poškodovanih
gozdovih so ukrepi nujne nege poškodovanih
dreves. V okviru tehnoloških podlag za izvedbo
sanacij gozdov po velikih poškodbah je treba
oblikovati posebna določila glede poseka in
spravila poškodovanih dreves, gradnje gozdnih
prometnic, preventivnih varstvenih del za varstvo pred divjadjo, varstvo pred podlubniki
oz. škodljivci in boleznimi gozdnega drevja,
varstvo pred delovanjem erozijskih procesov
itn. (Pravilnik o varstvu gozdov, 2009). Sestavni
del začetnega načrtovanja sanacije in snovanja
bodočega gozda mora postati tudi ovrednotenje
rastiščnih razmer in analiza avtohtone vegetacije
v podobnih razmerah v okolici (nepoškodovan
gozd na podobnih rastiščih), kar služi kot podlaga
za izbor rastišču primernih drevesnih (izjemoma
tudi grmovnih) vrst. Ovrednotenje rastiščnih
razmer (poudarek na tleh in mikroklimi) služi
kot podlaga pri oblikovanju tehnoloških podlag
za posek in spravilo poškodovanih dreves in za
izbor površin poškodovanega gozda, kjer se:
1. poškodovani gozd prepusti naravnemu razvoju,
2. deloma odstrani poškodovano drevje na prioritetnih območjih (GRECS et al., 2008):
–– v hudourniških in drugih vodotokih ter v
zaledju hudournikov, če zaradi poškodovanih dreves in plavja obstaja nevarnost
zajezitve vodotokov,
–– kjer je ogrožena infrastruktura oz. premoženje ljudi,
–– za preprečitev namnožitve podlubnikov
oz. škodljivcev in bolezni gozdnega drevja
(prednost imajo predeli z večjim deležem
poškodovanih iglavcev),
–– za preprečitev delovanja erozijskih procesov,
–– s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi
funkcijami,
3. popolnoma odstrani poškodovano drevje,
ter načrtuje naravno in/ali umetno obnovo gozda.

Preglednica 1: Primerjava načrtovanja obnove gozdov v okviru sanacijskih načrtov izdelanih v obdobju 2003–2008. Tehnološke vsebine je obravnaval Robek s sod. (2013).
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SN prostorsko opredeljuje različne načine obnove poškodovanega gozda.
SN določa nabor ukrepov pri
negi ohranjenega mladovja ter
ukrepe za preprečevanje razrasti.
SN določa nabor ustreznih drevesnih vrst za umetno obnovo s
sajenjem in setvijo.
SN določa nabor ustreznih
ukrepov za predpripravo tal ter
ukrepe za preprečevanje razrasti.
SN prostorsko opredeljuje delo
in material pri obnovi gozda.
SN prostorsko opredeljuje delo
in material za preventivno
varstvo.
SN določa višino subvencij za
obnovo gozda po kategorijah
lastnikov gozdov za sanacijo.
SN opredeljuje normative/način
obračuna del za obnovo gozda.
SN vsebuje oceno potrebnih
sredstev za obnovo gozda.
SN določa način nabave materiala in naročanja storitev za
obnovo gozda.
SN določa način nadzora nad
opravljenimi deli in porabo
materialov za obnovo gozda.
SN določa postopke za monitoring uspešnosti obnove po
obdobju sofinanciranja del.
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S posegi v poškodovani sestoj v največji mogoči
meri posnemamo podnebne razmere ugodnih
mikrorastišč. Pri tem smo posebno pozorni na
ugodne talne in reliefne posebnosti, na primer
dvignjene dele tal, odmrli les (DIACI et al., 2005).
Predlagamo selektiven pristop s ciljem oblikovanja mozaične strukture gozda, ki je v skladu
s skupinsko postopnim načinom gospodarjenja
(MLINŠEK, 1986).
Dodatno se določi površine poškodovanega
gozda, ker se iz preostalega mladovja lahko vzgoji
gozd oziroma površine gozda, kjer so za sanacijo
gozda potrebne spopolnitve mladovja z naravno
in/ali umetno obnovo ter tiste površine, kjer je
potrebna popolna obnova gozda. Določi se tudi
površine, kjer so potrebni dodatni negovalni
ukrepi v poškodovanem sestoju, mladovju (odstranjevanje poškodovanega mladovja, priprava tal
za obnovo mladovja, varstvo mladovja, priprava
tal za spopolnitev, spopolnitev s sadnjo ali setvijo,
dodatna nega in varstvo sadik).
Temu se prilagodimo tudi z načrtovanjem
poseka in spravila poškodovanih dreves v tehnološkem delu sanacijskega načrta. Če je le
mogoče, se ohrani čim več nepoškodovanih ali
malo poškodovanih potencialnih semenjakov na
prizadetih površinah. Sicer so taka drevesa bolj
podvržena vetru in snegu, a so pomemben vir
semena za naravno obnovo prizadetega gozda
(SLABANJA et al., 2008). Na poškodovanih površinah se lahko pušča posamične sušice in podrtice
za zagotavljanje življenjskega prostora favne ter
uspešnejše naravno pomlajevanje (PAPLERLAMPE/ AVSENEK, 2007).
Na požariščih lahko ta določila vključujejo
(ŠKRK et al., 2004):
–– posek starega sestoja,
–– panjevsko sečnjo preživelih osebkov, pri čemer
se panjevske poganjke enakovredno vključi v
novonastalo mladje,
–– zložitev vsega neuporabnega lesa v kupe ali
redove po sečnji.
Na površinah, prizadetih zaradi vetroloma, v
primeru, da so bila poškodovana le posamezna
drevesa in šopi, poškodovani sestoj saniramo
z redčenjem (PREBEVŠEK et al., 2008). Sicer
spravilu poškodovanih dreves sledita gozdna
8

higiena in posek motečega drevja in grmovja
(PAPLER-LAMPE et al., 2006).

4 	Priprava tal
Poleg drugih ukrepov in postopkov za obnovo
gozda je potrebna pred naravno obnovo ali
obnovo s setvijo in/ali sadnjo tudi priprava
površin, ki zajema urejanje in/ali odstranjevanje
sečnih ostankov, odstranjevanje podrasti (npr.
trav, grmovnic, itd.), ki bi lahko ovirala naravno
nasemenitev, setev in/ali sadnjo in nadaljnji razvoj
sejank in/ali sadik, ter obdelavo tal (npr. prerahljevanje, premešavanje, obračanje, poravnavanje,
razrezovanje zgornjih talnih plasti), prilagojeno
gozdnemu rastišču (MEDVED et al., 2011).
Pripravo tal uvrščamo med gozdnogojitvena
dela, ki jih ureja Pravilnik o financiranju in
sofinanciranju vlaganj v gozdove (2004, 2005,
2008, 2010). Priprava gozdnih tal se večinoma
načrtuje za naravno obnovo in le izjemoma za
obnovo gozda s sadnjo sadik in setvijo semena.
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj
v gozdove (2004, 2005, 2008, 2010) določa tudi
obžetev, redčenje in odstranjevanje nezaželenih
primerkov z namenom nege mlajših razvojnih faz
gozda. Obžetev zatre podrast in druge rastline, ki
s podzemnimi deli tekmujejo za prostor, vodo in
hranila ter z nadzemnimi deli za svetlobo.

5

Naravna obnova

Glede načina obnove gozda se vedno najprej pretehta možnost naravne obnove. Primarni cilj pri
naravni obnovi gozda je omogočiti razvoj naravne
sukcesije, v nadaljevanju pa z nego usmerjati
razvoj k želeni zgradbi gozda, drevesni sestavi in
lesnoproizvodni kakovosti gozda. Naravna obnova
je praviloma najučinkovitejši ukrep sanacije v
naravnih ujmah in požarih poškodovanih gozdov.
Mogoča je na manjših površinah ter na robovih
ohranjenega sestoja (MEDVED et al., 2011).
Naravna obnova gozda je toliko zahtevnejša,
kolikor bolj je gozd oddaljen od naravnega stanja
(DIACI, 2006). Za uspešno nasemenitev in vznik
semena so praviloma potrebne večletne ponovitve
obžetev. Ti ukrepi so tudi cenejši kot večkratna
ponovitev sajenja sadik. Zato pri uspešni naravni
obnovi v ujmah poškodovanih gozdov načrtuGozdV 71 (2013) 1
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jemo med ukrepi nege tudi obžetev konkurenčne
pritalne vegetacije in odstranjevanje vzpenjavk v
naravnem mladju, kar bo omogočalo nemoten
razvoj mladovja k ciljni drevesni sestavi naravnega mladja. V Sanacijskem projektu vetrolom
Predmeja avtorji navajajo obžetev v naravnem
mladju v obdobju petih let (ČERNIGOJ/ JANEŽ,
2008). Nujna nega po velikih poškodbah obsega
tudi nego letvenjaka in nego mlajših drogovnjakov.
Glede na poškodovani razvojni fazi debeljaka in
drogovnjaka predvidena redčenja ne sodijo več
med negovalna dela.

6 	Obnova gozda s sajenjem
sadik in setvijo semena
gozdnih drevesnih vrst
Naravna obnova po velikih poškodbah gozda
je zaradi neugodnih rastiščnih razmer pogosto
onemogočena oz. zelo otežena in zato dolgotrajna
(PAPLER-LAMPE et al., 2011) zaradi pomanjkanja semenskih dreves, pomanjkljive genetske
pestrosti naravne nasemenitve, velike površine
poškodovanih gozdov, poškodb tal, nevarnosti
erozijskih pojavov. Če naravna, spontana nasemenitev ni dovolj uspešna in je moten vznik, se
izvaja kombinacija naravne obnove z obnovo
gozda s sajenjem sadik in/ali s setvijo semena
(dosajevanje še nepomlajenih površin, spopolnjevanje naravnega mladja).
Tudi v primeru, da so na območju velikih
poškodb gozdov izredno poudarjene katere od
ekoloških ali socialnih funkcij, ki jih mora gozd
v čim krajšem času ponovno zagotavljati (hidrološka, varovalna, rekreacijska funkcija), se
odločimo za obnovo s sajenjem in setvijo. Da bi
se izognili eroziji tal in zakrasevanju, je takrat
nujna čim hitrejša obnova s sajenjem in setvijo z
rastišču prilagojenim gozdnim reprodukcijskim
materialom (WESTERGREN et al., 2006). Pri
izboru načina ali kombinacije obnove s setvijo in
sajenjem je odločilna pričakovana uspešnost ene
ali druge metode obnove. Setev je priporočljivo
opraviti istega leta kot pripravo tal, ko se pritalna
vegetacija še ne razraste, saj je uspeh obnove s
setvijo zelo odvisen od konkurence pritalne vegetacije (ŠINIGOJ, 2010). Podrobneje to tematiko
obravnava Westergren s sod. (2013).
GozdV 71 (2013) 1

7 	Ciljna sestava drevesnih
vrst
Kot pri vsaki obnovi gozda želimo tudi s sanacijo
velikih poškodb doseči obnovo gozda s ciljnimi
drevesnimi vrstami, prioritetno v okvirih naravne
sukcesije, ki pa je praviloma dolgotrajna. Pri izbiri
drevesnih vrst upoštevamo dolgoročne cilje in
naravna izhodišča (ohranitev gozda kot ekosistema) in tudi kratkoročne gospodarske vidike, na
primer dohodek (DIACI, 2007). Za umetno obnovo
izbiramo drevesne vrste, prilagojene na dane rastiščne razmere in za katere pričakujemo čim večjo
uspešnost obnove. Pomembno je tudi zagotavljanje
ekoloških funkcij gozda, predvsem biotopske
funkcije, s sajen jem plodonosnih listavcev ter
ohranjanjem zadostnega števila lesnih ostankov,
podrtic itn. (PAPLER-LAMPE et al., 2006).
Hkrati je treba z izbiro drevesnih vrst, spremembo negovalnih modelov in navodil za nego
podati usmeritve za izboljšanje prožnosti in
odpornosti gozdnih ekosistemov (DIACI, 2007).
V prihodnosti se bo po vsej verjetnosti povečalo
tveganje zaradi vremenske spremenljivosti in
ekstremnih vremenskih dogodkov (IPCC, 2007).
Zaradi podnebnih sprememb se spreminjajo
razmere za uspevanje gozdov (rastiščne razmere),
s tem pa tudi njihova razporeditev in drevesna sestava (KUTNAR et al., 2009; KUTNAR/
KOBLER, 2011). Na račun sedanjih prevladujočih,
pretežno bukovih gozdov naj bi se po napovedih
modelov v prihodnosti zelo razširili različni gozdovi pionirskih drevesnih vrst s široko ekološko
amplitudo, posebno tistih, ki so prilagojeni na rast
v toplejših razmerah z daljšimi obdobji suše in so
praviloma manj gospodarsko zanimivi (npr. črni
gaber, mali jesen, puhasti hrast in drugi hrasti).
Zaradi širjenja gozdov termofilnih listavcev bi se
še posebno po ekstremnih napovedih lahko zelo
zmanjšal delež gospodarsko zanimivejših vrst (npr.
smreka, bukev, jelka). Spremembe razmestitve in
sestave gozdov bodo po napovedih potekale ob
burnem vremenskem dogajanju (orkanska neurja,
suše, poplave) in ob vse večjem vplivu biotskih
dejavnikov (npr. namnožitev žuželk in pojavi
bolezni, ki jih povzročajo glive ali drugi patogeni
organizmi) (OGRIS et al., 2008).
Na požariščih je treba upoštevati tudi potencialno gorljivost in količino goriva, ki ga prispeva
9
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posamezna drevesna vrsta (JAKŠA, 1997). Ker
je črni bor najbolj konkurenčna drevesna vrsta
na požariščih na Krasu, a je hkrati tudi požarno
ogrožen, se tam na degradiranih rastiščih uvaja
v obnovo s setvijo mešanice semen črnega bora
in listavcev (črnega gabra, lipovca, trokrpega in
ostrolistnega javorja, maklena, koprivovca) v
krpice z zagrinjanjem (KOŠIČEK et al., 2007).
Cilj je osnovanje mešanih sestojev, ki bodo
odpornejši proti požarom in hkrati tudi proti
boleznim gozdnega drevja, ki jih je na Krasu
vse več. Na bogatejših tleh je mogoče sajenje
želoda cera, gradna, puhastega hrasta in črnike,
lahko tudi mešanice želoda hrastov in bukovega
žira (ibid.).
Pri sanaciji snegoloma pogosto načrtujemo
sanacijsko sajenje hitrorastočih listavcev ali meliorativnih drevesnih vrst (javor, jesen, jerebika)
(PAPLER-LAMPE/ AVSENEK, 2007).

8

Spremenjene rastiščne
razmere po velikih
poškodbah gozdov
8.1 	Primer požarišč na Krasu
Gozdni požari zelo prizadenejo živi svet gozda,
uničijo večji del rastlinske odeje in degradirajo
gozdna tla (URBANČIČ/ DAKSKOBLER, 2001).
V njih zgori veliko gozdne organske snovi, ob
tem pa nastanejo večje količine debelih ožganih
in zoglenelih rastlinskih ostankov, kot so mrtva,
še stoječa drevesa, padla debla, odlomljene veje,
osmojeni panji, izruvane korenine itn. (TINKER/
KNIGHT, 2001). Požari vplivajo na fizikalne in
biološke lastnosti tal, saj uničijo večino površinskega organskega horizonta ter del humusno-akumulacijskega (BENTO-GONÇALVES et al.,
2012). V nekaterih državah (ZDA, Avstralija) so
kontrolirani požigi del gospodarjenja z gozdom
(HANCOCK et al., 2005; HUTCHINSON et al.,
2005; MCCAW, 2012). Gorenje pospeši mineralizacijo tal, zato je sproščanje hranil hitrejše kot
pri naravni biološki oksidaciji organske snovi.
Problematični so požari na plitvih organskih
tleh, kjer pogosto pogori večina gornjega dela
tal povsem do kamninske podlage, s čimer se
na požarišču povečata površinska kamnitost in
skalnatost (URBANČIČ, 2002). Na pritalne in
talne požare so zelo občutljiva dobro gorljiva
10

organogena tla, kakršna so kamnišča in prhninaste rendzine (URBANČIČ/ DAKSKOBLER,
2001). Urbančič (2002) je v raziskavah vpliva
požarov na tla v gozdovih črnega bora (Pinus
nigra) in puhastega hrasta (Quercus pubescens)
ugotovil, da je v požarih pogorel precejšen del
organskega horizonta tal. Najmanjša debelina in
masa organskega horizonta je bila na en mesec
starem požarišču, medtem ko so bile na starejših
požariščih debeline O horizontov večje, saj so se
v času po požaru deloma že obnovile (ibid.). Za
pritalne in talne požare so veliko manj občutljiva
dobro razvita tla, kakršna so rjava pokarbonatna
tla, rjava evtrična tla in jerovica (URBANČIČ,
2002). Večino tovrstnih tal sestavlja slabo gorljiva
mineralna plast, manjši del pa organska snov O in
A-horizontov (ibid.). Rastlinski pepel, ki ostane
po požaru na površini tal, je alkalen, zato se s
pronicanjem topnih snovi iz pepela in drugih
odložin v tla na pogorišču spremenijo kemične
lastnosti tal (SWEENEY/ BISWELL, 1961). Zaradi
uničene rastlinske odeje in organskega dela tal
se povečata erozija in izpiranje hranil iz tal na
pogorišču, spremenijo se kemične lastnosti tal:
povečata se pH vrednost tal in vsebnost rastlinam
dostopnih hranil ter izmenljivih bazičnih kationov
(URBANČIČ, 2002).
Požari pomembno vplivajo na rastlinsko sestavo
v območju požarišč. V gozdu bukve in dlakavega
sleča (Rhododendro hirsuti-Fagetum var. geogr.
Anemone trifolia) ter južnoalpskem gozdu črnega
bora in malega jesena (Fraxino orni-Pinetum
nigrae) sta Urbančič in Dakskobler (2001) na
pogorišču pet let po požaru ugotovila zmanjšano
rodovitnost, debelino in površino tal ter obilno
pojavljanje nekaterih rastlinskih vrst, značilnih
za gozdne poseke in požarišča. Sukcesija je zelo
počasna, saj prevladujejo plitva, slabo vododržna
in zato sušna, eroziji zelo izpostavljena slabo rodovitna in dobro gorljiva tla, ki so zelo občutljiva za
posledice talnega požara (ibid.).

8.2 	Primer gradacije podlubnikov in
vetroloma na Pohorju
Pohorje je med območji z najbolj izrazito spremenjeno drevesno sestavo na Slovenskem (BREZNIKAR et al., 2006). Antropogeni smrekovi sestoji,
med katere sodijo sestojne zgradbe s prevladuGozdV 71 (2013) 1
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a)

b)
Slika 1: Ograjena vrzel, nastala po vetrolomu v antropogenem smrekovem sestoju v bližini Črnega jezera na Pohorju
a) 2003 (Avtor: Primož Simončič); b) 2012 (Avtorica: Urša Vilhar)

jočim deležem smreke na bukovih in jelovih
rastiščih, pokrivajo 27.000 ha oziroma 45 %
skupne gozdne površine na Pohorju. Negativne
posledice tovrstnih gozdnogojitvenih odločitev se
dandanes kažejo v ogroženi trajnosti teh gozdov,
ki so podvrženi različnim stresnim dejavnikom:
boleznim in škodljivcem, vetrolomom, sušnim
razmeram in podnebni spremenljivosti (ČATER/
SIMONČIČ, 2010).
Drugotni smrekov sestoj v bližini Črnega
jezera na Pohorju je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja večkrat prizadel vetrolom in
nastalo je več manjših vrzeli (evidence ZGS, OE
Slovenska Bistrica). Ker ob robu v vetrolomu
nastale vrzeli vodi markirana Slovenska planinska pot, je na območju Črnega jezera velika

poudarjenost rekreacijske in turistične funkcije
gozdov. V letu 2000 je ZGS opravil sanitarni
posek in postavil ograjo za kolektivno zaščito
pred divjadjo. Jeseni istega leta je ZGS posadil
listavce (bukev, gorski javor, jerebika). Ker je bila
uspešnost umetne obnove majhna, so sajenje
bukve ponovili v letu 2003. Tudi drugič je bila
uspešnost umetne obnove majhna.
Vilhar s sod. (2005b) je primerjal mikroklimatske razmere in sušni stres v sredini vrzeli na
Črnem jezeru ter na primerjalni ploskvi Brička,
kjer je kot posledica udara strele in gradacije
podlubnikov v 110–120 let starem smrekovem
sestoju v letu 1994 nastala večja vrzel (CEHNER,
2002). Spomladi 1995 je ZGS na Brički posadil
bukove puljenke lokalne provenience Mala kopa.

Slika 2: Temperatura zraka na višini 2 m v sredini vrzeli, nastali po vetrolomu, na raziskovalni ploskvi Črno jezero
in Brička na Pohorju
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Slika 3: Vsebnost vode v tleh, simulirana s hidrološkim modelom WATBAL v sredini vrzeli, nastali po vetrolomu,
na raziskovalni ploskvi Črno jezero na Pohorju. Puščice označujejo čas umetne obnove s sajenjem.

Uspešnost umetne obnove je bila zadovoljiva
(ibid).
V vegetacijskem obdobju leta 2004 so bile
v sredini vrzeli na Črnem jezeru ugotovljene
nižje temperature zraka kot v vrzeli na Brički
(VILHAR et al., 2005b), katerih vrednosti pod 0
°C nakazujejo verjetnost pojava jesenskih pozeb
(Slika 2).
V minulih letih so bila degradirana tla in
ponavljajoče se suše glavni razlog za povečano
mortaliteto dreves v smrekovih monokulturah,
osnovanih na prvotno bukovih rastiščih (MISSON
et al., 2002). V smrekovih sestojih s podsajeno
bukvijo je kompeticija za razpoložljivo vodo v
koreninski plasti še bolj izrazita (VILHAR et al.,
2006a). Ponekod naravno obnovo ovira tudi konkurenca šašulic (Calamagrostis sp.) (URBANČIČ/
KUTNAR, 2006).
Sušne razmere v vrzeli na Črnem jezeru so
nastale v letu 2001, kar nakazujejo tudi nizke
merjene vsebnosti vode v tleh v vegetacijskem
obdobju. Slika 3 prikazuje letna nihanja vsebnosti
vode v tleh za vrzel na Črnem jezeru, ki jih je s
pomočjo hidrološkega modela WATBAL (STARR,
2004) izračunala Vilhar s sod. (2005b).
Ograjena vrzel na Črnem jezeru je bila od
leta 2001 naprej prepuščena naravnemu razvoju
(Igor Ahej ZGS, ustni vir). Zdajšnje stanje v vrzeli
(oktober 2012) priča o naravni obnovi s smreko in
12

jelko, množično pa se v ograjeni vrzeli pojavljajo
tudi listavci (npr. Sorbus aucuparia, Salix sp.).
Sklepamo, da so zaostrene mikroklimatske razmere v vrzeli na Črnem jezeru (mraziščna lega) in
sušni stres ravno v letih sajenja znatno doprinesli
k neuspešni obnovi s sajenjem bukve in javorja.
K uspešni naravni obnovi v poznejših letih pa
je pomembno prispevala ograja za kolektivno
zaščito pred divjadjo.

8.3 	Primer vetroloma v pragozdnem
rezervatu Rajhenavski Rog v
Kočevskem rogu
Vetrolomi povzročijo mehanske poškodbe drevja
in s tem razvrednotenje lesne mase, hkrati pa
povzročijo večje spremembe v delovanju gozdnega ekosistema. Zaradi vetrolomov pogosto
nastanejo velike, naenkrat ogolele površine,
pokrite s sečnimi odpadki, ki so večinoma
brez mladja (PAPLER-LAMPE et al., 2006). Pri
vetrolomih, ki povzročajo prevračanje dreves,
tako da je skupaj s koreninami izruvanih dreves
izpuljena iz zemljišč velika masa tal, so tla
neposredno poškodovana (URBANČIČ et al.,
2008). Dodatne poškodbe tal nastajajo zaradi
sečnje in spravila lesa s težko mehanizacijo.
Posredne poškodbe tal nastanejo tudi zaradi
pretrgane rastlinske odeje. Ker ta ne more več
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dobro varovati tal, se poveča njihova ogroženost
zaradi vodne in vetrne erozije (ibid.).
Na območju dinarskih jelovo-bukovih gozdov
imajo občasni, srednje močni vetrolomi pomembno vlogo pri oblikovanju strukture gozda (NAGEL
et al., 2006; NAGEL et al., 2007). V pragozdnem
rezervatu Rajhenavski Rog v Kočevskem rogu so
bile v vrzeli, nastali zaradi vetroloma (Slika 4),
v letih od 2001 do 2004 opravljene raziskave o
spremembah rastiščnih razmer (SIMONČIČ et
al., 2003; URBANČIČ et al., 2005; VILHAR et al.,
2005a; KUTNAR/ URBANČIČ, 2006; VILHAR et
al., 2006b; VILHAR, 2010; VILHAR et al., 2010;
VILHAR/ SIMONČIČ, 2012). Spremembe talnih
razmer, vegetacije, mikroklime, kroženja hranil
in vodne bilance v vrzeli v pragozdnem rezervatu
smo primerjali s poskusno vrzeljo Snežna jama
v gospodarskem gozdu, osnovano v letu 2001
(Slika 5). Iz velike vrzeli (premera 55 m) so bila

a)

odstranjena vsa posekana drevesa in večji sečni
ostanki, veje pa so bile zložene na kupe na robu
okoliškega sestoja (VILHAR, 2009). Umetno
nastalo vrzel predstavljamo kot možen primer
sanacije gospodarskega gozda, prizadetega zaradi
velike poškodbe.
V vrzeli pragozdnega rezervata prevladuje
kombinacija klimaksnih rastlinskih vrst, značilnih
za rastišča dinarskega jelovo-bukovega gozda
(Omphalodo-Fagetum var. geogr. Calamintha
grandiflora), medtem ko v umetno nastali vrzeli
Snežna jama (predvsem na osrednjem delu)
najdemo značilne elemente vegetacije posek in
gozdnih robov (KUTNAR/ URBANČIČ, 2006).
Kutnar in Urbančič (2006) sta ugotovila višjo
stopnjo zastiranja vertikalnih plasti vegetacije v
vrzeli v pragozdnem rezervatu (več kot 90 %) kot
v poskusni vrzeli. Povprečna stopnja zastiranja
zeliščne plasti je bila v pragozdni vrzeli manjša

Slika 4: Vetrolom in snegolom v pragozdnem rezervatu Rajhenavski Rog v Kočevskem rogu a) 2004 (Avtorica:
Urša Vilhar); b) 2012 (Avtor: Peter Železnik)

a)

b)

b)
Slika 5: Poskusna vrzel Snežna jama v gospodarskem gozdu v Kočevskem rogu a) 2004 (Avtorica: Urša Vilhar); b)
2012 (Avtor: Peter Železnik)
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Slika 6: Indeks za sušo (razmerje med dejansko in potencialno evapotranspiracijo, simuliran s hidrološkim modelom BROOK90) v sredini vrzeli, nastali po vetrolomu v gozdnem rezervatu Rajhenavski Rog in eksperimentalni
vrzeli Snežna jama v gospodarskem gozdu. Puščica označuje čas nastanka vrzeli zaradi vetroloma in snegoloma v
pragozdnem rezervatu Rajhenavski Rog.

kot v poskusni vrzeli, prav tako vrstna pestrost
(ibid.). Glede mahovne flore je bila bogatejša vrzel
v Rajhenavskem Rogu. Pojavljanje večjega števila
mahov je povezano z večjo skalnatostjo pa tudi
z večjim deležem lesnih ostankov na površini
ploskev (KRAIGHER et al., 2002).
V vegetacijskem obdobju 2003 in 2004 je bilo v
sredini vrzeli v Rajhenavskem Rogu ugotovljeno:
nižje povprečne temperature zraka, podobne minimalne temperature zraka, višja relativna zračna
vlaga in manjše hitrosti vetra kot na sredini vrzeli
v Snežni jami (VILHAR et al., 2006b).
V talni vodi, vzorčeni v vrzeli v pragozdnem
rezervatu s keramičnimi lizimetri v vegetacijskih
dobah prvo in drugo leto po poseku drevja, so
analize pokazale precej nižje vsebnosti NO3 kot v
vrzeli v Snežni jami, kjer so procesi mineralizacije
in izpiranja intenzivnejši (URBANČIČ et al., 2005).
Vodno bilanco vrzeli je s pomočjo hidrološkega
modela BROOK90 ugotavljala Vilhar s sod. (2012).
Evapotranspiracija rastlin v pragozdni vrzeli je
bila manjša kot v umetni vrzeli, prav tako odtok
v podtalje (ibid.). Sušni stres v letu 2003 v pragozdni vrzeli ni prišel do izraza, medtem ko je bil v
poskusni vrzeli v Snežni jami izrazitejši (Slika 6).
Klimaksne zeliščne vrste dinarskega jelovo-bukovega gozda se bodo postopoma vračale z
ustvarjanjem ugodnejših mikrorastiščnih razmer
pod zastorom podmladka drevesnih vrst (URBAN14

ČIČ et al., 2005). Vendar pa zatravljene površine in
odsotnost mladja enajst let po poseku v poskusni
vrzeli v Snežni jami kažejo na zelo dolgotrajen
proces naravne obnove gozda, za razliko od vrzeli
v Rajhenavskem Rogu, kjer je mladje že preraslo
fazo gošče. O tem pričajo tudi razlike v združbah
mikoriznih gliv (GREBENC et al., 2009) in v
dinamiki rasti drobnih korenin bukve, ki jih je
v obdobju od 2008 do 2010 opravil Železnik s
sod. (2012). V pragozdni vrzeli so ugotovili večjo
maso finih korenin bukve, ki so bolj dolgožive v
primerjavi s koreninami v poskusni vrzeli v Snežni
jami, kar je dober pokazatelj zaostrenih rastiščnih
razmer v poskusni vrzeli (ibid.).

9 	Predlogi za povečanje
učinkovitosti obnove
gozdov po velikih
poškodbah v okviru
novega zakona o gozdovih
Dobro načrtovanje obnove gozda, prizadetega v
velikih poškodbah, lahko veliko prispeva k kakovosti in gospodarnosti izvedbe del pri sanacijah
gozdov (ROBEK et al., 2013). Kot vsako načrtovanje mora vsebovati podroben načrt potrebnih
del, izvedbeni načrt, oceno stroškov ter mora
omogočiti preverjanje učinkov in uspešnosti
načrtovane obnove. Predlagamo:
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–– Načrtovanje obnove gozda, prizadetega v
velikih poškodbah, mora omogočati sledenje
stroškov obnove ter primerjave uspešnosti
posameznega načina obnove glede na vložena
sredstva.
–– V prvi fazi načrtovanja sanacije in snovanja
bodočega gozda je treba upoštevati rastiščne
razmere (tla, matična podlaga, mikroklima,
relief idr.) in analizirati avtohtono vegetacijo
v podobnih razmerah v okolici (nepoškodovan gozd na podobnih rastiščih), kar služi
kot podlaga za izbor rastišču primernih drevesnih (izjemoma tudi grmovnih) vrst ter
pregled razpoložljivosti ustreznih provenienc
in vzgojnih oblik.
–– Že pri oblikovanju tehnoloških podlag za
posek in spravilo poškodovanih dreves je treba
preliminarno načrtovati način obnove gozda
in določiti površine, kjer se:
–– poškodovani gozd prepusti naravnemu
razvoju,
–– deloma odstrani poškodovano drevje, ki
najbolj ogroža prometnice in obiskovalce
gozda ter načrtuje naravno obnovo in/ali
obnovo gozda s sajenjem, setvijo.
–– popolnoma odstrani poškodovano drevje
ter načrtuje naravno obnovo in/ali obnovo
gozda s sajenjem, setvijo.
–– Koncepti zasnove gozdov na saniranih površinah se določajo odvisno od tipa poškodbe
in rastiščnih razmer. Predlagamo selektiven
pristop s ciljem oblikovanja mozaične strukture gozda v podporo skupinsko postopnemu
načinu gospodarjenja z gozdom.
–– Kjer uvajanje ciljnih drevesnih vrst ni mogoče,
opredelimo možnost oblikovanja progresivnih
sukcesijskih stadijev in usmerjanje k ciljni
zgradbi in vrstni sestavi gozda.
–– Posebno pozornost je treba nameniti sanaciji
gozdov s spremenjeno drevesno sestavo (npr.
smrekove monokulture na bukovih ali jelovo-bukovih rastiščih). V primeru teh gozdov
s spremenjenimi sestojnimi in rastiščnimi
razmerami je treba še skrbneje pretehtati vse
ključne dejavnike za optimalno oblikovanje rastiščem ustreznih zasnov gozda in za
usmerjanje nadaljnjega razvoja gozda v smeri
potencialne, naravne vegetacije.
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–– Stalna spremljava poteka sanacije in po potrebi
sprememba načrta in izvedbe sanacije.
–– Zagotavljanje ustreznega razvoja gozda na
saniranih površinah s primernimi ukrepi za
preprečevanje razrasti in negativnega vpliva
vegetacije gozdnih posek (npr. trave, ločkovke,
ostričevje, nekatera zelišča in grmovne vrste),
ki zavira uspešno obnovo gozda.
–– Za določeno vrsto velike poškodbe se pripravi
postopek ukrepanja za pripravo tal. Glede na
ovrednotenje rastiščnih razmer (tip sestoja,
lastnosti tal) in stanja po poškodbi se najprej
ugotovi, v kolikšni meri je priprava tal potrebna.
Predvideti je treba dodatna dela glede priprave
tal, npr. stabilizacija tal v primeru plazu, zaščita
tal pred potencialno erozijo po požaru, odvodnjavanje v primeru poplav itn., s čimer se
zagotovi varnost ljudi in okolja.
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Fidej, G., Klaužer, S., Klemen, K., Rozman, A., Diaci,. J.: Primerjava naravne in umetne obnove gozdov, prizadetih
po naravnih ujmah. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in zaključki v angleščini, cit. lit.
Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Podnebne spremembe vplivajo na slabšo odpornost in vitalnost gozda, povečuje se pogostnost naravnih ujm. V
raziskavi smo primerjali učinkovitost naravne in umetne obnove gozdov, prizadetih zaradi ujm, s poudarkom na
strukturi in rasti mladja, vplivu pritalne vegetacije in pomenu semenskih dreves. Prva raziskava proučuje uspeh
setve pri treh različnih načinih dela (1: priprava tal, setev, ograditev; 2: setev, ograditev; 3: setev in saditev). V drugi
raziskavi smo primerjali uspešnost naravne obnove in umetne obnove (saditve) po vetrolomu. Rezultati kažejo,
da na nasemenitev pozitivno vplivata bližina semenskih dreves in priprava tal, medtem ko zastrtost s pritalno
vegetacijo vpliva negativno. Gostote naravnega mladja na ploskvah z naravno obnovo so večje od tistih na ploskvah
z umetno obnovo (brez upoštevanja sadik).
Ključne besede: ujme, vetrolom, pomlajevanje, naravna obnova, setev, saditev, semenska drevesa.
Abstract:
Fidej G., Klaužer S., Klemen K., Rozman A., Diaci J.: Comparison of Natural and Artificial Regeneration of Forests
Affected in Natural Disturbances. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 1. In Slovenian, abstract and conclusions in English, lit. quot. 42. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian
text Marjetka Šivic.
Climatic changes affect minor resistance and vitality of the forest, incidence of natural disturbances increases. In
this research we compared efficiency of natural and artificial restoration of forests affected by natural disturbances;
the stress was laid on structure and growth of seedlings, impact of ground vegetation, and importance of seed
trees. The first study compares success of regeneration according to three diverse treatments (1: preparation of
soil, sowing, fencing; 2: sowing, fencing; 3: sowing and planting). In the second research we compared success of
natural regeneration and artificial regeneration (planting) after windthrow. The results show that regeneration is
positively affected by proximity of seed trees and soil preparation, while the impact of ground vegetation cover is
negative. The densities of naturally grown seedlings on plots with natural regeneration surpass the ones on plots
with artificial regeneration (disregarding planted seedlings).
Key words: natural disturbance, windthrow, regeneration, natural regeneration, sowing, planting, seed trees.

1
1

Uvod

Introduction

Podnebne spremembe in še posebno vremenske
skrajnosti vplivajo na slabšo vitalnost in s tem
slabšo splošno odpornost gozda, hkrati pa postajajo skrajnostni dogodki, kot so naravne ujme in
škodljivo delovanje organizmov, vse pogostejši
(Kajfež-Bogataj, 2007; European Commission,
2009). Tako je bilo poleti leta 2008 v dveh neurjih
poškodovanih 500.000 m3 lesa na skupno 20.000
ha gozdov, od katerih je bilo 700 ha popolnoma
uničenih (Pahovnik, 2011). V Sloveniji lahko s
sonaravnim gospodarjenjem omilimo dovzetnost
GozdV 71 (2013) 1

gozda za ujme (Diaci, 2007). Po drugi strani
pa smo na dogodke slabo pripravljeni, ker je
ponudba semena in saditvenega materiala zelo
skromna. Vzroki za to so različni in obsegajo od
G. F., univ. dipl. inž. gozd., Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
2
S. K., dipl. inž. gozd. (UN), Dobje pri Lesičnem 1,
3262 Prevorje
3
K. K., dipl. inž. gozd. (UN), Gradišče 1, 1219 Laze v
Tuhinju
4
dr. A. R., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
5
prof. dr. J. D., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
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prevladujoče naravne obnove do družbeno-ekonomskih razmer. V razmerah po ujmah pogosto
nastanejo evtrofikacija rastišča in druge značilne
spremembe v rastiščnih dejavnikih, kar vpliva na
oteženo naravno pomlajevanje (Schönenberger,
2002; Brang et al., 2004). Površine, prizadete zaradi
ujm, so lahko priložnost za pionirske in polsvetloljubne drevesne vrste (Fischer A. in Fischer
H., 2010). Še posebno zadnje so v zadnjem času
precej pospeševali pri umetni obnovi, vendar z
zelo različnim uspehom. Izkušenj in znanja o
tehnični sanaciji prizadetih sestojev in saditvi
je precej, manj pa je vedenja o poteku naravnih
ogozditev prizadetih površin (Papler-Lampe,
2009) in možnostih alternativnih načinov sanacije;
npr. puščanje poškodovanih dreves, upoštevanje
naravne sukcesije, setev na izbrana mesta in kombinacije različnih ukrepov. Za izboljšanje biološke
sanacije so pomembne medsebojne primerjalne
analize različnih postopkov sanacij s kontrolnimi
površinami, kjer ne ukrepamo. Namen prispevka je
primerjati učinkovitost naravne in umetne obnove
gozdov, prizadetih zaradi ujm, s poudarkom na
strukturi in rasti mladja, vplivu pritalne vegetacije
in pomenu semenskih dreves. Prispevek je nastal
v sklopu aplikativnega projekta Ekološka sanacija
naravnih ujm v gozdovih, kjer smo v letu 2012
izpeljali prve terenske meritve, zato so rezultati,
ki jih predstavljamo, preliminarne narave.

2	Metode in objekti
raziskave

2	Research methods and objects

V sklopu raziskave proučujemo sanacije zaradi
delovanja podlubnikov, vetrolomov in požarov,
v prispevku pa smo se osredotočili na sanacije
vetrolomov iz leta 2008. Skupaj smo analizirali
pet večjih objektov, v nadaljevanju predstavljamo
dve raziskavi.
V prvi (Klemen, 2012; slika 2) smo proučevali uspeh setve pri treh različnih načinih dela.
V nadaljevanju – zgornji objekt: SV ekspozicija,
priprava tal, setev, ograja; spodnji objekt: Z ekspozicija, setev, ograja; prisojni objekt: J ekspozicija,
setev in saditev. Seme je bilo posejano v letu 2009,
ograje pa postavljene leto pozneje. Na zgornjem in
spodnjem raziskovalnem objektu smo postavili 120
ploskvic velikosti 1 x 1 m v dveh linijah. Razdalja
20

med ploskvicami znotraj linije je znašala 2 m. Na
prisojnem objektu pa smo zaradi slabega uspeha
setve postavili le dvajset ploskvic. Med popisovanjem smo izločili za pomladitev neprimerne
površine (vlake, kupi vej). Posneli smo tudi GPSkoordinate semenskih dreves in izračunali razdalje
od vsake ploskve do najbližjega semenskega
drevesa. Napaka meritev GPS je zaradi relativno
odprtih površin znašala le ± 4 m. Na ploskvicah
smo ocenjevali ali merili: obliko reliefa, ekspozicijo, nagib, delež zastopanosti različnih kategorij
(organskih in mineralnih tal, opada, kamnitosti,
mahovne, zeliščne plasti, odmrle lesne mase).
Nato smo izmerili višino in prirastek dominantnih
drevesc. Pri izbiri dreves kot dominantnih smo se
osredotočili na višino, vitalnost in rastni prostor.
Le-tega smo ocenjevali glede na proste kvadrante
okoli drevesa (FTG – »free to grow«). Drevo je
imelo FTG vrednost 4, če pri določeni višini drevesca sosednja vegetacija ni presegla 2/3 te višine
v vseh štirih kvadrantih radija, ki je enak višini
obravnavanega drevesca oziroma FTG-vrednost
0, če je bilo drevo zastrto v vseh štirih kvadrantih
radija (Jacobs et al., 2004). Objekti so v bližini
Starega gradu nad Kamnikom, prevladujejo pa
rastišča kisloljubnih bukovih gozdov.
V drugi raziskavi (Klaužer, 2012; slika 5) smo
primerjali saditev in naravno obnovo. V okolici
Bohorja je bilo postavljenih sedem parov ploskev
(naravna obnova, umetna obnova) velikosti 10 x
10 m. Na ploskvah z umetno obnovo smo popisali
vse sadike, ploskve z naravno obnovo pa smo
razdelili na šestnajst kvadrantov velikosti 2,5 x 2,5
m in znotraj vsakega poiskali dominanten osebek
drevesne vrste. Znotraj obeh tipov ploskev smo v
sredino ploskve postavili še dve manjši (1 x 3 m)
ploskvici, pri čemer je bila razdalja med njima 2
m. Na ploskvicah smo izpeljali popis gostot podmladka in zastrtosti vseh rastlinskih vrst, kar nam
je prek ordinacij omogočilo primerjavo rastišč.
Le-ta so obsegala kompleks zmerno kislih bukovih
gozdov. S podobno metodo smo analizirali sanacijo
na Črnivcu (60 ploskev) in v Trnovskem gozdu
(30 ploskev). Namen raziskave je bil ugotoviti
gostoto in strukturo naravnega mladja in sadik
ter njihovo vitalnost (višine, višinski prirastki).
Rezultati, navedeni v tem prispevku, se nanašajo
le na rezultate s širšega območja Bohorja.
GozdV 71 (2013) 1
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3

Rezultati
Results

3.1 Uspešnosti setve po ujmi
3.1 Success of sowing after a natural
disturbance
V zmesi popisanih drevesnih vrst v mladju je
prevladoval rdeči bor (43 %), nato smreka (26
%), breza (6 %), macesen (4 %) in druge vrste
(20 % – češnja, bukev, gorski javor, beli gaber,
graden, jelka, kostanj, zeleni bor, iva, jerebika,
lipa, maklen, nagnoj, topol). Mešanica semen,
ki je bila uporabljena za setev, je vsebovala seme
smreke, mokovca, malega jesena, maklena, lipe,
jerebike, gorskega javorja, divje hruške, češnje
in belega gabra.
Dober pokazatelj uspeha setve so gostote mladja
(slika 1). Največje so bile na zgornjem in spodnjem objektu, medtem ko so bile na prisojnem
zelo majhne. V višinskem razredu do 20 cm je
bila največja gostota na zgornjem objektu, sledi
spodnji, v višinskem razredu od 21 do 50 cm pa je
bila največja gostota na spodnjem objektu, sledita
zgornji in prisojni.
Razlog za manj dreves v višinskem razredu od
21 do 50 cm na zgornjem objektu je zelo močna
priprava tal, s katero so odstranili večino starega
mladja, ki se je razvilo že pred ujmo. Priprava tal
je bila opravljena močneje, kot bi bilo potrebno za
setev, saj je lastnik sprva želel spremeniti namem-

Slika 1: Število nasemenjenih dreves na hektar po
višinskih razredih in objektih
Figure 1: Number of tree seedlings per hectare according
to height classes and objects

bnost zemljišča v travnik in je zato odstranil tudi
vse panje (slika 2). Nekaj predrastkov so ohranili
zaradi preprečevanja erozije.
Med objekti smo ugotovili značilne razlike v
zastiranju pritalne vegetacije (slika 3). Povprečno
zastiranje z zelišči po objektih je znašalo: zgornji
objekt 26 %, spodnji 47 % in prisojni 67 %. Iz
primerjave slik 1 in 3 je razvidno, da je gostota
mladja zelo odvisna od zastiranja zelišč.
Uspešnost nasemenitve vrst, ki jih ni bilo v
mešanici semena, je bila odvisna od razdalje do
najbližjih semenskih dreves. Statistična analiza je
pokazala, da je gostota nasemenitve v negativni
povezavi z oddaljenostjo ploskvic od semenjakov

Slika 2: Leva slika: vetrolomna površina v bližini Starega gradu nad Kamnikom (zgornji objekt). Priprava tal značilno
zmanjša konkurenco pritalne vegetacije in izboljša nasemenitev vrst, ki se lažje pomlajujejo na mineralnih tleh
(macesen, bor). Po drugi strani lahko nepremišljena priprava tal uniči predraslo mladje in sproža erozijo. Desna
slika: bujna vegetacija na spodnjem objektu ovira naravno nasemenitev (foto: Jurij Diaci).
Figure 3: Left photo: wind-disturbed area near Stari grad above Kamnik (upper object). Preparation of soil can reduce
the ground layer and improve natural regeneration of species that prefer mineral soil (European Larch, Scots Pine).
On the other hand soil preparation can destroy advanced regeneration and cause soil erosion. Right photo: strong
competition of ground layer inhibits natural regeneration.
GozdV 71 (2013) 1
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Slika 3: Zastiranje zelišč po objektih
Figure 3: Herb cover according to objects

na širšem območju Bohorja, kar kaže, da je težko
dosegati neposredno primerljivost in ponovljivost
tudi na relativno majhnem območju. Povprečne
vrednosti zastiranja so pokazale, da je v zeliščni
plasti največ malega zimzelena, navadnega srobota,
vrst iz rodu robide (Rubus sp.), navadne črnoge in
navadnega vimčka. Po treh letih je bila uspešnost
saditve 76 %. Zastiranje drevesnih vrst, brez upoštevanja saditve, je bilo večje pri naravni obnovi
(8,1 %) v primerjavi z umetno (2,7 %). Vrste smo
iz ekonomskega vidika ločili na klimaksne (ciljne):
bukev, gorski javor, češnja, graden, brek, gorski brest
in pionirske: mali jesen, črni gaber, maklen, breza,
iva. Tudi gostote naravnega mladja klimaksnih in
pionirskih drevesnih vrst na ploskvah z naravno
obnovo so bistveno večje od tistih z umetno obnovo
– brez upoštevanja sadik (preglednica 1).
Preglednica 1: Gostote naravnega mladja na ploskvah
z različnimi načini obnove (sadike niso upoštevane)
Table 1: Densities of natural regeneration on plots with
diverse regeneration methods (planted seedlings are not
taken into account)

Št./ha

Slika 4: Frekvenčna porazdelitev nasemenjenih dreves v
odvisnosti od razdalje do najbližjega semenskega drevesa
za vseh 260 vzorčnih ploskev.
Figure 4: Frequency distribution of tree seedlings in
relation to the distance to the first seed tree for all 260
sampling plots.

bora in macesna (Pearsonov korelacijski koeficient
za bor je znašal –0,3403, p < 0,05; za macesen pa
–0,3984, p < 0,05). Zadovoljive gostote nasemenitve so se razvile v razdalji od 30 do 40 m od
semenskih dreves, odvisno od drevesne vrste
(slika 4) (Klemen, 2012).

3.2	Primerjava saditve in naravne
obnove
3.2	Comparison of planting and natural
regeneration
Analiza vegetacije na temelju Ellenbergovih fitoindikacijskih vrednosti je pokazala značilne ekološke
razlike med posameznimi raziskovalnimi lokacijami
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Umetna

Naravna

Klimaksne

3.332

9.375

Pionirji

4.761

14.524

Skupaj

8.093

23.899

Razlog za večje gostote in zastiranje naravnega
mladja na ploskvah z naravno obnovo je v izpeljavi umetne obnove v slabše pomlajenih predelih
in kasnejših obžetvah ter odstranitvi mladja pri
pripravi sestoja za saditev. Zastiranje robide je
negativno vplivalo na gostoto dreves (Spearmanov kor. koef.: –0,633, p = 0,01) (Klaužer, 2012).
Analiza porazdelitve mladja po prostoru je pokazala pri naravnih in umetni obnovi primerljivo
68 % zasedenost 2500 kvadrantov (celic) na ha,
vendar so pri umetni obnovi s 100 % prevladale
ciljne vrste, pri naravni pa je bilo kar 65 % celic
zasedenih s pionirji.

4	Diskusija

4	Discussion

Po ujmi se pogosto soočamo z vprašanjem, v
kakšnih razmerah in koliko časa je smiselno čakati
na naravno obnovo. Na to je težko odgovoriti
GozdV 71 (2013) 1
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enoznačno. S takojšnjo saditvijo prehitimo razvoj
pritalne vegetacije in hitreje zagotovimo ekološke
funkcije gozda; saditev na nepomlajena mesta po
uveljaviti sekundarne sukcesije pa je lahko cenejša.
Za odločanje je pomembno poznavanje rastišča
in funkcij ter dosedanje izkušnje. Pri odločitvi o
načinu biološke sanacije je treba upoštevati, da je
umetna obnova bistveno dražja od naravne. Šelb
(2008) navaja stroške umetne obnove s saditvijo
(brez zaščite in vzdrževalnih del) 2.000 sadik
na ha od 1.700 €/ha (smreka) pa do 2.900 €/ha
(češnja, bukev). Stroški saditve z zaščito (kemakol
pri smreki in tulci pri listavcih) in vzdrževanjem
(obžetve in vzdrževanje tulcev) znašajo že 4.500 €/
ha za smreko in 10.630 €/ha za javor oz. 14.160 €/
ha za bukev. Zato je smiselno, da se za saditev
odločamo takrat, ko je potrebna hitra vnovična
vzpostavitev razvrednotenih funkcij gozda (varovalna in zaščitna funkcija), in na mestih, kjer so
oz. bodo velike težave s pritalno vegetacijo.
Setev je zanimiva izbira za sanacijo naravnih
ujm, ki jo, razen setve črnega bora po požarih,
redko uporabljamo. Setev ima ekonomske in
biološke prednosti, a tudi omejitve – predvsem v
bolj skrajnostnih razmerah (npr. prisojni objekt
na Kamniškem). Gledano z vidika rastišč sta si
spodnji in prisojni objekt zelo podobna, glavna
razlika je le ekspozicija. Ključnega pomena za
uspeh setve je priprava tal (npr. zgornji objekt),
ki je ni treba opraviti na celotni površini, ampak
jo usmerjamo na mesta brez starega mladja in

na ugodna mikrorastišča (npr. ob panjih). Kjer
je nevarnost erozije, pripravo tal lahko uredimo
v obliki majhnih teras. Na uspešnost setve zelo
vpliva lega. Južne in grebenske lege so za setev
zahtevnejše zaradi nevarnosti suše. Na splošno
sejemo spomladi zaradi mortalitete semena in
predatorstva pozimi, vendar bi bilo treba preveriti
tudi uspešnost jesenske setve, predvsem zaradi vse
pogostejših zim z malo snega. V srednji Evropi
v zadnjem času sejejo predvsem bukev in jelko v
nižinah ter sredogorju; macesen, pokončno rušje,
cemprin in smreko v visokogorju; na severu pa
rdeči bor (Redaktion LWF, 2004; Engeßer et al.,
2011).
Za uspeh naravne obnove in dopolnitev umetne
so izjemno pomembna semenska drevesa, še
zlasti na velikih obnovitvenih površinah, kjer
je do roba sestoja velika razdalja (npr. več kot
50 m). Podobne rezultate smo ugotovili tudi za
javor in bukev v dinarskih (Roženbergar, 2012)
ter alpskih jelovo-bukovih gozdovih (Rozman,
2007; Sagnard et al., 2007). Pri saditvi smo ugotovili nekoliko manjšo uspešnost v primerjavi s
tujino, pri čemer bolj odstopamo pri listavcih, še
posebno pri bukvi (Burschel in Huss 1997; Schönenberger, 2002; Jacobs 2004). Listavci nimajo
pionirskega značaja smreke in so bolj dovzetni
za abiotične in biotične dejavnike, zelo pa vpliva
kakovost sadik. Preživetje sadik je odvisno od
kakovosti sadik in saditve, vremenskih razmer
in še posebno nege nasada (prim. Jacobs, 2004,

Slika 5: Umetna obnova z redko
saditvijo gorskega javorja na
vetrolomni površini v okolici
Bohorja. Pri pripravi sestoja
za saditev in pri obžetvah je
potrebno ohraniti predraslo in
kasneje nasemenjeno mladje
(foto: Jurij Diaci).
Figure 5: Artificial regeneration
with sparse planting of sycamore
maple on windthrow area in surroundings of Bohor. Both, recent
and advanced regeneration must
be preserved while preparing the
stand for planting and removing
ground vegetation around young
trees (Photo: Jurij Diaci).
GozdV 71 (2013) 1
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Šelb, 2008). Zaradi evtrofikacije rastišč po ujmah
je zelo razvita pritalna vegetacija, ki značilno
zavira rast in razvoj mladja; zelo pomembna je
obžetev, vendar z njo lahko odstranimo številne
ciljne vrste (pomen izobraževanja delavcev in
lastnikov gozdov). Na proučevanih objektih
smo zaznali velik potencial naravne nasemenitve
in obnove, delno zaradi manjših obnovitvenih
površin, delno zaradi panjevskega odganjanja.
Tudi v tujini v podobnih razmerah ugotavljajo
velik potencial naravne obnove (Schönenberger,
2002; Brang et al., 2004; Borchert in Mößnang,
2004; Fischer A. in Fischer H., 2010), ki vodi do
raznomernih – strukturiranih sestojev. Hkrati pa
opozarjajo, da je mladje pogosto slabe kakovosti,
neenakomerno zastopano, prevladujejo pa lahko
pionirji in vrste, ki niso ciljne (npr. smreka). Ugotovili smo tudi precejšnje razlike v rastiščnih in
sestojnih razmerah med raziskovalnimi objekti,
kar kaže na previdnost pri posploševanju.

5	Zaključki

5	Conclusions

Zaključki
–– Sanacijski načrt, ki sledi po ujmi, mora upoštevati ekološke, ekonomske, tehnološke in
socialne vidike. Pomembni gozdnogojitveni
vidiki so ohranjanje skupin poškodovanih
dreves (semenjaki, nega, biotopi) in predrastkov
ter izogibanje večjim poškodbam tal.
–– Če je mogoče, pri biološki sanaciji zagotovimo primerjavo različnih načinov dela: 1)
kontrola (brez ukrepanja), 2) sečnja, spravilo
in naravna obnova ter 3) umetna obnova s
setvijo ali saditvijo.
–– Po ujmi je treba oceniti, katera mikrorastišča
imajo dobre možnosti za naravno obnovo. Te
so odvisne od rastiščnih in sestojnih razmer
in velikosti prizadete površine, pogosto so to
srednja rastišča do revnejša, vendar ne skrajnostna, s slabše razvito pritalno vegetacijo,
skupinami starega mladja in nasemenitvijo,
kjer so poškodovani naravni sestoji na manjših
površinah (do 50 m od sestojnega roba) in kjer
so nakazane možnosti panjevskega odganjanja.
–– Na drugih površinah je smiselno čim prej odločiti za umetno obnovo zaradi razvoja pritalne
vegetacije. Slabost hitre saditve je, da so razmere
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na prizadeti površini lahko skrajnostne zaradi
slabo razvite pritalne vegetacije (južne lege).
–– Prednostne površine za umetno obnovo so: erozijsko ogroženi predeli, prisojne strme lege, varovalni in zaščitni gozdovi, najbolj produktivna
rastišča brez predrastkov, površine z že razvito
pritalno vegetacijo brez naravnega podmladka,
površine z malo semenskimi drevesi oziroma
predeli, ki so zelo odmaknjeni od gozdnega
roba. Predvideti je treba mesta, kje bo obnova
najtežja, kajti kasneje ob bujnem razvoju zelišč
je naravna nasemenitev praktično nemogoča.
–– Za izboljšanje biološke sanacije je pomembno
spremljanje uspešnosti obnove in zastavitev
eksperimentalnih sanacij na delu površin.
Slednje omogočajo objektivno primerjavo med
različnimi načini obnove. Pri tem je pomembno
ustrezno beležiti dejavnike, ki vplivajo na
preživetje in kakovost nasadov (npr. zapisnik
prevzema sadik).
Conclusions
–– Forest restoration plan following a natural disturbance must comply with ecological, economic,
technological, and social aspects. Important
silvicultural aspects comprise preservation of
damaged tree groups (seed trees, tending by
canopy cover, biotopes) and advanced regeneration as well as avoidance of major soil damage.
–– If possible, we ensure comparison of diverse
treatments in biological restoration: 1) control (no measures), 2) felling, harvesting, and
natural regeneration, 3) artificial regeneration
by the means of sowing or planting.
–– After a natural disturbance we have to assess
which micro-sites have good chances for natural
regeneration. These depend on site and stand
conditions and size of the affected area; for
e.g. they often include medium to poor, but
not extreme sites, where groups of advanced
regeneration are present, natural regeneration
is occurring and ground vegetation is less developed. Natural regeneration is more appropriate
in smaller damaged areas of natural stands (up
to 50 m from stand edge) and where possibilities
of stump sprouts are indicated.
–– Due to lush development of ground vegetation
it is reasonable to perform artificial regeneraGozdV 71 (2013) 1
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tion as soon as possible. Deficiency of a quick
planting is the fact that the conditions on the
affected area can be extreme due to poorly
developed ground vegetation (especially in
southern aspect).
–– Priority areas for artificial regeneration include:
areas endangered by erosion, sun-exposed
southern and steep slopes, protection forests,
the most productive sites without advanced
regeneration, areas with already dense ground
vegetation without regeneration, areas with a
small number of seed trees or areas with a long
distance from forest edge. The micro-sites where
the regeneration is unlikely to appear must be
anticipated, since later the regeneration may be
extremely retarded due to the lush growth of
herbs.Monitoring success of regeneration and
setting of experimental restoration studies on
a part of the disturbed area is important for
improving biological restoration. Such experimental studies enable an unbiased comparison
between diverse regeneration methods. Thereby
appropriate recording of factors affecting survival and quality of tree plantations (e.g. record
of receipt of saplings) is important.
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Tehnike zaznavanja velikih poškodb v gozdovih
Techniques for Detection of Large-Scale Damages in Forests
Anže Japelj1, Andrej Kobler2, Mitja Skudnik 3
Izvleček:
Japelj, A., Kobler, A., Skudnik, M.: Tehnike zaznavanja velikih poškodb v gozdovih. Gozdarski vestnik, 71/2013,
št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 53. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Velike poškodbe v gozdovih so poseben dogodek, ki pomembno spremenijo razmere v gozdnem ekosistemu. Za
znatne površine prizadetega gozda oz. veliko poškodovanih dreves je potreben poseben pristop določanja njihove
lokacije, vrste poškodbe, poškodovane površine oz. intenzivnosti in vrste pojavljanja poškodbe ter opredeljevanja
razpoložljive infrastrukture in lastnosti terena. S tehnikami zaznavanja oz. zbiranja podatkov je mogoče dobiti
potrebne informacije. Terestrični pristop oz. terenski ogled je praviloma prvi korak, ki ga pozneje po potrebi
dopolnimo z metodami daljinskega zaznavanja (letalska in helikopterska ter satelitska snemanja). V prispevku je
pregled tehnik zaznavanja velikih poškodb ter izbranih primerov njihove uporabe za določene vrste poškodb pri
varstvu gozdov. Pripravljen je predlog sheme, ki skupaj s pregledom objav o vrstah poškodb omogoča, da se uporabnik glede na lastnosti posameznih tehnik zaznavanja in vrsto poškodb v gozdovih odloči za najbolj primerno.
Ključne besede: tehnike zaznavanja, velika poškodba v gozdu, satelitsko snemanje, aeroposnetki, lidar
Abstract:
Japelj, A., Kobler, A., Skudnik, M.: Techniques for Detection of Large-Scale Damages in Forests. Gozdarski vestnik
(Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 1. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 53.
Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Large-scale disturbances in forests represent a special event significantly changing conditions in forest ecosystem.
Substantial areas of affected forest or a large number of damaged trees require a special approach to the identification
of their location, damage type, damaged area or intensity and sort of damage manifestation, as well as definition of
the available infrastructure and terrain characteristics. Acquisition of the required information can be performed
by the use of detection or data gathering techniques. As a rule, on-land approach or field inspection is the first
step; if needed, it is later supplemented by the methods of remote sensing (plane and helicopter as well as satellite
imagery). This article presents review of techniques for detection of large-scale damages and selected examples of
their use for certain types of damages in forest protection. We prepared a suggestion for a scheme which, together
with the review of publications according to the types of damages, enables the user to choose the most appropriate technique with regard to the characteristics of individual detection techniques and type of damage in forests.
Key words: detection techniques, large-scale damage in forest, satellite imagery, aerophoto, lidar

1

UVOD

Velike poškodbe (v nadaljevanju VP) v gozdovih
so tiste, ki izstopajo s svojim obsegom oz. vplivi na
gozd. Zavzemajo torej večje površine in povzročijo
znatne poškodbe lesne mase. V slovenski zakonodaji poškodbe v gozdovih obravnava Pravilnik o
varstvu gozdov (Ur. l. RS, št. 114/2009) (v nadaljevanju PVG), ki tudi določa, da je za gozd, ki je
poškodovan na večji površini, treba izdelati načrt
sanacije. Za njegovo izdelavo je treba kar najhitreje
zbrati podatke o VP. Skudnik in sod. (2013) predlagajo, da bi bile poškodbe, ki bi jih razumeli kot
VP, tiste, ki nastanejo kot posledica dejavnika, ki
se je zgodil v krajšem časovnem obdobju in ki je
26

glede na prizadeto površino ter poškodovano lesno
maso oz. število dreves presegel določeno vrednost.
Glede na povzročitelja delimo poškodbe na: (i)
biotske poškodbe (škodljivci (tudi karantenski
škodljivi organizmi), bolezni in glive), (ii) abiotske
poškodbe (vetrolom, snegolom, žledolom itn.),
(iii) antropogene poškodbe (človeške dejavnosti)
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in (iv) abiotsko/antropogene (požari). VP torej
terjajo izredne ukrepe s prilagojenim sistemom
gozdarskega načrtovanja. Predvsem je treba kar
najhitreje zbrati podatke o VP, jih interpretirati
in oblikovati ukrepe sanacije.
Za učinkovito obvladovanje oz. zaznavanje
VP v gozdu je torej potrebno učinkovito zbiranje različnih vrst podatkov: vrsta, lokacija in
površina poškodbe, obstoječa infrastruktura
na/v območju poškodbe, informacije o količini
lesne zaloge, lastništvo poškodovanih gozdov,
razpoložljivost različnih tipov goriv, starost
sestojev itn. Naštete informacije so ključne za
oblikovanje možnih scenarijev sanacije poškodovanega gozda, cilj končnih rešitev pa je izboljšanje
stabilnosti gozda in tako zmanjšati možnost ponovitve poškodbe. Po sanaciji poškodb so potrebne
dodatne informacije o stanju gozdnega ekosistema
oz. njegovega odziva na izvedene ukrepe, ker je
tako mogoče preveriti tudi njihovo učinkovitost
(Ciesla, 2000).
Pri gozdarskem načrtovanju so že v razmerah
običajnega gospodarjenja v rabi različne tehnike
zaznavanja, v vedno večji meri predvsem daljinske,
kot so aero- in satelitska snemanja z različnimi
vrstami senzorjev – optični, radarski, laserski.
V primerih VP, kot so npr. obsežni vetro- ali
snegolomi, požari in posledice delovanja bolezni
in žuželk, omenjene tehnike skupaj s terenskim
ogledom nudijo ažurne podatke o trenutnem
stanju in razvoju VP (Köhl in sod., 2006). Ob pričakovanih podnebnih spremembah, ki lahko znatno
povečajo površine gozda, ki jih bodo vremensko
pogojene motnje – vetro- in snegolomi, požari,
napadi bolezni in žuželk – prizadele v prihodnje
(Lindner in sod., 2010), je razvoj metodologij za
spremljanje in hitro oceno poškodovanih gozdov
vedno pomembnejši (Deshayes in sod., 2006).
Začetni cilj zaznavanja velikih poškodb je
predvsem določitev lokacije in obsega poškodbe
(Pischedda, 2004). Da bi lahko odgovorili na ta
vprašanja oz. dosegli cilj, je treba zbrati ključne
podatke o VP, in sicer o:
–– lokaciji (geografsko opredeljena) VP,
–– poškodovani površini,
–– prostornini poškodovane lesne mase,
–– deležih tipov poškodb dreves (npr. zlomljena,
nagnjena, padla),
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–– ali se poškodbe pojavljajo posamič/v skupinah
ali so prizadeti celi sestoji,
–– deležih drevesnih vrst (igl./list.) in njihovih
dimenzijah (debelinski razredi),
–– opisih terena (nagib, razgibanost podlage,
nosilna kapaciteta tal),
–– infrastrukturi (vlake, gozdne ceste).

2 	TEHNIKE ZAZNAVANJA VELIKIH
POŠKODB (VP)
2.1 	Pregled različnih tehnik zaznavanja
Zaznavanje VP oz. zbiranje podatkov o njih je
mogoče na več načinov, in sicer ločimo terestrično
zbiranje podatkov, t.j. s tal, s terenskim ogledom,
in daljinsko zaznavanje, ki ga Oštir (2006) glede
na uporabljeno tehnologijo deli na:
–– snemanje s satelitov,
–– letalsko snemanje z večjih nadmorskih višin,
–– letalsko/helikoptersko snemanje z manjših
nadmorskih višin,
–– snemanje s tal, vendar dvignjeno od površine
(npr. opazovalni stolpi s kamerami/osebjem).
Izbira najprimernejše metode zbiranja podatkov o VP je odvisna predvsem od namena uporabe
podatkov. Z jasno opredeljenim namenom je
mogoče zožiti nabor različnih mogočih pristopov
in samo ob upoštevanju tudi drugih dejavnikov, ki
vplivajo na primernost metod, na koncu izberemo
optimalno tehniko zaznavanja. Nameni zbiranja
podatkov v varstvu gozdov oz. ob VP so (prilagojeno po Hočevar, 1995):
–– odkrivanje poškodovanih dreves in sestojev,
–– ocena obsega (površine), stopnje in prostorske
razporeditve poškodb,
–– za oceno poškodovane lesne mase in ekonomske škode,
–– za izdelavo sanacijskega načrta,
–– za obnovo gozdnogospodarskega načrta,
–– nadzor, spremljanje, razvoj poškodb,
–– spremljanje učinkovitosti sanacijskih ukrepov,
–– načrtovanje preventivnih ukrepov.

2.2 	Terestrično zbiranje podatkov
Terestrično zbiranje podatkov obsega terenski
ogled objekta in je praviloma prvi korak pri
opazovanju VP. V praksi se terestrično zbiranje podatkov uporablja predvsem v zgodnejših
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fazah odkrivanja značilnosti poškodb in njihovih
povzročiteljev. Terenski ogled služi oblikovanju
grobe in relativno cenejše ocene vrste in obsega
VP in ga lahko pozneje po potrebi dopolnjujemo
z drugimi metodami pridobivanja podatkov
(Poljanec in sod., 2010). Zaradi relativno dobro
razvite mreže gozdnih prometnic ter kakovostne
in lokalno organizirane javne gozdarske službe je
tovrsten pristop v Sloveniji precej očitna izbira,
kako začeti zbirati podatke o VP.
Terestrično zbiranje podatkov o VP vključuje:
1. terenski ogled objekta oz. poškodbe,
2. opredelitev njegove površine – npr. posnetek
oboda prizadete površine z ročno GPS-napravo
oz. izris na ortofoto posnetek – terestrična
fotogrametrija,
3. oceno poškodovane lesne mase
a ocena lesnih zalog iz zbirk podatkov ZGS – npr.
o odsekih, sestojih ali okularno,
b ocena deleža poškodovane lesne mase,
c naknadna popolna oz. vzorčna izmera količine
poškodovane lesne mase.
Terestrično zbiranje podatkov o VP je primerno, če je škoda skoncentrirana na manj
prostorsko ločenih predelih. Če se škoda pojavlja
na velikem številu razpršenih jeder, je smotrneje
uporabiti eno izmed tehnik daljinskega zaznavanja. Nekaterih vrst poškodb ni mogoče zaznavati
s pomočjo tehnik daljinskega zaznavanja, npr.
pojava karantenskih škodljivih organizmov ali
zgodnjega napada podlubnikov, ki jih je mogoče
opaziti samo med terenskim ogledom. Terenski
ogled je primerna rešitev, kadar je teren lažje
prehoden in je manjša nevarnost padajočega
drevja, ki je morda obviselo, ipd.
Glavni dejavniki, ki vplivajo na smotrnost
terestričnega zaznavanja velikih poškodb, so: tip
poškodbe, razpršenost (in velikost) jeder poškodovanega gozda in razpoložljivost terenskega osebja.

2.3 Daljinsko zbiranje podatkov
Daljinsko zbiranje podatkov je zbiranje informacij o površju Zemlje oz. objektih, ne da bi z
njo prišli v neposreden stik (Oštir, 2006). Poleg
človeškega očesa so orodje daljinskega zaznavanja raznovrstne kamere, skenerji in naprave za
zaznavanje virov toplotnega sevanja. Le-ti so lahko
postavljeni na zemeljski površini ali pa so pritrjeni
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na zračna plovila (letala, helikopterji, zmaji in
baloni) oz. satelite in vesoljska plovila, ki lebdijo
nad določeno točko na Zemlji (geostacionarni)
oz. se gibljejo po krožnici v orbiti okoli Zemlje
(zemeljskoorbitalni).
Izbira najprimernejšega vira podatkov je
odvisna predvsem od najmanjše ločljivosti, ki
je opredeljena z najmanjšo količino, ki jo je še
mogoče opredeliti kot enoto podatka. Pri sistemih
daljinskega zaznavanja ločimo štiri tipe ločljivosti
(Lachowski in sod., 1996; Perryman, 1996) – poleg
spektralne in radiometrične, ki ju v tem kratkem
pregledu ne bomo obravnavali, sta pomembni:
–– prostorska ločljivost, ki določa velikost najmanjših opazovanih predmetov in je mera ostrine
oz. čistine prostorskega podatka,
–– časovno ločljivost, ki pove, kako pogosto je
predmet posnet oz. kako pogosto ga satelit/
letalo preleti (npr. šestnajst dni za satelit Landsat, na nekaj let za ciklično aerosnemanje
Slovenije).
V primeru VP je treba podatke zbrati hitro, da
se lahko kar najhitreje začnejo izvajati ukrepi, s
katerimi želimo blažiti posledice in nadzorovati
prihodnji razvoj poškodovanega gozda. Zaradi
naštetega so lahko tehnike daljinskega zaznavanja,
ki so primerne za inventarizacijo velikih površin
z enotnim pristopom, še posebno uporabne.

2.3.1 Aeroposnetki
Letalsko snemanje oz. aeroposnetki med vsemi
tehnikami daljinskega zaznavanja nudijo slikovno
gradivo največje prostorske ločljivosti (Oštir,
2006), ki je primarno določena z višino leta
(Ward in Johnson, 2007). Sicer na kakovost tako
pridobljenih informacij vplivajo tudi atmosfersko
pršenje, gibanje zračnega plovila in vibracije, ki
nastajajo pri letenju (Wulder, 1998). Letalsko
snemanje v infrardečem delu spektra je lahko
po natančnosti pridobljenih podatkov povsem
primerljivo s terenskim snemanjem, le da je še
učinkovitejše z vidika porabe časa in nepristranskosti (Pernar in Kušan, 2001).
Posnetki, narejeni s pomočjo fotografske
kamere na letalu/helikopterju, so uporabni za
odkrivanje poškodb, njihovo lociranje, oceno
poškodovane površine in oceno poškodovane
lesne mase (Wear in sod., 1966, cit. po Wulder in
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sod., 2004). V Sloveniji te informacije praviloma
kombiniramo z informacijskimi sloji ZGS (sestoji,
odseki, stalne vzorčne ploskve). Aeroposnetke oz.
ortofoto posnetke (ortorektificiran aeroposnetek)
je mogoče uporabiti kot nadomestek za kartografsko osnovo za terenski popis (fotokarta),
ko je treba hitro podati tematski pregled nad
najnovejšim stanjem na terenu. Praviloma se
pozneje s fotointerpretacijo podajo natančnejše
ocene površine poškodbe in delež poškodovanega
drevja. Aeroposnetke je mogoče združevati tudi
z vzorčnimi terenskimi inventurami (dvofazno
vzorčenje) in tako zmanjšati stroške terenskih
popisov, ob tem pa vseeno zagotoviti dovolj
kakovostne podatke o obsegu poškodovanosti
(Sharpnack in Wong, 1982). Določanje poškodb
s pomočjo aerosnemanj ima v primerjavi s terenskim popisom nekaj prednosti (Hočevar, 1995;
Ward in Johnson, 2007), kot so:
–– velikoprostorski pregled,
–– dobra razpoznavnost zgornjih delov in vrhov
krošenj,
–– svetlobne razmere so homogene po celotni
površini,
–– posnetek podaja stanje v točno določenem
trenutku,
–– izsledke fotointerpretacije je mogoče pozneje
ponovno preverjati,
–– ocena površin je točnejša,
–– aeroposnetek je dober dokumentacijski material
in podlaga za izdelavo sanacijskega načrta,
–– aerosnemanje je bolj prilagodljivo glede časa
snemanja in formata posnetkov.
V preteklosti so za izdelavo aeroposnetkov
uporabljali klasične kamere s pasivnimi optičnimi
snemalnimi sistemi in fotografskim filmom, ki je
občutljiv za svetlobo valovnih dolžin od 300 do
900 nm. Po letu 2006 so za celotno Slovenijo na
voljo digitalni letalski posnetki. Njihova značilnost je, da tovrstni sistemi ne uporabljajo filmov,
ampak mrežo senzorjev CCD (»charge-coupled
devices«), ki zaznajo elektromagnetno valovanje
(Oštir, 2006). Za Slovenijo so bili v letu 2006,
npr., vsi aeroposnetki posneti z digitalno kamero
Intergraph DMC (Digital Mapping Camera) 110,
v letu 2010 pa s kamero UltraCamXP (Vexcel
Imaging GmbH). Lastnosti obeh kamer so, da
imajo štiri pankromatske in štiri multispektralne
senzorje CCD. Tako pankromatski senzor ustvari
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črno-bel posnetek, multispektralne kamere pa
zajamejo frekvenčno območje RGB (rdeča, zelena
in modra) in dodatno še CIR (bližnje infrardeče
območje). Vsi senzorji posnamejo fotografijo
hkrati. Digitalno kamero UltraCamXP sestavljajo
štirje pankromatski senzorji, velikosti 11.310 x
17.310 pikslov, in štirje multispektralni senzorji
5.770 x 3.770 pikslov. Velikost piksla pri senzorjih je 6 µm, kar pomeni, da je pri višini leta 500
metrov velikost piksla na tleh 2,9 cm oz. pri višini
300 m je velikost 1,8 cm. (Vexcel Imaging, 2008).
Pri obdelavi posnetkov se vsi štirje pankromatski
posnetki sestavijo v enega.
Aeroposnetki se uporabljajo predvsem pri
ocenjevanju škode zaradi bolezni in škodljivcev
(npr. Heurich in sod., 2010), požarov (npr. Chirici in Corona, 2005; Riggan in Tissell, 2009) in
vetrolomov (Schmoeckel in Kottmeier, 2008). Na
Slovenskem so bila v zadnjem času aerosnemanja
uporabljena za oceno poškodb gozda pri požaru
Šumka-Trstelj l. 2006, vetrolomu na Jelovici istega
leta in vetrolomu v osrednji Sloveniji l. 2008
(Poljanec in sod., 2010).
Poleg aeroposnetkov lahko s pomočjo zračnih
plovil poteka tudi neposredno kartiranje oz. zarisovanje poškodovanih površin na kartografsko
podlago ter video snemanje površine med letom.
Slabost prvega pristopa je predvsem, da sta lahko
vprašljivi lokacijska točnost in natančnost izločenih površin. Takšna metoda je torej primerna
predvsem v prvih fazah inventarizacije za navajanje grobih ocen. Prednost je hitrost oz. majhna
poraba časa na enoto površine. Video snemanja se
v praksi uporabljajo manj pogosto (Ciesla, 2000;
Wulder in sod., 2004).
V zadnjem času se na tržišču pojavljajo tudi
ponudniki izdelave posnetkov iz zraka, vendar
z možnostjo zelo nizkega letenja. Izredno lahka
plovila (npr. t.i. OktoKopter) so daljinsko vodena,
nanje pa so pritrjene različne kamere, ki dosegajo
visoko prostorsko ločljivost 2-5 cm. Prednost
takšnega načina pridobivanja podatkov je, da je
cenovno relativno ugodno – 500-800 EUR za 2
ha; 3.500-4.500 EUR za 50 ha – snemanje pa se
lahko opravi zelo hitro po pojavu poškodbe, saj
je organiziranje tovrstnega snemanja relativno
preprosto. Z večanjem poškodovane površine se
relativna cena takega snemanja na enoto površine zmanjšuje počasneje, kot pri letalskem in
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satelitskem snemanju in kmalu jim cenovno ni
več konkurenčno.
Letalska snemanja tradicionalno ostajajo
pomemben vir podatkov za gozdarstvo na splošno pa tudi za snemanje poškodb v gozdovih.
Prednosti letalskega snemanja sta manjša odvisnost od vremenskih razmer (visoka oblačnost)
in razmeroma ugodna cena snemanja glede na
visoko prostorsko natančnost podatkov. So pa
cene snemanj odvisne od številnih dejavnikov
kot npr. višina leta, oddaljenost VP od letališča,
minimalna površina, naklon površine itd. ter se
gibljejo od 2.000 do 4.000 EUR za 1 km2.
Pri pridobivanju letalskih posnetkov bi bil
smiseln tudi predhodni izbor koncesionarja in
določitev tehničnih pogojev snemanja. S tem
bi se v primeru potrebe po letalskem snemanju
bistveno skrajšal čas od nastanka poškodbe do
pridobitve prvih podatkov.
V zadnjih desetih letih se je letalskemu snemanju v mnogih deželah pridružila velikopovršinska uporaba satelitskih snemanj (Goetz in
sod., 2009). Po letu 2000 je satelitsko daljinsko
zaznavanje doživelo razcvet s pojavom satelitov
visoke ločljivosti, kar označuje razvoj novih metod
interpretacije slik, kot je objektna klasifikacija
(Blaschke, 2010).
2.3.2 Satelitski posnetki
Pri zaznavanju, kartiranju in oceni lokacije in
obsega VP gozda je mogoče uporabiti tudi satelitske posnetke, predvsem posnetke srednje prostorske ločljivosti (npr. SPOT in Landsat) v bližnjem
infra-rdečem delu spektra (Frolking in sod., 2009).
Satelitske inventure so lahko uporabno dopolnilo
vzorčnim podatkom o poškodbah, zbranim na
terenu, saj omogočajo cenovno ugodno ekstrapolacijo nekaterih ugotovitev o stanju ekosistema,
njegovem delovanju in poškodbah iz vzorca na
veliko površino. Pri satelitih srednje ločljivosti so
glede tega posebno uporabni vegetacijski indeksi,
ki temeljijo na razmerju odbojnosti vegetacije v
posameznih delih vidnega in bližnjega infrardečega spektra (Huete, 2012). Satelitski posnetki
visoke prostorske ločljivosti (1 m ali podrobnejši)
se uporabljajo predvsem za zaznavanje malopovršinskih poškodb ter vrzeli. Pri ocenjevanju
stopnje poškodovanosti na podlagi visokoločljivih
posnetkov satelitov, kot je na primer IKONOS,
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poleg spektralnih lastnosti uporabimo tudi teksturne značilnosti (Rich in sod., 2010).
Pri varstvu gozdov in zaznavanju velikih
poškodb je uporabnih več satelitskih sistemov.
Med zemeljsko-orbitalnimi satelitskimi sistemi
se najpogosteje uporabljajo AVHRR (National
Ocenanic and Atmospheric AdministrationNOAA, ZDA), MODIS (National Aeronautics
and Space Administration-NASA, ZDA), Landsat
7ETM+ (NASA, ZDA), Spot (Spot Image, Francija), ASTER (NASA, ZDA), EO-1 (ALI) (NASA,
ZDA), Ikonos (Space Image, Francija), QuickBird
(Digital Globe, ZDA), Pléiades (Astrium, EU). Od
prvega (optičnega) satelitskega sistema Landsat
Multispectral Scanner iz l. 1972, se je njihovo
število zelo povečalo, pripravljajo pa se tudi novi,
predvsem se širi nabor sistemov z radarskimi
senzorji. Med tistimi, ki se lahko uporabljajo v
gozdarstvu pri zaznavanju velikih poškodb, so
tudi COSMO Sky/med (e-geos, Italija), TerraSAR
(Astrium, EU) in Radarsat-2 (MDA, Kanada).
Ena izmed njihovih prednosti je tudi manjša
občutljivost za vremenske razmere, ki ob oblačnosti ali premajhni osončenosti lahko omejujejo
uporabnost pasivnih (optičnih) senzorjev (Ranson
in sod., 2003; Deshayes in sod., 2006). Lastnosti
posameznih sistemov so navedene v preglednici
1, spletne povezave do njihovih ponudnikov pa
v preglednici 3.
Prednosti zemeljsko-orbitalnih satelitov pred
aerosnemanji so, da lahko posnamejo večje
površine naenkrat in da se v enakih časovnih
razmikih vračajo nad isto točko Zemljinega
površja. V ugodnih vremenskih razmerah omogočajo spremljanje sprememb stanja vegetacije oz.
gozda. Najpogosteje imajo sateliti senzorje, ki so
Opombe k tabeli:

PAN: pankromatsko; MS: multispektralno; USD: ameriški
dolar; EUR: euro; CAD: kanadski dolar; VbIR: vidni in
bližnji infrardeči (0,4–0,7 μm; 0,7–1,4 μm); kvIR: kratkovalovni infrardeči (1,4–3 μm); tIR: termalni infrardeči
(3–15 μm); MV: mikrovalovi (1 mm–1 m)
(1)
Kolikšno površino pokrije satelitsko snemanje, ki zajame bodisi območje kvadratne bodisi podolgovate oblike.
(2)
Dejansko se satelit vrne nad isto točko na površini
Zemlje v daljših časovnih obdobjih, vendar je širina
pasu, ki ga snema v primeru satelitov AVHRR in MODIS,
tako široka, da je mogoče slikovno gradivo za točko na
površju pridobiti večkrat v tem obdobju.
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Preglednica 1: Pregled satelitskih sistemov in njihovih lastnosti (Ciesla, 2000; Köhl in sod., 2006; ter podatki
posameznih ponudnikov s spleta – glej preglednico 3).
Satelitski
sistem

Začetek
delovanja

OPTIČNI SENZORJI
1978
AVHRR
MODIS

1999

Območje
pokritosti(1)
– slikovni
okvir (km)

Časovna
ločljivost
(čas vračanja nad isto
točko)

Prostorska
ločljivost (m)

Spektralna
ločljivost
(μm)

1100

0,58–12,5

2.700

1 dan (2)

250 (PAN); 500
(VbIR)
1000 (kvIR)

0,46–2,155

2.300

1–2 dni (2)

3,66-14,385

Cena

0 UDS za neobdelane podatke; 190
UDS na georeferenciran slikovni okvir
0 USD za neobdelane podatke, 36
USD za »surovi« slikovni okvir 1000
x 1000 km

ETM+
Landsat 7

1999

15 (PAN); 30 (MS) 0,45–2,35

183

16 dni

2002

10,4–12,5
0,48–1,75

od 475 EUR naprej za slikovni okvir;
(min. naročilo 1 okvir (183 x 172,8 km))

SPOT 5

60 (tIR)
2,5 (PAN);
10 (MS);
20 (kvIR)

60

26 dni

od 0,3 EUR/km2 naprej (odvisno od
ločljivosti);
(min. naročilo 1/8 okvira (21 x 21
km) za 1.020 EUR)

ASTER
(EOS Terra)

1999

16 dni

od 90 EUR naprej za slikovni okvir;
(min. naročilo 1 okvir (60 x 60 km))

2000

0,52–0,86
1,60–2,43
8,125–11,65
0,433–2,35

60

EO-1 (ALI)

185

16 dni

250–500 USD za slikovni okvir

IKONOS

1999

15 (VbIR)
30 (kvIR)
90 (tIR)
10 (PAN); 30
(MS)
1 (PAN); 4 (bIR)

0,45–0,90

11

1-5 dni

QuickBird

2001

0,45–0,90

16,5

1-5 dni

0,43–0,94

20

1 dan

7 USD/km2; (min. naročilo 49 km2
novi posnetki, 100 km2 arhiv)
22,5 USD/km2; (min. naročilo 64 km2
novi posnetki, 25 km2 arhiv)
1.375-3.375 EUR na slikovni okvir
(min. naročilo 25 km2 za arhivske podatke; 100 km2 za posebna naročila)

Radar
(frekvenčni
kanal X – 3,1
cm)

10

12 ur in več
(odvisno od
zahtevanega
produkta)

Pléiades

2011,
2012 (dva
satelita)
RADARSKI SENZORJI
COSMO
2007, 2008
Sky/med
in 2010
(štirje
sateliti)

TerraSAR

2007,
2010 (dva
satelita)

0,61 (PAN); 2,44
(MS)
0,5 (PAN); 2
(MS)

1 (MV)
5 (MV)
20 (MV)

30

30-100 (MV)

100-200

1 (MV)
3 (MV)

Radar
(frekvenčni
kanal X – 3,1
cm)

18 (MV)
Radarsat-2

2008
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40

1 do 100 (MV)
(izredno širok
nabor)

5
30

11 (pod
določenimi
pogoji 2,5)
dni

100
Radar
(frekvenčni
kanal C – 5,6
cm)

20 do 500

24 (pod
določenimi
pogoji 2–3)
dni

9.450 EUR za nov in 4.725 EUR za arhivski slikovni okvir (min. naročilo 1 sl. ok.)
3.600 EUR za nov in 1.800 EUR za
arhivski slikovni okvir (min. naročilo
1 sl. ok.)
1.920 EUR za nov in 960 EUR za arhivski
slikovni okvir (min. naročilo 1 sl. ok.)
1.650 EUR za nov in 825 EUR za arhivski
slikovni okvir (min. naročilo 1 sl. ok.)
6.750 EUR za nov in 3.375 za arhivski
slikovni okvir (10 x 5 km)
3.750 EUR za nov in 1.875 za arhivski
slikovni okvir (3 x 50 km)
2.750 EUR za nov in 1.375 za arhivski
slikovni okvir (100 x 150 km)
8.400 (20 x 20 km) do 3.600 (500
x 500 km) CAD (min. naročilo en
slikovni okvir)
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občutljivi za vidni, bližnji-IR, kratkovalovni-IR
in termalni-IR del elektromagnetnega spektra
ter v spektru mikrovalov (Köhl in sod., 2006;
Oštir, 2006).
Različni satelitski sistemi so zaradi svojih
posebnosti tudi različno primerni za različne
namene. Za zaznavanje pogorelih površin so
najbolj uporabni predvsem Ikonos, QuickBird
in Spot 5 (Chirici in Corona, 2005). Mitri in
Gitas (2006) sta s pomočjo podatkov Ikonosa
opredelila v l. 2000 pogorele površine na otoku
Thasos. Kakor koli, uporabni so tudi drugi. White
in sod. (1996) in tudi Patterson in Yool (1998) so
uporabili podatke satelita Landsat, medtem ko so
Conard in sod. (2002) za določanje pogorele površine borealnega gozda v Sibiriji l. 1998 uporabili
podatke sistema AVHRR, na uporabnost katerega
so opozorili tudi Domenikiotis in sod. (2003), ter
De Sy in sod. (2012). Grasso in sod. (2004, cit. po
Chirici in Corona, 2005) so npr. uporabili slikovni
material satelita Landsat 7 ETM+ in opredelili
celotno pogorelo površino 2080 požarov v južni
Italiji. Joint Research Centre Evropske komisije
vsako leto s pomočjo satelitskih sistemov WiFS
in MODIS kartirajo požare, večje od 50 ha za vse
sredozemske dežele, in sicer v okviru evropskega
informacijskega sistema za gozdne požare EFFIS
(European Forest Fires Information System) (Barbosa in sod., 2004).
Večji vetrolomi so prav tako področje, kjer je
smotrna uporaba satelitskega zaznavanja. Aosier
in sod. (2007) so s pomočjo sistema ASTER
skušali oceniti škodo, ki jo je na gozdu povzročil
vihar. Resnost poškodb gozda v delu južnega
Mississippija, ki so ga povzročili vetrovi orkana
Katrina, so s pomočjo podatkov MODIS ocenili
Wang in sod. (2010). Posledice Lotharja, enega
najpomembnejših viharjev v osrednji Evropi, so
za gozdove Jure s pomočjo sistema SAR določili
Dwyer in sod. (2000).
Zaradi lastnosti, da se sateliti v enakomernih
časovnih obdobjih vračajo nad isto točko na
zemeljskem površju, so izjemno primerni za
spremljanje dejavnikov, ki se razvijajo postopno,
a lahko prav tako povzročijo poškodbe gozda
velikih razsežnosti. Spremljanje poteka gradacij
različnih vrst škodljivih žuželk je na področju
daljinskega zaznavanja posebno pogosto.
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Zaradi lastnosti, da se sateliti v enakomernih
časovnih obdobjih vračajo nad isto točko na
zemeljskem površju, so izjemno primerni za
spremljanje dejavnikov, ki se razvijajo postopno,
vendar lahko prav tako povzročijo poškodbe gozda
velikih razsežnosti. Spremljanje poteka gradacij
različnih vrst škodljivih žuželk je na področju
daljinskega zaznavanja posebno dobro prisotno.
Zaradi večjih in težje obvladljivih gozdnih kompleksov, kot npr. v Evropi, so tovrstne aplikacije
pogoste predvsem v ZDA in Kanadi (Franklin in
sod., 2003; Bentz in Endreson, 2003; Kharuk in
sod., 2004; Wulder in sod., 2005; White in sod.,
2006; Goodwin in sod., 2008; Spruce in sod., 2011).
Največja pomanjkljivost, ki je z vidika potreb
varstva gozdov pestila zemeljsko-orbitalne satelite,
je bila njihova relativno majhna prostorska ločljivost slikovnega gradiva. Zato so bili v preteklosti
manj primerni za poškodbe gozda na nizkih do
srednjih prostorskih ravneh, ki so praviloma pogostejše od velikopovršinskih motenj. Z razvojem
tehnologije postaja tudi ta pomanjkljivost vse
manj pomembna, saj je prostorska ločljivost novih
oz. izboljšanih sistemov vse večja. Pri satelitih
z optičnim senzorjem je prostorska ločljivost v
pankromatskem delu spektra lahko 0,5 m (npr.
Pléiades) (slika 1), kar omogoča prepoznavanje
posameznih krošenj oz. dreves (Zhou in sod.,
2012).
Visoka prostorska ločljivost poleg že prej omenjene manjše občutljivosti za vremenske razmere
odlikuje tudi novejše radarske sisteme. Raziskovalci ugotavljajo, da je mogoče najboljše rezultate
dosegati v kombinacijah z drugimi, tudi optičnimi
senzorji in dodatnimi podatkovnimi sloji.
Wolter in Townsend (2011) sta s pomočjo različnih kombinacij podatkov satelitov Radarsat-1,
Landsat, PALSAR in SPOT-5 poskušala opredeliti
drevesno sestavo gozda dveh študijskih območij
v severni Minnesoti in Ontariu, da bi tako lahko
zanesljiveje napovedala dinamiko vrste pedica in
grizlice. Najboljše rezultate sta dosegla s kombinacijo vseh naštetih sistemov, kjer sta od drugih
iglavcev lahko ločevala smreko in jelko, ki sta
najbolj podvržena omenjenima vrstama.
Na podlagi podatkov radarskega satelita TerraSAR in različnih digitalnih modelov višin so
Ortiz in sod. (2012) preizkušali zanesljivost klasiGozdV 71 (2013) 1
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Slika 1: Izsek posnetka satelita Pléiades s prostorsko ločljivostjo 0,5 m okolice Hong Konga (Astrium, 2013)

fikacije gozdov listavci–iglavci. Želeli so opredeliti
območja gozda, kjer prevladujejo iglavci, ki so bolj
podvrženi nekaterim pomembnim vrstam škodljivih žuželk. V kombinaciji satelitskih posnetkov
in modela višin na podlagi laserskega snemanja
so dosegli zadovoljivo zanesljivost rezultatov.
2.3.3 Lidar
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so za
vojaške namene in topografska merjenja razvili
lidar (ang.: LIght Detection And Ranging). Sredi
devetdesetih let so se začeli poskusi uporabe
lidarja za pridobivanje informacij o gozdu. Lidar
je aktiven senzor, ki nudi podrobne informacije o
notranji zgradbi gozdnega sestoja in reliefu pod
gozdom, ki jih je zelo težko dobiti s pasivnimi
optičnimi ali radarskimi tehnikami daljinskega
zaznavanja. Neposredno ali z modeli so iz lidarskih
podatkov že ocenjevali številne parametre gozdnih
sestojev, kot soocene lesnih zalog, spremljanje
poseka, vetrolomov in snegolomov, kartiranje
drevesnih vrst, ocenjevanje strukture sestojev in
podobno (Kobler, 2011). Cene lidarskih podatkov
se znižujejo, zaradi česar se lidarski podatki selijo
iz domene raziskav na področje velikoprostorske
uporabe v gozdarstvu. V zadnjih letih beležimo
dramatični napredek lidarske tehnologije, predvsem pri povečevanju frekvence laserskih pulzov,
boljše pozicijske točnosti lidarskih odbojev ter
možnosti snemanja iz večjih višin in s tem širjenja
snemalnih pasov. Vse to pri enakem času leta, ki
GozdV 71 (2013) 1

je ključni element končne cene podatkov, pomeni
večjo posneto površino, višjo gostoto snemanja ter
večjo točnost podatkov. To pa pomeni vse nižje
stroške lidarskih podatkov na enoto površine,
zaradi česar se lidar v svetu vse hitreje seli v operativno gozdarsko uporabo. Lahko pričakujemo,
da bo v nekaj letih tudi v slovenskem gozdarstvu
postal rutinsko orodje, kot so pred leti postali
letalski ortofoto posnetki.

3 	SKLEP IN PRIPOROČILA
Pri izbiri tehnike zaznavanja je treba upoštevati
dva pomembna vidika in sicer, da VP pomenijo
velike spremembe v gozdovih in praviloma
pomembno vplivajo na proizvodnjo gozdarskega
sektorja ter, da je kar najhitreje treba pridobiti
ocene obsega poškodbe, zato so časovne zahteve
posebej pomembne. Glede na vrsto VP, najsi
gre za spremembo obarvanosti krošenj (npr.
delovanje žuželk, gliv, suše) ali podrto drevje
(npr. snegolom, vetrolom), moramo izbirati med
različnimi tehnikami daljinskega zaznavanja in
se na podlagi potrebne prostorske, časovne in
spektralne ločljivosti odločiti, kolikšen strošek
informacije je še smotrn.
V nadaljevanju je podan predlog sheme, ki
lahko služi kot orodje za sprejemanje odločitve
o najprimernejši tehniki zaznavanja oz. njihovih
kombinacijah. Shema temelji na šestih merilih
(2. stolpec, preglednica 2) po katerih je mogoča
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Preglednica 2: Primerjalni pregled različnih tehnik daljinskega pridobivanja podatkov, ki jih je mogoče uporabiti
pri ugotavljanju velikih poškodb v gozdovih oz. varstvu gozdov na splošno (pril. po Hočevar, 1995; Ciesla, 2000;
Köhl in sod., 2006).

Rang po- Kriteriji
memb.

Terensko
snemanje

Tip senzorja
aeroposnetki
(digitalni)

satelitska snemanja

Lidar

(1)

verjetnost pridobivanja nad določenim
območjem

velika

srednja do velika

srednja do majhna

velika

(2)

prostorska ločljivost

visoka

0,029 m višina leta
500 m oz. 0,018 m
(višina leta 300 m)

0,5 (1) – 8.000 m (2)

> 0,1 m

(3)

spektralni obseg

vidni

vidni, bližnji-IR

optični senzorji
(vidni, bližnji-IR,
kratkovalovni-IR,
termalni-IR)
radarski senzorji
(mikrovalovi)

IR

(4)

zanesljivost podatkov

težko opredeliti

visoka

srednja do majhna

visoka

(5)

časovna ločljivost

odločitev
odločitev uporabuporabnika nika in/ali stanje
vremena

12 ur – 26 dni
(odvisno od satelita)

visoka

(6)

stroški pridobivanja

majhni do
srednji

do 10.000 EUR (3) na
slikovni okvir

1 – 10
EUR/
ha

Opombe

Pléiades
Goes-8-10
3
COSMO Sky/med
1
2

presoja. Vsakemu izmed njih je dodan tudi rang
pomembnosti, kjer višji rangi pomenijo, da merilo
pomembneje vpliva na odločitev kot tisti z nižjimi.
Vsekakor je mogoče lestvico prilagoditi zahtevam
uporabnika, tipu VP in nenazadnje tudi možnostim, da je realno sploh mogoče poseči po rezultatih
izbrane tehnike. Glede na lastnosti posamezne
tehnike zaznavanja in potrebe po podatkih o VP
je mogoče opredeliti najprimernejšo možnost.
Okvirni predlog ravnanja pri zbiranju podatkov
o VP v okviru Slovenije je:
1. Terenski ogled je prvi korak pri ugotavljanju
VP v gozdovih.
2. Na podlagi tam zbranih informacij se lahko
odločimo za najprimernejšo tehniko daljinskega zaznavanja. Pri tem si lahko pomagamo s
preglednico, ki lahko služi kot pomoč pri odločanju. Arbitrarno izbrani rangi pomembnosti
34

od 2.000 do 4.000
EUR za 1 km2 pri
prostorski ločljivosti
0,1 m

so lahko tudi drugačni, odvisno od poudarkov
določenih meril.
Za dve nemški deželi podobno predlaga tudi
Odenthal-Kahabka (2012).
V nadaljevanju so navedeni različni ponudniki
letalskih in helikopterskih snemanj ter satelitskih
sistemov, katerih storitve je mogoče uporabiti v
primeru VP v gozdovih.
V Sloveniji je od nedavno na voljo tudi storitev GIO EMS (Emergency Management Service),
prva, ki je v okviru EU programa GMES (Global
Monitoring for Environment and Security) postala
operativna (http://portal.ems-gmes.eu/). Nudi niz
rešitev na področju satelitskega (in tudi nedaljinskega in situ) zaznavanja velikih naravnih in
drugih nesreč – npr. gozdni požari, viharji, poplave
ipd. Uporabnik z zadostno stopnjo pristojnosti
oz. pravic lahko sistem aktivira in pridobi želene
podatke (slikovno gradivo), ki pomagajo opredeliti
obseg in resnost dogodka ter načrtovati ukrepe
za njihovo blažitev oz. odpravo. V Sloveniji je
GozdV 71 (2013) 1
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Preglednica 3: Ponudniki letalskih in helikopterskih
snemanj, majhnih brezpilotnih plovil (OktoKopter) ter
satelitskih snemanj

LETALSKA IN HELIKOPTERSKA SNEMANJA
AeroVizija

Napaka! Sklicna hiperpovezava ni veljavna.

FlyCom

www.flycom.si

GaranGeo

www.grangeo.si

Geodetska družba

www.gdl.si

Geoin

www.geoin.com

HarphaSea

www.harphasea.si

Geodis

www.geodis.cz

OKTOKOPTER
Aero-foto

www.aero-foto.si

Modri Planet

www.modriplanet.si

SATELITSKI SISTEMI
Optični senzorji
AVHRR

www.noaasis.noaa.gov

MODIS

http://modis.gsfc.nasa.gov

Landsat

http://landsat.gsfc.nasa.gov

SPOT

www.astrium-geo.com

ASTER

http://asterweb.jpl.nasa.gov

EO-1 (ALI)

http://eo1.usgs.gov

IKONOS

www.geoeye.com

QuickBird

www.digitalglobe.com

Pléiades

www.astrium-geo.com

Radarski senzorji
COSMO Sky/med

www.e-geos.it

TerraSAR

www.astrium-geo.com

Radarsat-2

http://gs.mdacorporation.
com

uporaba storitve že mogoča, in sicer prek Uprave
RS za zaščito in reševanje.
Ob pojavu VP v gozdovih je ključno, da se v čim
krajšem času ugotovi, kje se je zgodila (lokacija),
kolikšen je njen obseg (poškodovana površina in
količina poškodovanega drevja) in kakšne vrste
je VP. To so ključne informacije, brez katerih ni
mogoče učinkovito načrtovati odprave posledic
VP in pozneje sanacijo poškodovane površine.
GozdV 71 (2013) 1

Podatke o stanju gozdov praviloma zbiramo
neprekinjeno; zbiramo jih glede na določila različnih pravilnikov in zakonov (podatki o sestojih,
gozdnih fondih, obstoječi gozdni infrastrukturi,
karantenskih boleznih itn.), občasno pa je treba
zbirati dodatne oz. »izredne« podatke. Potreba
po slednjih se pojavi predvsem ob pojavu večjih
nenadnih sprememb v gozdu, tudi ob VP.

4 	POVZETEK
Zaradi potrebe po hitro dostopnih in čim natančnejših podatkih o stanju poškodovanih gozdov
le-te navadno pridobimo z metodami hitre inventarizacije, ki jih delimo na terestrične metode
(ogled na terenu) in metode daljinskega zaznavanja. Na Slovenskem je terenski ogled praviloma
prvi korak pri ugotavljanju posledic VP v gozdovih.
Takrat se odločimo, ali je poškodovano površino
mogoče prostorsko opredeliti (locirati) izključno s
terenskim ogledom, ali je obseg poškodbe prevelik
oz. sta teren in narava poškodbe preveč nevarna
in je v sistem zaznavanja nujno vključiti tehnike
daljinskega pridobivanja podatkov.
Če poškodovano površino zaznavamo s terestrično metodo, si pri tem lahko pomagamo z
izrisom poškodovane površine na aeroposnetek
oziroma ortofoto posnetek in poznejšo digitalizacijo na karti izrisane površine v GIS-okolju ali
pa, kar je bolj priporočljivo, posnamemo obod
poškodovane površine z ročno GPS-napravo.
Če poškodovano površino zaznamo s terestrično metodo, si pri tem lahko pomagamo z
izrisom poškodovane površine na aeroposnetek
oziroma ortofoto posnetek – terestrična fotogrametrija in poznejšo digitalizacijo na karti izrisane
površine v GIS-okolju ali pa, kar je priporočljiveje, posnamemo posnetek oboda poškodovane
površine z ročno GPS-napravo.
Če pa smo na terenu ocenili, da je poškodovana površina prevelika za terestično metodo
ali da so poškodbe razpršene po večji površini,
se odločimo za katero od tehnik daljinskega
zaznavanja. Katero tehniko bomo uporabili, je
odvisno od vrste poškodbe in velikosti poškodovane površine. Glede na obstoječo tehnologijo
za manjše poškodovane površine predlagamo
uporabo snemanj s oktokopterjem. Na takšen
način pridobljeni ortofoto posnetki so cenejši in
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hitro dostopni. V primeru večjih površin pa je bolj
primerno naročilo letalskega ali helikopterskega
oz. satelitskega snemanja – odvisno od lastnosti
potrebnih podatkov in tudi vrste poškodbe.
S povezavo obstoječih podatkovnih slojev
(sestojna karta, karta odsekov, karta lastnikov
gozdov itn.) z izrednimi podatki, t. j. podatki o
spremembah v prostoru zaradi VP, lahko kakovostno ocenimo obseg in škodo, ki je nastala zaradi
VP. Te ocene so podlaga za načrtovanje varne in
učinkovite sanacije poškodovane površine.

5	SUMMARY
Due to the demand for quickly accessible and
most accurate data on condition of damaged
forests these data are usually acquired by the
quick inventory methods. They comprise on-land
methods (field inspection) and remote sensing
methods. In Slovenia, field inspection is generally
the first step in detecting the consequences of
large-scale disturbances in forests. At that time
we decide if the damaged area can be spatially
defined (located) only by the field inspection or
techniques of remote data acquisition must be
integrated into detection system due to the large
extent of damage or the dangerous terrain and
nature of the disturbance.
In the case we can detect the damaged area
by on-land method, we can outline the damaged
area on aerophoto or orthophoto – on-land photogrammetry – and on later digitalization of the
area, outlined on the map, in GIS environment;
however, it is advisable to record the image outline
of the damaged area by a handheld GPS unit.
If our field assessment shows that the damaged area is too large for the on-land method
or that the damages are dispersed throughout a
larger area, we select one of the remote sensing
techniques. The applied technique depends on
the type of damage and size of the damaged area.
Considering the existing technology, we suggest
the use of octocopter imaging for smaller damaged areas. In this way the acquired orthophotos
are cheaper and quickly accessible. In the case of
large-scale damaged areas plane or helicopter or
satellite imagery is ordered – depending on the
characteristics of the required data and the type
of large-scale damage.
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Connecting the existing data layers (stand
map, section map, forest owners’ map, etc.) with
the extraordinary data, i.e. data on changes in
the space due to the large-scale disturbances,
we can qualitatively evaluate scale and damage
arising from the large-scale disturbance. These
evaluations form the basis for planning a safe and
efficient sanitation of the damaged area.

5 	ZAHVALA
Raziskava je potekala v okviru CRP projekta
V4-1069 (B) z naslovom »Povečanje učinkovitosti
sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih«.
Recenzentu se zahvaljujemo za pripombe, ki so
bistveno pripomogle k izboljšavi prispevka.
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Specifics of Conservation and Utilization of Storm-Damaged Timber Considering
Phytosanitary Sanctions During the Sanitation of Large-Scale Damages in Forests
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Izvleček:
Triplat, M., Piškur, M., Humar, M.: Posebnosti skladiščenja lesa, pridobljenega pri sanaciji, ter upoštevanje varstvenosanitarnih posebnosti pri sanaciji velikih poškodb. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 1. V slovenščini z izvlečkom v
angleščini, cit. lit. 34. Prevod avtorji, jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega pa Marjetka Šivic.
Slovenijo pokriva več kot 60 % gozdov, ki so, podobno kot vsi drugi ekosistemi, izpostavljeni delovanju različnih ujm.
Zaradi vpliva človeštva na podnebne spremembe in intenzivnih prometnih tokov se vsako leto povečuje verjetnost
ekstremnih dogodkov, kot so: napadi alohtonih in avtohtonih škodljivcev, gozdni požari, vetrolomi, snegolomi … V
prispevku najprej navajamo seznam največjih ujm v Evropi in Sloveniji v zadnjih desetletjih skupaj z oceno škode.
V primeru ujm je/bo treba posekati večje količine lesa in ga vsaj začasno skladiščiti zunaj skladišč primarne lesne
industrije, saj je kapaciteta skladišč omejena. Les lahko skladiščimo v gozdu, priporočljivo pa je, da ga čim prej
spravimo do kolikor toliko urejenih skladišč zunaj gozda. Zato v nadaljevanju predstavljamo večino možnosti za
skladiščenje lesa skupaj z najpomembnejšimi prednostmi in omejitvami posamezne metode. Opisane so povsem
preproste metode skladiščenja pa tudi metode, ki predvidevajo zahtevne fizikalne ukrepe ter biotehnološke rešitve.
Za prekrivanje z insekti napadene hlodovine so še posebno zanimive mreže, ki so na poseben način obdelane z
insekticidi in povsem preprečijo izletavanje insektov. Za vsako rešitev smo ocenili tudi stroške skladiščenja. Glede
na to, da ima les, ki ga pridobimo zaradi vetrolomov, še posebno okrnjeno nadaljnjo rabo v mehanske namene,
smo zelo natančno opisali vpliv vetrolomov na lastnosti lesa. Nadaljnjo uporabo lesa zaradi vetrolomov omejuje
predvsem nastanek tlačnih razpok, ki nastanejo kot posledica dolgotrajne vzdolžne tlačne napetosti v deblih. V
zadnjem delu pa smo izčrpneje predstavili sanitetne ukrepe, ki veljajo za les, ki so ga napadli patogeni organizmi,
za katere veljajo karantenski ukrepi. Navezali smo se na obstoječe rešitve standarda ISPM 15. Trenutno je v Sloveniji
v rabi predvsem toplotna obdelava, dovoljeno pa je tudi zaplinjevanje z metilbromidom, ki pa ga v Sloveniji ne
uporabljamo. Navedli smo tudi povezavo do registriranih obratov za izvajanje fitosanitarnih ukrepov in opisali
rešitve z impregnacijo z biocidnimi proizvodi, ki še niso vključene v nabor metod standarda ISPM 15, so pa velik
potencial za boljšo izrabo lesa, ki je bil poškodovan v ujmah.
Ključne besede: ujme, sanitarna sečnja, skladiščenje, vetrolom, ISPM 15, karantenski ukrepi
Abstract
Triplat, M., Piškur, M., Humar, M.: Specifics of Conservation and Utilization of Storm-Damaged Timber Considering Phytosanitary Sanctions During the Sanitation of Large-Scale Damages in Forests. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 1. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 34. Translated by the authors,
proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
More than 60% of Slovenia is covered with forests. Like any other ecosystems, forests are exposed to various disturbances. Due to the human impact on environment and intensive traffic flows, incidence of extreme events is
rising rapidly (bark beetle attack, wind throw, forest fire, floods ...). In the beginning of this article we present the
review of major disturbances in Europe and Slovenia together with the assessment of damages. Massive quantities
of damaged wood have to be cleared away after every disturbance and this timber has to be stored for long-term
periods due to satiation of the wood market. Round wood can be stored in forest without special treatment for a
shorter period, but the capacities of storage areas are mostly limited. Therefore different methods of storage together
with the most important advantages and disadvantages for each method are presented. This article deals with rather
simple methods requiring no cost, more complex physical actions as well as biotechnological solutions. We have to
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bear in mind that, with regard to mechanical damages in the stems of wind-thrown trees, wind-throw wood has
limited options of further use in mechanical purposes. We are particularly detailing the impact of wind disturbances
on the characteristics of wood (such as compression failures, fiber cracks...). Last but not least, we have to focus
on sanctions in case of quarantine pests. Existing solutions of ISPM 15 standard have been presented along with
the mainly used treatments in Slovenia. We add the link to registered establishments for the implementation of
phytosanitary sanctions and describe the solutions of impregnation with biocide products which are not included
in the set of ISPM 15 methods, but have great potential for better use of damaged wood.
Key words: extreme events, sanitary felling, storage, wind-thrown trees, ISPM 15, phytosanitary sanctions

1
1

UVOD

INTRODUCTION

Z uporabo zdajšnje tehnologije pri zbiranju evidenc
zaradi ujm ter glede na velik izbor strojev, primernih za varno delo v nenavadnih okoliščinah, lahko
sklepamo, da bi bilo posledice mogoče odpraviti
precej hitro. Vendar pa ne smemo pozabiti, da se
tedaj na trgu v trenutku pojavi nenavadno velika
količina lesa, ki hitro preseže zmogljivosti lesnih
obratov za predelavo. Poleg tega se pojavijo še
druge omejitve, povezane z uporabnostjo lesa, ki
nastanejo ob poškodbah debel, ki so lahko izrazite
in vidne (prelomi debel, velike deformacije lesa
…) ali pa makroskopsko težko vidne (tlačne sledi,
tlačne porušitve). V najbolj črnem scenariju bi se
porušilo normalno trgovanje z okroglim lesom, zato
moramo razmišljati o možnostih dolgotrajnejšega
skladiščenja kakovostnega lesa, ki bo kupcem na
voljo tudi v času, ko se bo trg zopet normaliziral.
Sčasoma bi namreč lahko izgubili še velik del ekonomsko vrednejšega lesa, ki bi ga napadle žuželke,
bakterije ali glive modrivke in razkrojevalke, ki
lahko v relativno kratkem času povsem razvrednotijo les. V primeru ujm so ekonomske izgube
že tako zelo velike, tako da si ne smemo privoščiti
še izgub zaradi neprimernega skladiščenja.
Glede na časovno obdobje skladiščenja
lahko tipe skladišč razdelimo v dve kategoriji:
– skladiščenje okroglega lesa v gozdu po sečnji
(trajanje do več tednov, odvisno od letnega časa),
– dolgoročno skladiščenje okroglega lesa (trajanje
do več let, odvisno od metode).
Splošno znano je dejstvo, da je vlažnost lesa ena
izmed glavnih dejavnikov za naselitev škodljivcev.
Razvoj gliv je najugodnejši pri temperaturi od 22
°C do 30 °C in od 30 % do 60 % vlažnosti lesa.
Zagotavljanje nizke (< 20 %) ali visoke (> 120
%) lesne vlažnosti zelo zmanjša verjetnost glivne
okužbe. Zavedati pa se je treba, da glive mehke
trohnobe lahko razkrajajo tudi les, ki je povsem
40

prepojen z vodo. Zato dolgotrajno skladiščenje
vlažnega lesa ni priporočljivo. Druga oblika nebiocidne zaščite temelji na vzdrževanju primernih
temperatur (manj kot 5 ° C ali več kot 40 ° C),
ki so najboljša naravna zaščita lesa. To pomeni,
da v določenih primerih (npr. ko ujma nastane v
zimskih mesecih) hitro spravilo lesa zaradi napada
žuželk sploh ni potrebno oziroma so potrebe po
različnih tipih skladiščenja precej odvisne tudi od
okoljskih dejavnikov. Druga, nekoliko zahtevnejša
rešitev je lupljenje hlodovine. Olupljena hlodovina
se hitreje suši, v širši kambijevi coni je največ hranljivih snovi, ne nazadnje z lupljenjem preprečimo
razvoj številnih podlubnikov in omejimo napad
beljavarjev (Kervina - Hamović, 1990).

2 	POJAV UJEM V SLOVENIJI IN PO
EVROPI
2

APPERANCE OF DISTURBANCES IN
SLOVENIA AND EUROPE

V Sloveniji je veter eden glavnih povzročiteljev
motenj v gozdnih ekosistemih (Klopčič in sod.,
2009). Naravne motnje so bile, so in bodo stalnica v slovenskih gozdovih. Zato bo treba režime
motenj, ki se razlikujejo od krajine do krajine in
tudi znotraj krajine, upoštevati pri gospodarjenju
z gozdovi (Papež, 2005).

3	METODE SKLADIŠČENJA

3 	TIMBER CONSERVATION METHODS

V preglednici 2 so predstavljene različne možnosti
skladiščenja lesa, ki so bile uporabljene v različnih
primerih v Evropi. V preglednici je opredeljena
metodologija, skladišča pa so razdeljena glede na
skladiščne razmere (v gozdu, mokro, suho …).
Gre za izbor metod ne glede na to, kako pogosto
jih uporabljamo. Lahko jih uporabljamo tudi v
kombinacijah, odvisno od potreb, vendar pa so
lahko učinkovite le določene kombinacije, medtem
ko so določene celo zakonsko prepovedane.
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Preglednica 1: Pregled najpomembnejših dogodkov v Sloveniji in Evropi (v zadnjih desetletjih)
Table 1: Overview of the most important disturbances in Slovenia and Europe (in past decades)

Lokacija in vzrok ujme
Vetrolom centralna Evropa (Lothar) (1)

december 1999

185 mio m3

1048 ha

/

160 ha

85.000 bto m3

20. in 21. julij 2006

950 ha

/

januar 2007

20.490 ha

88.000 bto m3

17. januar 2007

/

/

6. in 13. julij 2008

791 ha

153.000 bto m3

13. in 14 julij 2008

3.281 ha

14.140 bto m3

7. junij 2008

15 ha

1.697 bto m3

15. avgust 2008

5.436 ha

93.992 bto m3

7. junij 2008

178,8 ha

50.000 bto m3

15.–25. december 2008

5.000 ha

49.000 bto m3

2012

188 ha

8.000 bto m3

konec leta 2003
in začetek leta 2004
29. junij 2006

Vetrolom na Jelovici (3)
Požar Šumka – Železna vrata –
Trstelj (4)
Snegolom Pokljuka (5)
Vetrolom Nemčija (Kyrill in Emma)
Vetrolom na območju med Kamnikom in Črnivcem (6)
Vetrolom v Pomurju (7)
Vetrolom v dolini Malinske in
okrog naselja Pregara (8)
Vetrolom v vzhodni Sloveniji (Celje
in Brežice) (9)
Vetrolom Predmeja (10)
Snegolom Pokljuka

Količina prizadete
lesne mase

70.000 ha

Požar na Krasu (2)

(11)

Velikost prizadetega območja

Datum

Požar na Krasu (12)

Opombe k preglednici 1

Schütz, 2006
2
Sanacijski načrt pogorišča Sela na Krasu
3
Sanacijski načrt vetroloma na Jelovici
4
Sanacijski načrt pogorišč za leto 2007
5
Sanacijski načrt – Pospravilo snegoloma, 2007
6
Sanacijski projekt za vetrolom Črnivec, 2008
7
Sanacijski projekt vetroloma v Pomurju
8
Sanacijski projekt vetroloma v Istri
9
Načrt sanacije gozdov, poškodovanih v vetrolomu
15. avgusta 2008
10
Sanacijski projekt vetroloma na Predmeji
11
Načrt sanacije gozdov, poškodovanih v snegolomih
12
Načrt sanacije pogorišča Črnotiče
1

Omenjene metode niso vedno primerne, izbira
ustrezne je odvisna od več dejavnikov, kot so: vrsta
ujme, poškodbe dreves, obdobja skladiščenja, količine lesne mase, zakonske omejitve in ekonomski
vidiki. V nadaljevanju bomo podrobneje spoznali
metode, ki so uporabne tudi v naših razmerah, in
se seznanili z njihovimi prednostmi in slabostmi.
Med najcenejše metode sodijo metode skladiščenja v gozdu z ohranjanjem živih dreves. V
tem primeru pravzaprav ne gre za skladiščenje,
saj drevo pustimo nedotaknjeno v poškodovanem sestoju. Pomembno je pridobivanje časa v

Preglednica 2: Metode skladiščenja hlodovine (Stodafor, 2004)
Table 2: Methods of logs conservation (Stodafor, 2004)
Način

Metoda

Opis

Skladiščenje
v gozdu

Ohranjanje živih
prevrnjenih dreves

Drevesa z zadostno povezavo med koreninami in vlago v zemlji je mogoče
skladiščiti na mestu prevrnitve. Metoda ni primerna za prisojne lege z neposrednim sončnim obsevanjem. Za uspešnost metode je pomembno, da
20 % do 25 % koreninskega sistema ostane povezanega s tlemi.

Sečnja na suš

Drevo odrežemo pri dnišču (kot pri podiranju)in ga in ga pustimo ležati
v sestoju. Krošnja črpa vodo navzgor zaradi evapotranspiracije ter tako
zmanjšuje vlažnost lesa. Metoda je uporabna le pri določenih drevesnih
vrstah (npr. bukev, smreka).

GozdV 71 (2013) 1
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Mokro skladiščenje

Skladiščenje
v suhem
okolju

Skladiščenje
v vlažnem
okolju

Škropljenje z vodo

Sortimente, zložene v tesen kup, škropimo z vodo in tako zaustavimo proces
sušenja lesa (metoda je primerna za sortimente s skorjo). Glavni cilj skladiščenja
s škropljenjem je povečati vlažnost lesa nad mejo, ugodno za razkroj gliv.

Potopitev v sladki
vodi

Skladiščenje sortimentov v tekoči ali stoječi vodi (metoda, primerna za
sortimente s skorjo). Sušenje hlodovine preprečimo s potopitvijo v vodo, s
čimer ohranjamo ali povečujemo vlažnost lesa.

Navzkrižno zloženi
Les skladiščimo v dobro prezračenih skladovnicah. Pomembno je izbrati
sortimenti v pokritem primeren prostor za sestavo skladovnice; priporočena so vetru izpostavljena
okolju
mesta. Skladovnico moramo zgraditi iz olupljene hlodovine in pri zlaganju
zagotoviti dobro kroženje zraka. Priporočljivo je, da čela hlodov premažemo
s pasto stipol. Takšen način skladiščenja omogoča zmerno sušenje lesa z
relativno majhnim tveganjem okužb.
Navzkrižno zloženi
sortimenti v nepokritem okolju

S hitrim sušenjem hlodov v nepokritem okolju (z navzkrižno zloženimi
sortimenti) lahko vlažnost lesa spravimo na raven, ko ni več tveganja za
glivno okužbo (metoda, primerna za olupljene sortimente).

Običajno skladišče

Velike skladovnice hlodov, kjer se hlodi v sredini sušijo precej počasneje. Nenadzorovane vlažnostne razmere so potencialna nevarnost za les
(razkroj lesa).

Sortimenti, zaščiteni s Cilj metode je ohraniti vlažnost lesa na čim višji ravni. To storimo tako,
folijo PVC
da hlode zložimo zelo tesno skupaj v čim lepše oblikovano skladovnico.
Tako prekrite skladovnice predstavljajo dobro zaščito pred izsušitvijo lesa
in napadi žuželk, obstaja pa nevarnost okužbe z glivami mehke trohnobe.
Posebne
metode skladiščenja

Skladiščenje z izločitvijo kisika

Ohranjanje hlodovine z izločitvijo kisika. Skladovnice zavijemo s folijo
PVC, ki jo na robovih spojimo in tako popolno onemogočimo dostop
svežega zraka. Metoda ni odvisna od podnebnih razmer in omogoča dobro
zaščito pred glivami in žuželkami, po drugi strani pa s tem ne zaustavimo
gliv mehke trohnobe.

Sortimenti, zaščiteni s V bistvu je to skladiščenje v vlažnem okolju, kjer je »geotekstilna« tkanina
»geotekstilno« tkanino mehanska zaščita pred žuželkami.
Sortimenti, prekriti z
mineralno suspenzijo

Skladovnico hlodov poškropimo s tanko plastjo mineralne suspenzije, ki
jo sestavljata apnenčev prah in voda. Tanka plast suspenzije je zaščita pred
žuželkami in upočasni proces sušenja lesa.

Skladiščenje v gramo- Kup sortimentov, zakopanih v jamo oz. prekritih z debelejšim slojem gline
znicah
ali zemlje. Tako je les zaščiten pred delovanjem gliv razkrojevalk in insektov,
ne pa pred glivami mehke trohnobe.

Druge
možnosti
skladiščenja
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Skladiščenje v rudnikih

Cilj skladiščenja v odsluženih rudniških rovih je vzdrževati vlago v lesu.
Nizke temperature v rudniku so pogoj za uspešno skladiščenje. Nevarnost
predstavlja star, okužen jamski les.

Skladiščenje nad
gozdno mejo

S skladiščenjem v visokogorskih podnebnih okoljih (nizke temperature
in dolga zimska sezona) precej zmanjšamo tveganje za napad žuželk in
okužbo z glivami.

Skladiščenje v snegu

Skladovnica hlodov, prekrita s snežno odejo, je dobra zaščita pred insekti
in glivami.

Sortimenti, prekriti z
organskim materialom

Kup sortimentov, prekrit s skorjo, sekanci ali žaganjem. Organska plast
ohranja les vlažen, vendar je organski material morebiti vir okužbe z glivami,
predvsem glivami mehke trohnobe.

Biocidna zaščita

Zaščita lesa pred okužbo z glivami in napadom žuželk z biocidnimi proizvodi.

Biotehnična zaščita

Zaščita lesa z biokontrolnimi organizmi je učinkovita zaščita pred glivami
in insekti. Omejitve predstavlja vnos tujerodnih in gensko spremenjenih
organizmov.

Fizična zaščita

Zaščita lesa s tesnjenjem prepreči prehod zraka in vode v okolje. Tako preprečimo sušenje hloda (poveča se vsebnost ogljikovega dioksida v hlodu).
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Slika 1: Skladiščenje
z namakanjem (foto:
dokumentacija podjetja
Pollmeier Massivholz
GmbH&Co.KG; www.
pollmeier.com)
Figure 1: Wet storage
– compact pile with
water sprinkling (photo:
Pollmeier Massivholz
GmbH&Co.KG, www.
pollmeier.com)

primerih, ko drevo še lahko ohrani rastne funkcije
in ga zato ne napadejo škodljivi organizmi. To je
mogoče zgolj v primeru, ko drevo nima povsem
pretrganega koreninskega sistema ali povsem
polomljene krošnje. Tako bo še nekaj časa vzdrževalo vsebnost vode in bo ostalo pri življenju,
kar posledično pomeni tudi, da je bolj odporno
proti zunanjim dejavnikom.
Po mednarodnih izkušnjah se je mokro
skladiščenje izkazalo kot najprimernejše za
daljša obdobja brez večjih izgub kakovosti lesa
(Odenthal-Kahabka, 2005). Metoda temelji na
vzdrževanju vlažnosti lesa na čim višji ravni, in
sicer z namakanjem ali potapljanjem. Celični
lumni so povsem prepojeni z vodo. Le-ta omejuje vstop kisika, ki je potreben za življenje gliv
razkrojevalk in insektov. Obstaja pa nevarnost, da
se v mokrem lesu razvijejo anaerobne bakterije
in glive mehke trohnobe. Na srečo je delovanje
omenjenih organizmov počasnejše. Zato je ta
metoda primerna za velike količine lesa, ki jih
hranimo daljše obdobje (4 do 5 let).
Nasprotno mokremu skladiščenju, kjer vlažnost lesa presega 120 %, je skladiščenja v suhem
okolju, kjer je glavni namen sušenje lesa z manj
kot 20 % vlažnostjo lesa, saj relativno suhi hlodi
niso primerni za življenje žuželk in gliv modrivk
in razkrojevalk. Pri tem načinu skladiščenja je
najbolje upoštevati pravilo škornjev in dežnika,
torej da preprečimo navlaževanje s tal in neba.
Če nastane zatekanje, poskrbimo, da voda lahko
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čim preje odteče. Hlodi se sušijo v naravnem
okolju, zloženi so navzkrižno, tako da je zagotovljeno dobro prezračevanje, kar pospeši sušenje.
Uspešnost metode je zelo odvisna od vremenskih
razmer. Za večjo uspešnost v vlažnem obdobju
je priporočljivo skladovnici zagotoviti streho in
ustrezno odtekanje vode s tal. Ključna je tudi
urejenost površine. Priporočena so tla, nasuta z
gramozom, trava in drugo rastje je nezaželeno,
saj ovira zračenje. Upoštevati je treba dejstva, da
če les sušimo prehitro, se pojavijo razpoke, ob
počasnem sušenju pa les lahko naselijo lesne glive
in tako v obeh primerih les zgubi svojo vrednost.
Prehitro sušenje lahko upočasnimo z uporabo
paste stipol za čela. Metoda je preprosta in ne
prinaša dodatnih stroškov investicije ter nima
zakonskih omejitev. Idealna je v primerih, ko
imamo kupca, ki želi suh les.
Relativno preprosto je tudi skladiščenje v
vlažnem okolju, kjer je les zložen v kupih,
razdeljenih po drevesnih vrstah in kakovostnih
razredih. Metoda je preprosta in poceni, saj ne
terja nobenih investicij, ob gozdnih cestah pa
je praviloma dovolj prostora. Slabost te rešitve
je, da les ostane povsem nezaščiten, kar poveča
verjetnost napada lesnih škodljivcev. V kategorijo
skladiščenja v vlažnem okolju sodi tudi prekrivanje s plastično folijo, katere glavni namen je
zadrževanje vode v lesu. Po izkušnjah, povzetih iz
tehničnega priročnika STODAFOR, ugotavljamo,
da prekrivanje s plastično folijo ni učinkovito, saj
so v večini primerov les okužile lesne glive.
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Slika 2: Običajno skladiščenje lesa v kupih ob
kamionski cesti (foto: Vida
Papler-Lampe)
Figure 2: In-situ storage –
compact pile (photo: Vida
Papler-Lampe)

Učinkovitejša alternativa skladiščenju s prekrivanjem je metoda z izločanjem kisika, kjer hlode
zložimo in jih nepredušno zavijemo v folijo. Tako
preprečimo dostop zraka do lesa. Žive lesne celice
porabijo kisik in tako ustvarijo okolje, v katerem
večina škodljivih organizmov ne more razkrajati
lesa (Tavzes in sod., 2001). Metoda je primerna
za daljša obdobja skladiščenja neodvisno od
vremenskih razmer. Zagotoviti pa je treba stalen
nadzor, saj se atmosferske razmere v skladovnici
lahko hitro spremenijo, predvsem zaradi poškodb
folije (glodavci, veter, vandalizem …). Zaradi
velikih stroškov naložbe je metoda primerna zgolj
za najkakovostnejši les.
V seriji umetnih mas za prekrivanje sortimentov je tudi zaščita s »geotekstilno« mrežo, ki
žuželkam preprečuje napad sortimentov. Mreža
lesa ne ščiti pred vremenskimi razmerami, ampak
zgolj pred žuželkami in je kot takšna primerna za
suha obdobja v letu, ko so napadi žuželk najbolj
problematični. Eno izmed takšnih rešitev ponuja
podjetje BASF s svojim izdelkom Storanet. To
je mreža, ki je prepojena z insekticidom in je
mehanska in insekticidna ovira za preprečevanje
okužbe ali širjenje insektov iz okuženega lesa v
okolico. Metoda je relativno poceni, saj sta za samo
postavitev mreže potrebna zgolj dva delavca, ki
prekrijeta skladovnico. Slabost mreže je povezana
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z dejstvom, da insekticidi v mreži negativno
učinkujejo tudi na preostale žuželke.
Po vetrolomu Lothar so Švicarji preizkusili tudi
skladiščenje nad gozdno mejo in ugotovili, da
je zaradi daljše zimske sezone in nasploh nižjih
temperatur precej manjša možnost razgradnje
lesa. V Sloveniji imamo nekaj prelazov, ki bi bili
primerni za skladiščenje. A je treba razmišljati
racionalno in se zavedati, da je takšen način
skladiščenja primeren zgolj, ko je prelaz vmesna
postojanka na poti do kupca. Tako bi lahko npr.
les iz okolice Tržiča skladiščili na Ljubelju, od
koder bi ga nato prodali v Avstrijo.
Zaščito substrata pred patogeni lahko dosežemo
z razprševanjem ustreznega biokontrolnega
organizma (na primer ustrezne glive) po sveže
posekanem lesu. Mikroorganizem lahko inokuliramo tudi v luknjo, zvrtano v les. Prav tako lahko
biokontrolni organizem (na primer spore glive)
razpršimo po lesnih sekancih. Gliva kolonizira
substrat, zavre rast obstoječih neželenih organizmov ter prepreči nadaljnji vdor le-teh (Preston
in sod., 1982). Trenutno najelegantnejša biološka
rešitev za težave z obarvanjem lesa je inokulacija
debel ali lesnih sekancev z albino sevom glive
modrivke Ophiostoma piliferum. Ta mutant ne
sintetizira melanina, zato ne povzroči obarvanja
na lesu (Farrell in sod., 1993). Proizvod z imenom
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Slika 3: Zaščita lesa z
impregnirano mrežo
(foto: Miha Humar)
Figure 3: Compact pile
covered with pesticidetreated net (photo:
Miha Humar)

Cartapip 97TM je tržna oblika takšnega albino
mutanta za inokulacijo lesnih sekancev, produkt
Sylvanex 97TM pa za uporabo na hlodovini (Parrac
Limited, 2008). Uporabljajo ju že v ZDA, Kanadi
in Južnoafriški republiki (Behrendt in Blanchette,
2001). V EU je uporaba tujerodnih in gensko spremenjenih biokontrolnih organizmov zelo otežena,
zato v EU še ne uporabljamo navedenih rešitev.
Zaščita z biocidnimi proizvodi je izjemno
učinkovita rešitev zaščite, ki jo lahko izvajamo v
skladiščih v gozdu in tudi na začasnih skladiščih
ali skladiščih lesnih obratov. Področje zaščite posekanega lesa ureja zakonodaja o biocidih, področje
biocidne zaščite rastočih dreves pa zakonodaja o
fitofarmacevtskih pripravkih. Za biocidno zaščito
lesa lahko uporabimo le biocidne proizvode, ki
vsebujejo aktivne učinkovine skupine 8 (Sredstva
za zaščito lesa) z Aneksa I Direktive o biocidih
(Aneks I, 2012) (BPD, 1998; Humar, 2012). Vse
biocidne proizvode je treba priglasiti na Uradu
za kemikalije RS. Seznam priglašenih biocidnih
proizvodov je javen in razviden iz spletne strani
ministrstva. Pri delu z biocidnimi proizvodi je
treba upoštevati vsa pravila varstva pri delu in
varstva okolja. V primeru upoštevanja omenjenih
predpisov uporaba biocidov ne pomeni večjega
tveganja za okolje in ljudi. Aktivne učinkovine, ki
se uporabljajo za zaščito sveže posekanega lesa, se
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razlikujejo od aktivnih učinkovin, ki se uporabljajo
za zaščito vgrajenega. Taki biocidi morajo imeti:
kratkotrajno delovanje (1 do 24 mesecev), širok
spekter delovanja (glive modrivke, insekti), nizko
ceno, ne sme obarvati lesa, ne sme motiti nadaljnje
obdelave, preprosto se mora nanašati, biti mora
brez vonja, biti mora robusten (široko temperaturno območje uporabe, primere za različne lesne
vrste, puferske lastnosti …), okoljsko primeren
(delavci, VOC, vezava, biorazgradljivost) ... V
svetu v te namene uporabljajo predvsem borove
spojine, karbamate, kvartarne amonijeve spojine,
fenpropimorf … Biocidne proizvode lahko najlaže
nanašamo z brizganjem ali pa s potapljanjem.
Veliko izkušenj s potapljanjem imajo v Luki Koper.
Strojna oprema za potapljanje je relativno poceni
in niso potrebna velika vlaganja.
Ne glede na izbrani postopek zaščite je treba v
okolici skladišča postaviti feromonske pasti, s katerimi kontroliramo populacijo škodljivih žuželk.
Oblika pasti in tip feromona je treba prilagoditi
drevesni vrsti in letnemu času v skladu z navodili proizvajalca. Poleg tega je treba poskrbeti za
higieno in iz okolice skladišča odstraniti vse lesne
ostanke in okuženo oziroma napadeno hlodovino.
Kot je razvidno iz predstavljenih podatkov v
preglednici 3, so stroški skladiščenja lahko precej
različni in so v odvisni od začetnih investicij, ki so
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Slika 4: Nanos biocidnih proizvodov na les
z mehaniziranim potapljanjem v Luki Koper
(foto: Miha Humar)
Figure 4: Application
of biocidal products on
wood by mechanized
dipping in the Port of
Koper (photo: Miha
Humar)

potrebne za izbrane metode. Izbrati je treba racionalno in optimalno rešitev glede na kakovost oz.
vrednost sortimentov, kar pomeni, da investicija v
skladišče s celuloznim lesom ni smiselna. Smiselne
so zgolj investicije za skladiščenje vrednejšega lesa
za daljša obdobja. Tako se trg z lesom že stabilizira
in cene lesa se normalizirajo.

4	VPLIV UJM NA KAKOVOST LESA
4

INFLUENCE OF NATURAL
DISTURBANCES ON WOOD QUALITY

Posledice ujm se pojavijo predvsem pri iglavcih
(smreka, bori), kjer se poleg vidne škode, ki zajema
podrto in prelomljeno drevje, pojavljajo tudi
poškodbe v lesu, ki dodatno zmanjšujejo možnosti
predelave in predvsem končno uporabnost. Zaradi
delovanja vetra in prevelikih tlačnih obremenitev
v vzdolžni smeri debla se pojavijo tlačne sledi in
tlačne porušitve. Torelli (1998) opredeli tlačne sledi
(compression failures) kot mikroskopske strižne
porušitve, ki jih povzročajo dolgotrajne vzdolžne
tlačne napetosti v debelih deblih. Navaja tudi, da
vzajemni učinek rastnih napetosti in upogibnih
napetosti zaradi vetra povzroči povečanje nateznih
napetosti na vetrni strani in tlačnih napetosti na
odvetrni. Negativne posledice so dvojne: zmanjšanje stabilnosti še stoječih dreves in zmanjšanje
uporabnosti hlodovine pri podrtih drevesih.
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Raziskave v Švici so pokazale (Arnold, 2003),
da je bila v sestojih, poškodovanih zaradi vetra,
pojavnost tlačnih sledi in porušitev splošno
razširjena in je v povprečju znašala 1,35 pojava
na tekoči meter debla. Pri analizi izdelanega
žaganega lesa so bile v 41 % desk prisotne tlačne
sledi in porušitve. Zanimivo je, da med skupinami
dreves ‚‘podrto‘‘, ‚‘zlomljeno‘‘ ter ‚‘stoječe‘‘ ni bilo
statistično značilnih razlik v obsegu pojavljanja teh
poškodb v lesu. Največja intenzivnost pojavljanja
je bila v spodnjem delu drevesa, in sicer v območju
od 10 % do 30 % glede na višino drevesa. Arnold
in Steiger (2007) navajata, da tlačne sledi, ki se
kažejo kot tlačne deformacije vlaken, povzročijo
zmanjšanje mehanskih lastnosti lesa. Ko vzdolžne
tlačne napetosti prekoračijo mejo proporcionalnosti, se celice deformirajo in v skrajnem
primeru tudi pretrgajo. Te napake so šibka mesta,
ki pozneje v uporabi lahko povzročijo prelome
pri obremenitvah na upogib. Uporabnost lesa
zaradi vetrolomov je zato omejena. Sonderegger
in Niemz (2004) navajata značilno zmanjšanje
udarne žilavosti za 40 % in upogibne trdnosti za
20 % glede na les brez tlačnih sledi in deformacij.
Podrobni raziskavi, ki sta ovrednotili del
neposredne ekonomske škode zaradi vetroloma
in snegoloma v Sloveniji (Žgajnar, 1989; 1991),
sta pokazali, da neposredne ekonomske škode
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Preglednica 3: Stroški in obdobje skladiščenja (Stodafor, 2004)
Table 3: Cost and time perspective of conservation (Stodafor, 2004)

Način

Metoda

Stroški skladiščenja

Obdobje skladiščenja

Skladiščenje v
gozdu

Ohranjanje živih
dreves

Stroški nastajajo zgolj z občasnimi
obhodi in merjenjem vlažnosti lesa.

Obdobje skladiščenja je
odvisno od drevesne vrste (6
do 12 mesecev).

Sečnja na suš

Stroški nastajajo zaradi posebne
metode sečnje (prečni prerez debla na
panju) ter povečanega nadzora.

Metoda je primerna zgolj
za krajša obdobja (nekaj
tednov) in je precej odvisna
od podnebnih okoliščin.

Škropljenje z
vodo

Postavitev infrastrukture (do 34 €/m3),
stroški obratovanja (2,2 €/m3), transportni stroški ( do 8,5 €/m3) in drugi
stroški skladiščenja (do 3 €/m3).

Zanesljiva metoda skladiščenja z dolgim obdobjem
skladiščenja (do 5 let).

Potopitev v vodi

Stroški skladiščenja v namakalnih
bazenih nastajajo predvsem z gradnjo,
vzdrževanjem, polnjenjem in praznjenjem bazenov (18 €/m3 do 42 €/m3).

Skladiščenje v vodi je primerno do dveh let, spremembe v
lesu so odvisne od drevesne
vrste in prisotnosti gliv mehke trohnobe in bakterij.

Navzkrižno zloženi sortimenti v
pokritem okolju

Stroški transporta na mesto skladiščenja (8,18 €/m3), ter stroški manipulacije in vzdrževanja (1,80 €/m3).

Metoda skladiščenja je primerna za krajša obdobja skladiščenja (do petih mesecev).
Pozneje je tveganje za razvrednotenje lesa precej večje.

Mokro skladiščenje

Skladiščenje v
suhem okolju

Skladiščenje
v vlažnem
okolju

Navzkrižno zloStroški transporta na mesto skladišženi sortimenti v čenja (8,18 €/m3), ter stroški manipunepokritem okolju lacije in vzdrževanja (1,80 €/m3).

Skladiščenje naj ne presega
pet mesecev.

Običajno skladišče

Brez investicij, priporočeni so občasni
obhodi.

Metoda ni primerna za daljša obdobja (do enega leta oz.
odvisno od letnega časa).

Sortimenti, prekriti s PVC-folijo

Stroški skladiščenja znašajo približno
15 €/m3.

Primerno za skladiščenje
lesa do šestih mesecev, daljša
obdobja prinašajo precej
raznolike rezultate.

Stroški skladiščenja so odvisni od
kakovosti folije. Za krajša obdobja
lahko uporabimo cenejšo folijo (10 do
15 €/m3), medtem ko za daljša obdobja
skladiščenja potrebujemo kakovostnejšo folijo (30 do 35 €/m3).

Metoda omogoča skladiščenje za daljše obdobje brez
posebnih negativnih učinkov
na lesu (2 do 3 leta).

Posebne meto- Skladiščenje z
de skladiščenja manjšo koncentracijo kisika

Sortimenti, zašči- 2,4 €/m3 do 15 €/m3
teni s »geotekstilno« tkanino

Primerno za skladiščenje do
šest mesecev.

Skladiščenje nad
gozdno mejo

Izjemni stroški niso predvideni.

Primerno za skladiščenje do
dveh let.

Druge možno- Kemična zaščita
sti skladiščenja

2 €/m3 do 20 €/m3

Primerno za skladiščenje do
dveh let.

Biološka zaščita

2 €/m3 do 25 €/m3

Primerno za skladiščenje do
dveh let.

Fizična zaščita

2,4 €/m3 do 15 €/m3

Primerno za skladiščenje do
šest mesecev.
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na donos iz podrtega drevja nastajajo zaradi
večjih količin neuporabnih ostankov (odrezov),
spremenjene sortimentacije ter potencialnega
negativnega odziva na trgu. Pri snegolomu je
delež neuporabnega lesa, ki ostane v gozdu, znašal
9,9 %; največji je bil v primeru odlomov dreves
v spodnjem delu debla, do višine dveh metrov.
Pri snegolomih je bil ta delež 6,1 %. Poleg tega
so nastale spremembe v sortimentni strukturi. V
obeh vrstah velikih poškodb se je zmanjšal delež
hlodovine zaradi večjega deleža lesa za celulozo
in plošče. Večji vpliv na spremembo sortimentne
strukture je povzročil vetrolom. Pri finančnem
ovrednotenju obeh posledic je znašala zmanjšana
vrednost pri vetrolomu 12,6 %, pri snegolomu pa
9,5 %. Večina izgub je bila posledica sečnih ostankov pri krojenju zaradi poškodb. Pri vetrolomih so
pri poškodovanih drevesih prevladovala izruvana
drevesa (43 %), sledila so drevesa s prelomi (39
%). Pri snegolomu je bilo največ prelomov dreves
(70 %). Pri vetrolomih so bili prelomi v spodnji
četrtini višine dreves, pri snegolomih pa v zgornji
četrtini.

5	SANITARNI UKREPI ZA
PREPREČEVANJE ŠIRJENJA
BIOLOŠKIH ŠKODLJIVCEV

5 	SANITARY PRINCIPLES FOR PESTS
SPREAD PREVENTION

Področje sanitetnih ukrepov lesa, ki bi bil lahko
okužen ali napaden s škodljivimi organizmi, v
največji meri zajema mednarodni standard ISPM
15. Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe
ISPM 15 je leta 2002 sprejela Začasna komisija
za fitosanitarne ukrepe ICPM, ki deluje v okviru
Mednarodne konvencije za varstvo rastlin (FAO
- IPPC), veljati pa je začel 1. januarja 2004. Standard je bil revidiran v letu 2009. Standard ureja
fitosanitarne zahteve za leseni pakirni material,
ki je narejen iz neobdelanega lesa in se uporablja
v mednarodnem prometu.
Trenutno sta dovoljena dva postopka sterilizacije, in sicer:
Toplotna obdelava (šifra tretiranja za oznako:
HT)
Material za leseno embalažo je treba segrevati
v skladu z načrtom čas – temperatura, da doseže
najnižjo temperaturo 56 ºC za najmanj 30 minut
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nepretrgoma skozi celoten prerez lesa (vključno
z jedrom). Te parametre je mogoče doseči s
pomočjo različnih virov energije ali postopkov.
Sušenje v peči, toplotna impregnacija s kemičnim
stiskanjem, mikrovalovi ali druge vrste obdelave se
lahko štejejo za toplotne obdelave, če izpolnjujejo
ustrezne zahteve.
Tretiranje z metilbromidom (šifra tretiranja
za oznako: MB)
Ob uporabi metilbromida je treba upoštevati
Priporočilo CPM o nadomestilu ali zmanjšanju
uporabe metibromida kot fitosanitarnega ukrepa
(2008). NPPO se spodbujajo za pospeševanje
uporabe nadomestnih tretiranj. V Sloveniji je
uporaba metilbromida trenutno prepovedana,
dovoljena je le z dovoljenjem pristojnih ministrov
v primeru naravnih ujm.
Zaplinjevanje materiala za leseno embalažo z
metibromidom mora potekati v skladu z načrtom,
da se pri določeni temperaturi v 24 urah doseže
vsaj najnižji predpisani zmnožek koncentracije
in časa. Najnižja temperatura lesa in okoliške
atmosfere ne sme biti nižja od 10 °C in najkrajši
čas izpostavljenosti ne sme biti manj kot 24 ur.
Vsi obrati, kjer poteka posebna dodelava lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom
ISPM 15, morajo biti registrirani pri Fitosanitarni
upravi RS. V septembru leta 2012 sta bila v ta
namen registrirana 102 obrata, vsi za toplotno
obdelavo, saj je v Sloveniji uporaba metilbromida
v skladu z Montrealsko konvencijo trenutno
prepovedana.
ICCP trenutno proučuje možnost izvajanja
sanitetnih ukrepov z impregnacijo z biocidnimi
proizvodi (Uzunovic in sod., 2011). Če se les
prepoji z biocidnimi proizvodi, lesni škodljivci v
njem propadejo in se v njem ne naselijo več. Kot
predlog so bile predlagane tri metode sterilizacije:
vakuumsko tlačna impregnacija (les se v industrijskem kotlu za impregnacijo prepoji z biocidnimi
proizvodi. Uporabiti je treba ustrezno kombinacijo podtlaka in nadtlaka (postopek polnih celic
ali postopek dvojnega vakuuma)), vroče hladna
impregnacija (les se najprej segreje v bazenu z
biocidnim proizvodom višje temperature, nato pa
se ga prestavi v bazen z nižjo temperaturo. Zaradi
temperaturne razlike se v lesu vzpostavi podtlak,
kar omogoči prodiranje biocidnega proizvoda v
GozdV 71 (2013) 1
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les) in postopek impregnacije po metodi Boucherie (na dnišče hloda se pritrdi kapa, prek katere s
pomočjo nadtlaka vodo v beljavi nadomestimo z
biocidnim proizvodom).
Kakorkoli, zavedati se moramo, da se bo v
prihodnosti vloga standarda ISPM 15 verjetno
spremenila, saj je bil prvotno namenjen le za
zatiranje borove ogorčice, v prihodnosti pa bo
namenjen tudi zatiranju drugih lesnih škodljivcev.

6	ZAKLJUČEK

6 	CONCLUSION

Pojavnost in intenzivnost ujm v Evropi se v
zadnjem obdobju povečujeta, kar se odraža v
vedno večjih poškodovanih površinah gozda
in posledično v vedno večjih količinah lesa s
takih žarišč (Preglednica 1). V našem prostoru
so najpomembnejše ujme: napadi alohtonih in
avtohtonih škodljivcev, gozdni požari, vetrolomi,
snegolomi … Z ustreznim ukrepanjem lahko zelo
zmanjšamo potencialno škodo. Ukrepe moramo
prilagoditi vrsti in intenzivnosti ujm, vrsti in
količini lesa ter dostopni tehnologiji. Pogosto so
najprimernejše najpreprostejše rešitve, kot so:
skladiščenje v vlažnem okolju ali prekrivanje z
mrežami, ki so obdelane z insekticidi. Še posebno
pa je pomembno, da s skrbnim ravnanjem preprečimo širjenje patogenih organizmov. V takem
primeru so nam v veliko pomoč priporočila
standarda ISPM 15. S pravilno izbranimi ukrepi
lahko zelo zmanjšamo potencialno škodo zaradi
delovanja ujm. Najpomembnejše rešitve so opisane
v tem prispevku.
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Gozdarstvo v času in prostoru
29. gozdarski študijski dnevi z naslovom:

Povezovanje lastnikov gozdov in skupno gospodarjenje
22. 11. 2012, Ljubljana
Poudarki in mnenja udeležencev letošnjih študijskih dni
Z naslovom lanskih študijskih dni smo postavili
okvir in opredelili vsebino,za katero gozdarji
menimo, da je v današnjem času aktualna. Prireditev, ki jo tradicionalno pripravljamo na Oddelku za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške
fakultete, je bila letos že 29. po vrsti.
Prireditve se je udeležilo blizu 90 obiskovalcev –
z različnih ustanov, ki se ukvarjajo z gozdarstvom,
večinoma iz Slovenije. Imeli smo tudi gosta iz
sosednje Avstrije (Združenje lastnikov gozdov
avstrijske Štajerske).
S 16 prispevki je sodelovalo skupaj 30 referentov. Prispevki so objavljeni v zborniku, dosegljivi
pa so tudi na spletni strani študijskih dni 2012:
http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2012/.
Poudarki in mnenja udeležencev študijskih
dni so oblikovani na osnovi predstavljenih vsebin
prispevkov in zaključne razprave in jih navajamo
v nadaljevanju.
Iz prispevkov na GŠD 2012
Povezovanje lastnikov gozdov je lahko formalno ali neformalno. Za doseganje enkratnega
oz. kratkoročnega cilja so primerne tudi začasne
oblike povezovanja, ko se skupina lastnikov
poveže zgolj za dosego enkratnega cilja, kar je
lahko izgradnja gozdne ceste ali posek drevja na
zaokroženi površini. Za doseganje dolgoročnih
ciljev so primernejše trajne oblike povezovanja.
Skupno gospodarjenje brez spodbud in pomoči
od zunaj bo manj uspešno. Takšno gospodarjenje marsikje že živi, potrebno bi ga bilo bolje
spoznati, predvsem pa podpreti.Za uresničitev
skupnega gospodarjenja v zasebnih gozdovih v
večjem obsegu se mora spremeniti tudi davčna
politika, ki bo spodbujala gospodarjenje z gozdovi
in politika vlaganj v gozdove. Ne-gospodarjenje
bi moralo postati breme, doseganje načrtovanih
gozdnih del pa bi predstavljalo davčne olajšave.
Cilji, ki si jih pri načrtovanju skupnega gospodarjenja z gozdom postavljamo, morajo biti smeli,
a ne sme nam zmanjkati potrpljenja. K povezovaGozdV 71 (2013) 1

nju lastnikov lahko veliko pripomorejo primeri
dobrih praks. Nekatere potekajo že desetletja, a
doslej niso doživele priznanja ali posnemanja.
Slovenska usmeritev združevanja lastnikov gozdov v društvih na nepridobitni osnovi
pomembno odstopa od prevladujoče oblike v
Evropi, kjer se združujejo gozdni proizvajalci v
zadruge na osnovi gospodarskih motivov. Zavodu
za gozdove zakonodaja ne omogoča delovanja
na področju povezovanja lastnikov gozdov. Za
gospodarske učinke mora povezovanje gozdnih
proizvajalcev in zunanjih sodelavcev temeljiti na
gospodarskih motivih.
Rezultati raziskave so pokazali, da se posek
v zasebnih gozdovih intenzivneje izvaja v gozdovih z ugodnejšimi terenskimi, delovnimi in
posestnimi razmerami. Manjše število lastnikov
in večja povprečna velikost lastnine omogočata
poleg večje racionalnosti tudi lažjo izvedbo in
organizacijo dela.
S različnimi analizami in modeli lahko ugotavljamo površine znotraj posameznih GGO, ki so
primerne za povezovanje, obenem pa tudi njihove
oblike, ki jih je potrebno pospeševati.
Povezanost lastnikov gozdov je v veliki meri
odvisna tudi od aktivnosti inštitucij na lokalni
in regionalni ravni, ki s svojim strokovnim in
organizacijskim delom pripomorejo k vzpostavitvi in delovanju posameznih oblik povezovanja
lastnikov gozdov.
Za povezovanje so zainteresirani predvsem
mlajši lastniki gozdov in lastniki večjih posesti.
Tem lastništvo gozda daje tudi velik del njihovih
prihodkov in so zato skupina, ki bi se ji morali
posebej posvetiti in z njo vzpostaviti pogoje (oblike
povezovanje lastnikov gozdov) za priključitev
manjših lastnikov gozdov. Manjši lastniki gozdov
bi v številnih primerih s pridružitvijo povezavam
lažje začeli aktivno gospodariti z gozdom.
Pričakovati rešitev za nakopičene težave samo
v sferi gozdarstva ali javne gozdarske službe je
popolnoma nerealno. Potreben je širši ukrep
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kmetijsko-gozdarske politike, skupaj z davčno
politiko.
Potrebno je razmisliti o pravičnejši obdavčitvi
gozdne posesti in del v njej. Rešitev teh problemov je možna z enim samim relativno enostavnim ukrepom: obdavčitvijo možnega poseka in
hkratnimi davčnimi olajšavami za izpolnjevanje
gozdnogospodarskih načrtov.
S predlagano novostjo pri obdavčitvi gozdov bi
bilo sedanje pasivno lastništvo sicer še možno, a
pasivnost bi bila obdavčena, svojo večjo priložnost
pa bi dobilo tako združevanje lastnikov gozdov z
namenom skupnega gospodarjenja kot tudi večja
profesionalizacija izvajanja del v gozdovih.
Študijski krožki spodbujajo odlične ideje iz
ljudstva, ki s pomočjo konkretne akcije lahko
spremenijo dosedanje stanje v svojem okolju
ali na določenem področju ( npr. intenziviranje
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi). Takšni krožki
lahko služijo prvi fazi motiviranja in povezovanja.
Gozdarji imamo prednosti pri vzpostavitvi
odnosov z lokalnimi skupnostmi ter v poznavanju narave, gozda in podeželja, zaradi mrežne
organiziranosti Zavoda za gozdove Slovenije in
dolgoletne tradicije zaposlovanja lokalnih gozdarskih strokovnjakov. Vse to teži k paradigmi, da
naj ZGS vzdržuje vizijo in poslanstvo študijskih
krožkov.
Potrebno je povezovanje javne gozdarske
službe, lastnikov gozdov, študijskih in strojnih
krožkov. Povezovanje aktivnih lastnikov je lahko
spodbuda tudi drugim. Optimalna organizacija
spravila lesa vodi k nižjim stroškom. To naj vodi
k »primerom dobre prakse«.
Povezovanje aktivnih lastnikov pri delu v gozdu
je potrebno povezati s kakovostjo opravljenega
dela, s tem pa tudi z višino plačila.
Načrti ZLGS in DLG v prihodnosti: kapitalsko
povezovanje (skupno gospodarjenje in nastop na
trgu), črpanje EU sredstev, še intenzivnejše in
potrebam lastnikom prilagojeno povezovanje z
javno gozdarsko službo.
Organiziranost in delovanje lastnikov gozdov
v Avstriji je zaradi velikih finančnih koristi lahko
primer dobre prakse. Ob razvoju poslovne iniciative v društvih lastnikov gozdov v Sloveniji je že
zaznati proces postopnega preoblikovanja društev
lastnikov gozdov v smeri poslovnih združenj.
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Sive literature (zgibanke, posterji, poročila ipd.)
se trenutno ne zbira, a bi se po veljavni zakonodaji
morala. Da se zagotovi hramba nacionalne pisane
kulturne dediščine tudi s področja gozdarstva,
naj se od vsakega tovrstnega gradiva 4 zakonsko
predpisani izvodi oddajo v NUK in en izvod v
Gozdarsko knjižnico.
V 76 %upravnih enot v SLO so registrirane
agrarne skupnosti, ki predstavljajo potencial
(partnerja) za lažjo organizacijo gozdno – lesnih
verig, kar je pokazala tudi analiza količin sečenj
za obdobje od začetka njihove ponovne vzpostavitve do danes. Njihovo vključitev v intenzivnejše gospodarjenje z gozdom zahteva strokoven
in specifičen pristop, saj večina nima rešenih
upravnih in dednih postopkov in imajo različne
cilje gospodarjenja s skupno posestjo. V tujini je
ponekod že vzpostavljeno medposestno sodelovanje predvsem majhnih in t.i. mestnih lastnikov
gozdov, ki nosi elemente organizacijske strukture
agrarnih skupnosti.
Analize nakazujejo, da so vrednosti kazalnikov
nege v Sloveniji v primerjavi z deželami s sodobnim
gojenjem gozdov (Švica, izbrane nemške dežele)
sorazmerno nizke. Izvedba negovalnih del se iz
leta v leto znižuje (zadnja leta tudi v državnih
gozdovih), predvsem zaradi pojemajočih sredstev
za vlaganja v gozdove in ne nazadnje tudi zaradi
nezainteresiranosti lastnikov gozdov za investiranje v gozd, še posebej v nego. V prihodnje bo
potrebno izpeljati več podrobnejših primerjav
o višini vlaganj v gozdove z zglednimi obrati iz
tujine ter proučiti in uveljaviti različne načine
spodbujanja nege. Povezovanje lastnikov pri
izvedbi nege je bilo izpostavljeno v Sloveniji že pred
skoraj pol stoletja. Danes je zaradi nazadovanja
znanja pri poprečnih lastnikih gozdov, izboljšanja
konkurenčnosti in potrebe po profesionalizaciji
izpeljave del, povezovanje lastnikov gozdov še
toliko pomembnejše.
Izpostavljeni so bili izzivi načrtovanja in
gospodarjenja v zasebnih gozdovih, kjer se promovira posodobitev razvrščanja lastnikov gozdov.
Posledično je poudarjen prilagojen pristop k
spodbujanju gospodarjenja z gozdno posestjo
z upoštevanjem interesov posameznih skupin
lastnikov gozdov. Zainteresiranim lastnikom
se ponudi podrobno načrtovanje, ki temelji na
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aktualni sestojni karti. Rezultat je prostorsko
določena prioriteta ukrepov, čemur lahko sledi
izvedbeni načrt.
Iz razprave na zaključku GŠD 2012
V prihodnje bi bilo potrebno v obravnavano
tematiko vključiti tudi prispevke s področja
certificiranja zasebnih gozdov, kjer bi predstavili certificiranje kot sodelovanje med lastniki
gozdov. Hkrati je bila podana informacija, da je
certificiranje slovenskih zasebnih gozdov (PEFC)
v zaključni fazi. V začetku leta naj bi podelili prve
certifikate 300 lastnikom gozdov, ki imajo v lasti
10.000 ha gozdov.
Potrebno bi bilo popraviti Zakon o gozdovih
v smislu dajanja možnosti ZGS, da zasebnemu
lastniku omogoči javno prodajo lesa na panju,
jo nadzira in lastniku svetuje, hkrati pa lastnik
plača ZGS vse stroške, ki pri tem nastanejo. Na ta
način se izbirajo izvajalci z dobrimi referencami.
Strinjanje z ugotovitvami, da večje povezovanje
lastnikov gozdov vodi k intenzivnejšemu gospodarjenju. Potrebne pa bi bile spodbude, ki bi še
dodatno intenzivirale gospodarjenje lastnikov
z majhnimi posestmi (npr. izboljšanje gozdne
rente, obdavčitve).
Vzpostavi naj se »gozdarska renta«, torej ne
običajna obdavčitev. Denar se ne bi zbiral na nivoju
države, verjetnost vračanja denarja v gozdove
bi bila v tem primeru večja. Denar bi se vračal
v gozd za gojitvena dela, gozdne prometnice in
pospeševanje združevanja lastnikov gozdov.
Razdrobljena gozdna posest ne sme biti le
problem, ampak nam mora biti izziv, saj ima svoje
razloge in zakonitosti, ki so slabo preučene ter še
ne predstavljajo podlage za sistemske ukrepe oz.
»spodbude«, strukture posesti pa v naši življenjski
dobi tudi ne bomo spremenili.
Stalno govorimo o tem, da premalo sekamo,
pri tem pa se ne vprašamo, kam naj prodajamo.
Najprej je potrebno razmišljati o vlaganjih v lesno
predelovalno industrijo in se šele nato ukvarjati
z intenziviranjem gospodarjenja.
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Ukrepi gozdarske politike so usmerjeni v
lastnike in prizadenejo samo njih. Potrebno je
začeti razmišljati, kdo ti ljudje so, kaj nam povedo
dobre prakse (primer agrarnih skupnosti, primer
KE Radlje, primer Zveze lastnikov gozdov) in
kako različne skupine motivirati za njihovo
združevanje. K boljšim razmeram bi morali poleg
lastnikov gozdov prispevati tudi ostali koristniki
gozdnega prostora.
Nega kot smo lahko videli iz predstavitve, je v
veliki meri odvisna od subvencij in sredstev, zato
je potrebno v prihodnje stremeti k temu, da se
sredstva ne bi zmanjševala.
Gozdarji se moramo zavedati, zakaj smo v
gozdu in kaj so naše naloge. Če v vsem tem času
pri povezovanju lastnikov nismo bili uspešni, se
je potrebno vprašati po razlogih.
Zaključne misli
Na letošnjih študijskih dnevih smo predstavili
raziskave, dejstva in odprli vrsto dilem, ki se
dotikajo dela v zasebnih gozdovih. Menimo, da so
takšna vsakoletna srečanja potrebna in koristna.
Tudi naše srečanje je povezovanje. O mnogih gozdarskih temah razmišljamo zelo različno – tudi pri
letošnji je bilo tako. Zahvaljujemo se vam za odziv
na napisano in predstavljeno - ta je pokazal, da se
z marsičem strinjamo, z marsičem pa tudi ne. Zato
ta tekst ne predstavlja nekih skupnih zaključkov
študijskih dni –korektno je, da to poudarimo. V
njem smo navedli nekatere poudarke iz posameznih prispevkov in mnenja iz razprave na koncu.
Potrudili smo se, da smo večino vaših mnenj in
predlogov vključili v končen tekst.
Naj zaključim z besedami enega izmed letošnjih
referentov:»Najboljše stvari niso stvari, so ljudje!«
Naslednje leto bodo jubilejni študijski dnevi,
že 30. po vrsti. Pripravili jih bomo predvidoma v
aprilu 2013. Govorili bomo o kriterijih za krčitve
gozdov.
V imenu uredniškega odbora GŠD 2012
doc. dr. Jurij Marenče
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Predstavitev STARTREE (Multipurpose trees and non-wood forest
products a challenge and opportunity | Drevesa z možnostjo
večnamenske rabe in nelesni gozdni proizvodi – izziv in priložnost)
Pripravil: Anže Japelj, Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, SI-1000 Lj.
Evropa si je postavila jasen in ambiciozen cilj (Europe
2020 strategy), da bo njeno gospodarstvo temeljilo
na premišljeni in trajnostni rasti, ki bo vključevala
celotno družbo. Del tega je tudi zagon razvoja v
smeri inovativnega evropskega gospodarstva, kjer
bodo viri rabljeni učinkovito. Tovrstni pristop lahko
pripomore h gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest. Poleg tega lahko blaži vplive klimatskih
sprememb in ponuja eno izmed rešitev za razvoj
nizko-ogljične družbe. S tega vidika gozdovi Evrope
in gozdarski sektor igrajo pomembno vlogo, ker
nudijo ekosistemske storitve ter okoljsko učinkovite
lesne in nelesne proizvode. Gozdarstvo je bilo do
sedaj osredotočeno predvsem na proizvode iz lesa,
čeprav lahko drevesa z možnostjo večnamenske rabe
(ang.: multipurpose trees) in nelesni gozdni proizvodi
(NLGP)ter storitve (ang.: non-wood forest products
and services) znatno prispevajo k zgoraj omenjenim
ciljem. Zato je smiselno, da gozdarstvo v prihodnje
nameni večjo pozornost tudi drugim »nelesnim«
potencialom gozda. Temu je namenjen projekt 7.
okvirnega programa STAR TREE, v katerem sodeluje
tudi Gozdarski inštitut Slovenije.
Cilj projekta je ponuditi boljše razumevanje, več
znanja, smernic in orodij, ki bi lahko déležnikom
(npr. lastnikom gozdov, upravljavcem z naravnimi
viri, podjetjem, oblikovalcem odločitev in ostalim
javnim ter zasebnim subjektom) olajšalo doseganje
optimalne ravni gospodarjenja z drevesi z možnostjo
večnamenske rabe in so-omogočilo razvoj inovativnih pristopov za krepitev tržnega potenciala ter
donosnosti NLGP. Tako je mogoče zadostiti enemu
izmed pogojev konkurenčnega podeželja. Te projektne cilje bo skupina skušala doseči z:
–– oblikovanjem podatkovnih zbirk, ki bodo pripomogle k boljšemu razumevanje trenutnega stanja
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(prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti)
sektorja NLGP različnih regij v Evropi,
–– vključevanjem relevantnih déležnikov celotne
proizvodne verige, kjer se ustvarja končna vrednost NLGP in dreves z možnostjo večnamenske
rabe, da bi lažje razumeli njihove potrebe in vzgibe
ter jim ponudili prilagojene rešitve,
–– razvojem orodij za sprejemanje odločitev in
upravljavskih smernic pri gojenju dreves z
možnostjo večnamenske rabe in proizvodnji
lesa ter NLGP in z njimi povezanih storitev,
–– analizo trenutne strukture in dinamike trgov
NLGP in njihovega prihodnjega razvoja,
–– oblikovanjem inovativnih orodij, ki bodo v pomoč
majhnim in srednjevelikim podjetjem pri razvijanju uspešnih tržnih strategij za povečevanje
konkurenčnosti,
–– opredelitvijo ključnih politik in institucij na
evropski, nacionalni in regionalni ravni, ki
vplivajo na sektor NLGP ter predlogom prilagoditev za krepitev konkurenčnosti sektorja na
različnih ravneh,
–– nudenjem širšega znanja o sistemih in procesih
inovacij v sektorju NLGP in o vlogah različnih
zasebnih in javnih akterjev pri njihovi podpori,
–– pripravo celostnega pregleda obstoječih inovativnih primerov NLGP in širjenjem idej o
novih NLGP,
–– oblikovanjem vira informacij in materialov za
déležnike, ki bodo olajšali optimalno koriščenje
priložnosti, ki jih nudijo drevesa z možnostjo
večnamenske rabe in NLGP.
Želeni vpliv projekta se dotika dolgoročne podpore trajnostnemu razvoju podeželja s krepitvijo
poslovnih priložnosti, ki temeljijo predvsem na
NLGP in drevesih z možnostjo večnamenske rabe.
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Projektna skupina med
ogledom nasada črnike,
kjer gojijo črne tartufe
ter pes, ki je izurjen na
njih iskanje (vir: Sarah
Adams – EuropeanForest
Institute)

Te bi lahko vplivale na bolj konkurenčno poslovno
okolje in višjo kakovost življenja in pomembno
koristile prebivalcem podeželja, kot tudi posestnikom in podjetjem. Gozdarski inštitut Slovenije bo
poleg bolj običajnih NLGP v osrednjeslovenski regiji
podrobneje obravnaval tudi primer manjšega podjetja
U-JAA, ki si želi z inovativnim proizvodom – neobdelani leseni plezalni oprimki – utreti pot na tržišče.
Projekt se je pričel odvijati 1. novembra 2012
in bo svojo pot končal po štirih letih. Kmalu po
začetku, 21. in 22. novembra 2012, je v Barceloni
pod okriljem vodilnega partnerja, Evropskega

gozdarskega inštituta, potekalo prvo »Kick-off«
srečanje, kjer se je zbrala celotna projekta skupina
24 partnerskih institucij. Poleg dela, kjer je bila
predstavljena zasnova projekta in standardi za
rezultate, smo si lahko ogledali tudi primer dobre
prakse gojenja in trženja NLGP – črnih tartufov v
gozdnih nasadih črničevja (Le Baronia in Tarrega
v Kataloniji). Drevesa so sajena in že v razvojni fazi
klitja je želod okužen (inokuliran) z ektomikorizno
glivo Tubermelanosporum (Vittad.). Pridelovalci se
6-8 let po osnovanju nasada že lahko nadejajo prvih
pridelkov teh dragocenih t.i. črnih diamantov.

Najbolj skrbni lastniki gozdov v letu 2012

Zavod za gozdove Slovenije je 27. Novembra 2012 že štirinajsto leto zapored zaključil izbor najbolj skrbnih
lastnikov gozdov.
GozdV 71 (2013) 1
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Les je res lep, ampak gozd je lepši ...
Prof. dr. Boštjan Anko
Vlada je junija letos sprejela akcijski načrt za
povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v
Sloveniji do leta 2020 z izposojenim promocijskim
naslovom Les je lep.
Dokument naj bi se med drugim opiral tudi
na Resolucijo o nacionalnem gozdnem programu,
sprejeto v Državnem zboru leta 2007, ter upošteval
še usmeritve treh, očitno nedodelanih in neverificiranih dokumentov (Izhodišča za prestrukturiranje
slovenske lesnopredelovalne industrije, Osnutek
programa trajnostnega razvoja vrednostne verige
lesa in Osnutek nacionalnega akcijskega načrta za
uresničevanje načel od zibke do zibke v Sloveniji),
ki naj bi predstavljali prispevek oziroma stališča
lesnopredelovalne industrije.
Letošnjo jesen je načrt našel svoj odmev tudi v
pripravi strategije razvoja Slovenije (2014–2020)
Za zeleni razvojni preboj, ki kot enega od sedmih
programov, »usmerjenih v rešitve in izhod iz
krize«, predstavlja tudi »vzpostavitev vrednostne
verige predelave lesa.«
Ideja gozdno-lesne verige je torej zakrožila po
Sloveniji dokaj na široko. Razumeti pa je treba, da
ne zadeva le gozda in organiziranosti gozdarske
stroke, ampak tudi splošni odnos te družbe do
gozda. Zato je vprašanje, kako bo nanjo odgovorila gozdarska stroka, pomembno; zaenkrat je
bila nenavadno tiho.

Povezovanje gozdarstva in lesarstva
V industrijskem procesu je veriga nekaj povsem
logičnega. Težave nastanejo, ko naj bi se v nekakšno
verigo vključili dve povsem raznorodni področji,
ki delujeta po različnih zakonitostih in se zato le
težko usklajujeta med seboj. Takrat je prav, da se
podamo v tako partnerstvo s čistimi računi in
jasnimi perspektivami.
Saturacija lesne industrije je vplivala že na oblikovanje gozdnogospodarskih območij in pritiski,
da bi se gozdarstvo podredilo lesnopredelovalni
industriji, segajo še v leto 1949 ko je bila gozdarska
strokovna revija združena v revijo Les. Takrat sta
bila tudi gozdarstvo in predelava lesa za kratek čas
združena v istem resorju. V začetku sedemdestih
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let minulega stoletja se je visokošolski študij
lesarstva ločil od študija gozdarstva. Dvajset let
kasneje je razpadlo še Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesne industrije, ustanovljeno
je bilo Slovensko gozdarsko društvo. Sobivanje
našega gozdarstva in lesarstva ima torej že kar
dolgo in burno zgodovino.
Stroki sta odšli: vsaka v svojem resorju, vsaka
svojo pot. Gozdarstvo je doživljalo trenutke mednarodnega priznanja, lesarstvo pa se je dokaj uspešno uveljavilo na trgih nekdanje skupne države.
Tranzicija je obe stroki temeljito pretresla. V obeh
panogah se je število zaposlenih zelo zmanjšalo,
prav tako tudi njun delež v nacionalnem bruto
proizvodu, s tem pa tudi njun pomen in ugled v
domači javnosti.
Gozdarstvo je doživelo reorganizacijo in preživelo denacionalizacijo, ob kateri so vzniknili
mnogi novi, stroki nenaklonjeni déležniki s
povsem novimi pogledi na gozd. Kar stroko v tem
trenutku rešuje, je dolga tradicija trajnostnega
načrtovanja in razmeroma lep gozd kot njen
rezultat, določeni vidiki njene organiziranosti in
vztrajanje pri načelih sonaravnosti in večnamenskosti, ki stroko vpenjata v socialno in ekološko
bolj ozaveščen čas prihodnosti. Počasi tudi najširša
javnost spoznava, da je gozd s svojimi ekološkimi
in socialnimi funkcijami javno pomemben – nekaj
več kot trajno obnavljajoča se zaloga lesa.
Lesna industrija ni zrasla organsko. Zato vsega
tega nima: nima podobne tradicije, prekinila je
s tradicijo lesnopredelovalne obrti, ekonomske
zakonitosti delovanja pa jo priklepajo na neki
drugačen svet. Ob propadu starih trgov in stiku
s tujo konkurenco je – nepovezana in brez prave
vizije – praktično propadla.

Čisti računi, dobri prijatelji
Ko se v načrtovani verigi srečujeta dve tako različni panogi, je očitno, da ena vendarle prihaja ne
z idealno, pa vendar jasno začrtano perspektivo
lastnega razvoja, ki ga ovirajo ne toliko notranje
nedorečenosti, kot predvsem dejavniki širšega
okolja. Druga je v mnogo težjem položaju. Vizije
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njenega razvoja so vendarle šele v fazi »izhodišč«
in »osnutkov.«
Načelo čistih računov in dobrih prijateljev naj
bi obveljalo tudi ob predvidenem povezovanju
gozdarstva in lesarstva. Prav bi bilo, ko bi na
akcijski načrt odgovorila vsa gozdarska stroka in
ne le nekaj predstavnikov zelo različnih – pa ne
vseh – interesov. Po širši razpravi naj bi razmislila,
kaj lahko prispeva k njegovi realizaciji, kaj dobrega
lahko od njega pričakuje, pa tudi, koliko bi tako
povezovanje stalo gozd in njo samo.
Omenjeni načrt ugotavlja, da je »slovenska
lesnopredelovalna industrija edina slovenska
gospodarska panoga z domačim bogatim in
kakovostnim zaledjem iz obnovljivega vira.« S
tem pravzaprav priznava, da je gozdarstvo v tej
verigi že odigralo svojo vlogo. Njen gozdarski del
se dejansko še vedno začne in konča »na kamionski
cesti;« videti je namreč, da ne seže globlje v gozd.
Če potem v nadaljevanju piše, da je ta les »pogosto uporabljen na neustrezen način, s premalo
inovativnosti in s premalo dodane vrednosti,«
to pač ni in ne more biti več problem gozdarstva.
Kako globoko v gozd sploh seže zamisel o
gozdno-lesni verigi? Ključni namen akcijskega
načrta je »z različnimi ukrepi prispevati k večji
konkurenčnosti celotne gozdno-lesne verige, in
sicer:
– s povečanjem poseka in negovanosti gozdov,
skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi,
– s povečanjem količin in predelave lesa na višjih
zahtevnostnih stopnjah z uveljavitvijo novih
tehnologij predelave lesa,
– s povečanjem porabe lesa in ustvarjanjem trga
za lesne proizvode in storitve, kar bo
– prispevalo k zagotovitvi novih delovnih mest
in rasti dodane vrednosti na zaposlenega v
gozdarski in lesnopredelovalni panogi.«
Gozd in gozdarstvo torej zadeva le prva od
alinej, ki navaja povečan posek in negovanost
gozdov.

O realnosti vlog in nalog gozdarstva v
predlagani verigi
Težko je razumeti, kako naj bi v danem trenutku
povečanje poseka lahko vplivalo na okrevanje
lesnopredelovalne industrije. V naših gozdovih
na leto priraste 9,1 milijona m3 lesa in po gozGozdV 71 (2013) 1

dnogospodarskih načrtih bi ga lahko posekali
5,5 milijona m3 – v nekaj letih celo 6,5 milijona
m3. Leta 2011 smo posekali le 3,9 milijona m3.
Od kod potem tak razkorak? Lesnoproizvodne
zmogljivosti gozdov so glede na gozdarske podatke
opredeljene zelo natančno, medtem ko dokument
ne navaja lesnopredelovalnih zmogljivosti naše
industrije. Podjetja, ki proizvajajo žagan les in
furnir, naj bi leta 2010 predelala 76 % doma
proizvedene hlodovine. Naj to pomeni, da je to
vse, kar je naša lesnopredelovalna industrija trenutno sposobna – v količinskem in kakovostnem
pomenu? Koliko domačega lesa je bilo tega leta
predelanega v vrhunske izdelke? Na tej stopnji
(žagarstvo, proizvodnja furnirja) je namreč stopnja dodane vrednosti zelo nizka in prav o njej
dokument govori ves čas. Če je temu res tako,
potem lahko sekamo, kolikor hočemo; le nekaj
sodobnejših žag bomo morda dobili, zadaj pa bodo
ostajali osiromašeni gozdovi. Hlodovina, zlasti tista
najkakovostnejša, bo še naprej odhajala čez mejo,
kjer lesnopredelovalna industrija, ki ustvarja večjo
dodano vrednost, pač lahko ponudi boljšo ceno.
Drugo vprašanje, ki ga postavlja predlagano
»povečanje poseka in negovanosti gozdov« kot
eden ključnih ciljev akcijskega načrta, je nesočasnost učinkov obeh ukrepov. Medtem ko je
posekani les lahko na žagi že v nekaj tednih ali
mesecih, se učinki negovanosti gozda na kakovost
sortimentov pokažejo šele desetletja kasneje.
Investicije v gozd so praviloma dolgoročne, zato
jim zdajšnji trenutek ni naklonjen.
Nadalje avtorji načrta postavljajo nekaj vsaj za
gozdarstvo vprašljivih podmen: »Z intenziviranjem gospodarjenja z gozdom, s posekom in nego
gozdov, kar je vezano na dosledno izvajanje načrtov za gospodarjenje z gozdovi, bo v slovenskih
gozdovih več kakovostnejših sortimentov, ki bodo
na trgu dosegali višje cene. Več poseka pomeni
tudi več delovnih mest, predvsem na podeželju.«
Intenziviranje gospodarjenja z gozdom je še
mnogo več kot le več sečnje in več nege. Gotovo
naj bi pomenilo tudi krepitev sonaravnostne in
večnamenske usmeritve gozdarstva; tega, kako naj
bi se to zgodilo, dokument ne navaja. Kar zadeva
dosledno izvajanje načrtov, so avtorji očitno imeli
v mislih le posek. Res je, da se načrti ne izvajajo
dosledno, še zlasti ne v zasebnem sektorju – vendar
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ne samo v primeru poseka. Dokument ne navaja
vzrokov, pa bi jih lahko.Tako bi veriga segla globlje
v gozd. Ob lastniški strukturi, kakršno imamo v
Sloveniji, ter kadrovsko in finančno podhranjeni
javni gozdarski službi ni mogoče govoriti o (vsestranskem) intenziviranju gospodarjenja z gozdovi
– če ob tem ne spregovorimo tudi o novih nalogah,
morda tudi o prilagoditvi organizacijskih oblik te
službe nanje –, ter o ustvarjanju pogojev za njeno
delo. Tudi tako bi ta veriga segla globlje v gozd.
Več kakovostnejših sortimentov, ki jih navaja
načrt, se bo ob vseh izpolnjenih pogojih na trgu
pojavilo šele čez desetletja. Kdo dandanes še
obvejuje v drogovnjakih? Prav zavedanje, da
rezultatov negovalnih ukrepov največkrat ne
bo žela ta generacija, ampak šele prihodnja (ali
še kasnejša), ostaja ena najimenitnejših etičnih
potez gozdarstva, ki pa presega razsežnosti verige.
Rezulati nege gozda, ki jih ena generacija
izroča drugi, naj bi se odrazili v višjih cenah
kakovostnejših sortimentov. Razumno bi bilo
pričakovati, da je to res, vendar minula praksa
kaže, da slovenski trg nasploh le kakovost redko
priznava in nagrajuje, kar je slaba vzpodbuda
za negovalne ukrepe danes. V kriznih časih še
posebno ni razumevanja za dolgoročne investicije,
ki naj bi se izplačale enkrat v negotovi prihodnosti.
Lepo in prav je torej pisati o teh rečeh v akcijskem
načrtu – realno pa ni.
In končno še (obrabljena) prazna obljuba o
večjem številu delovnih mest. S čim je utemeljena?
Ob dani posestni strukturi in (ne)organiziranosti
zasebne gozdne posesti je mogoče trditi, ne le da
gre za zelo nevarno in slabo plačano delo, ampak
tudi, da bi bilo le malo zaposlitev stalnih, da
bodo ljudje občasno res več sekali in da bo zato
kvečjemu več delovnih nesreč.

Veriga ali mutualistično partnerstvo?
Sonaravno večnamensko gozdarstvo mora biti
konservativno podjetje že zaradi svojega bistva.
Nenehni oziri na ekološki, socialni in ekonomski
steber trajnosti vseh funkcij gozda ga delajo ne
le preudarnega, ampak predvsem previdnega –
kolikor mu to dovoljujejo zunanje okoliščine. Zato
ob vsaki ponudbi (kot je tale) prihaja na misel tisti
znameniti: »Boj se Danajcev, tudi kadar prinašajo
darove.« Saj niti ni še tako dolgo, ko so gozdovi (in
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gozdarstvo z njimi) sofinancirali vzpon in razcvet
naše nekdanje lesnopredelovalne industrije.
Navsezadnje tudi ideja verige v tem primeru
ni najbolj posrečena: znano je, kaj verigo vleče in
kaj je na drugem koncu ... V svetovnem merilu
poznamo mnogo takih verig: določene gospodarske panoge, države ali cele regije so prisiljene v
vlogo dobaviteljev surovin. V njej ostajajo brezizhodno podrejene diktatom tistih, ki surovine
finalizirajo. Taki odnosi ne poznajo mutualizma.
Marsikje (zlasti v nerazvitem svetu) je v takem
položaju tudi izkoriščanje gozdov. Pa naj to velja
tudi za naše gozdarstvo? Stroka z dolgo tradicijo
trajnostnega gozdarjenja vendar ne more privoliti
zgolj v vlogo dobavitelja surovine. V tej vlogi se
je že videla. Nikakor se ni odrekla pomembnosti
proizvodnje lesa, nasprotno – razvija jo kakovostno in količinsko, vendar je gozdu priznala še
šestnajst drugih funkcij, ki deželi zagotavljajo
višjo kakovost naravnega in socialnega okolja.
Obravnavani program zelo jasno izpostavlja
pričakovanje lesnopredelovalnega sektorja, da
si bo v povezavi z gozdarstvom zagotovil obilje
kakovostne in cenene surovine – celo več, kot jo
lahko predela. Bodo presežki še naprej odhajali v
izvoz? Bodo izvozniki hlodovine še naprej narodni
izdajalci? Nekako se bo treba sprijazniti z dobrimi
in slabimi stranmi dejstva, da smo že nekaj časa v
nekem skupnem trgu. Nekdo ne ve ali še vedno ne
razume, da gozd ni samo les in da gozdarstvo v 21.
stoletju ne more biti samo drvarstvo. Dokument
sicer kozmetično omenja tudi načeli sonaravnosti
in večnamenskosti, vendar n pojasni, kaj se bo
z njima godilo, če se izpolnijo vse želje oziroma
zahteve, zapisane v njem.
Odnos v verigi ne more biti mutualističen –
enakopraven, partnerski. Industrija iz gozda ne
more zahtevati samo lesa in ne od gozdarstva, da
se podredi le eni sami funkciji gozda. Tako bi ga
v razvoju vrnili za desetletja in več nazaj. Je bila
vsa naša prehojena pot zaman?

Veriga, javnost in kultura drevesa, gozda
ter lesa
Spregledovanje ekoloških in socialnih funkcij
gozda spregleduje še enega, pomembnega déležnika v tej zgodbi: našo javnost. Tisto javnost, ki
ji je zaenkrat (žal) še vseeno, odkod so izdelki iz
lesa – le da so kakovostni in poceni. Ista javnost
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pa hodi v naš gozd – ne v sibirskega, skandinavskega ali tropskega: po mir, zdravje, lepoto, po
gobe in še kaj. Vse bolj se zaveda pomena drevesa
in gozda za kakovost življenja. Tega zavedanja res
(še) ne zna jasno artikulirati, a vedno več hodi v
gozd – in tako glasuje zanj. Je torej mogoče trditi,
da je naš gozd le stvar kapitala in dobrih 22.000
zaposlenih v gozdarstvu in lesarstvu? Ljudje vse
bolj spoznavajo, da je gozd stvar skupnega interesa: v Veliki Britaniji je vlada nedavno morala
opustiti načrt prodaje državnih gozdov, ker ji je
javnost nasprotovala v imenu takega interesa.
Počasi se bomo morali privaditi, da je ob vseh,
za javnost pomembnih, odločitvah treba računati
tudi z javnostjo.
Visoka gozdnatost po površini majhne Slovenije
iz nas pač še ne dela lesarske velesile. Ne z lesom
ne z lesnimi izdelki ne bomo uspešno preplavili
mednarodnih trgov, če za takimi prizadevanji ne
bo stala neka trdna kultura drevesa, gozda in lesa,
tipična za prostor, ki nam je dan. Ni še dolgo, ko
smo bili na najboljši poti, da postanemo neke vrste
velesila v svojem odnosu do gozda. Sami smo se
– vzpodbudili so nas drugi –, na trenutke začeli

dojemati kot gozdni narod. Začeli smo razmišljati
o kulturi gozda, ne le ob prazničnih priložnostih.
In kje smo dandanes? Program Les je lep k
tej kulturi ne prispeva praktično nič. Zbanalizira odnos med gozdom in uporabniki lesa in
spregleduje javnost kot pomembnega déležnika
v dialogu med gozdom in človekom.
Promocija lesnih izdelkov se začne v gozdu – z
vzgojo javnosti. Verjetno je, poleg lesa seveda, to
lahko najvrednejši prispevek gozdarstva k temu
programu, če bo kdaj shodil. Ljudje, ki bodo spoznali in razumeli, kje in v kako imenitni združbi
je odraslo neko drevo, kako mu rečemo, iz kako
majhnega semena je – ne čez noč, ampak v veku
enega, dveh človeških življenj –, zraslo v orjaka
in tako naprej, bodo ob domači zgodbi začeli
spoštovati tudi navaden bukov stol; ne le, ker jim
je všeč, ampak ker bodo vedeli in čutili, kdaj in
kako je tista bukev brstela, ozelenela, se obarvala,
obletavala in na koncu padla ... V tem hladnem
svetu smo ljudje lačni zgodb, ki vzbujajo osebne
odnose – tudi do domačega bukovega stola.
Res so lepi bukovi stoli, ampak bukov gozd
je še lepši.

Književnost
Bukovi gozdovi v Sloveniji – ekologija in gospodarjenje
Pred nami je monografija Bukovi gozdovi v
Sloveniji – ekologija in gospodarjenje, ki obsega
kar 470 strani in jo je izdal Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani. Urednik je prof. dr. Andrej
Bončina, v uredniškem odboru pa so sodelovali
še prof. dr. Jurij Diaci, prof. dr. Maja Jurc in prof.
dr. Boštjan Košir.
Slovenija je dežela bukovih gozdov, njihova
rastišča obsegajo dobrih 70 odstotkov celotne
gozdne površine. V preteklosti je bila bukev
zapostavljena, zatirana, manj vredna drevesna
vrsta. Zdaj je najpogostejša, njen delež v lesni
zalogi pa se bo še povečeval, zato si je monografijo
tudi zaslužila.
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V teh za gozdarstvo nič kaj prijaznih časih je
izdaja takega dela kar velik dosežek, posebej še,
če ga gledamo kot skupen projekt številnih in
različnih inštitucij.
Pri nastajanju monografije je namreč sodelovalo več kot štirideset avtorjev z Gozdarskega
inštituta Slovenije, Inštituta Jožef Stefan, Oddelka
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete (BF), Oddelka za lesarstvo BF,
Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo
narave, Društva za opazovanje in proučevanje
ptic ter tudi upokojeni gozdarski strokovnjaki.
V pripravo je bilo vključenih devetnajst recenzentov. Delo urednika in uredniškega odbora, pri
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usklajevanju tako pestre vsebine in sodelovanju s
tako množico sodelavcev gotovo ni bilo ne lahko,
ne enostavno.
Delo je razdeljeno v tri sklope:

Ekologija bukve in bukovih rastišč
Ta del obsega kar dobro tretjino monografije.
V njem nas Robert Brus seznani z opisom in
taksonomijo navadne bukve v Sloveniji, Robert
Brus in Kristjan Jarni pa sta obdelala genetsko
variabilnost bukve v Sloveniji. Metka Culiberg
nas v prispevku Paleobotanični izsledki o navadni bukvi v Sloveniji popelje daleč v preteklost
in nato niza napredovanje in zmanjševanje
bukovih gozdov po posameznih območjih skozi
čas in človekov vpliv nanje. Igor Dakskobler je
pripravil pregled bukovih rastišč v Sloveniji,
skupina avtorjev s prvo podpisanim Mihejem
Urbančičem pa pestre talne razmere v bukovih
gozdovih. Na temelju obsežnih domačih raziskav
je Aleš Kadunc pripravil ocene produkcijske
sposobnosti bukovih rastišč v Sloveniji. Urša
Vilhar s sodelavci je v prispevku Kroženje vode
v bukovih gozdovih poudarila pomen hidrološke in varovalne funkcije gozdov. O zgradbi in
nastajanju lesa in skorje ter dendrokronologiji
navadne bukve je k monografiji prispevala Katarina Čufar s sodelavcema. O razvoju korenin ter
pestrosti in pomenu mikorize pri navadni bukvi
so se razpisali Tine Grebenc in soavtorji. Maja
Jurc je obdelala pestro in številno fitofagno in
entomofagno bukovih gozdov Slovenije. Da so
bukovi gozdovi pomembni habitati številnih
živalskih vrst, v monografiji opozarjajo Klemen
Jerina; Maja Jurc, Tomaž Mihelič in Ivan Kos.

Bukovi sestoji: struktura, dinamika in
rast
Drugi sklop začenja prispevek o bukovih pragozdovih in njihovi strukturi ter razvojni dinamiki.
Avtorja Tihomir Rugani in Jurij Diaci na temelju
proučevanj pragozdov navajata tudi napotke za
izpopolnjevanje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Zanimiv in za prakso, če želimo proizvajati
kvaliteten les, zelo uporaben prispevek o rastni
značilnosti, kakovosti lesa, pojavu rdečega srca
in vrednostnih značilnostih bukovih sestojev je
prispeval Aleš Kadunc, Dušan Roženbergar in
Jurij Diaci pa o pomlajevanju bukovih gozdov.
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V prispevku Razširjenost in razvojne spremembe
bukovih gozdov v Sloveniji Aleš Poljanec, Andrej
Ficko, Matija Klopčič in Andrej Bončina kljub
nekaterim ocenam o negativnem vplivu podnebnih
sprememb na uspevanje bukve pričakujejo nadaljnje povečanje lesne zaloge bukve v slovenskih
gozdovih. Nasprotno pa Lado Kutnar, Andrej
Kobler in Sašo Džeroski v prispevku Napovedi
spreminjanja deleža bukovih gozdov in obilja
bukve v spremenjenih okoljskih razmerah grozijo
z naglim in zaskrbljujočim zmanjševanjem deleža
bukovih gozdov. Če tu dodam svoje mnenje, so
tovrstne napovedi, ki dajejo tako zaskrbljujoče
prognoze, v tako kratkem času vsaj vprašljive,
če ne rečem še kaj drugega, tako kot so tudi scenariji podnebnih sprememb, na podlagi katerih
je nastala omenjena študija. Sklop končujejo
Matija Klopčič in soavtorji, ki so po sestojnih
tipih obdelali strukturne in rastne značilnosti
bukovih gozdov Slovenije.

Gospodarjenje z bukovimi gozdovi
Za začetek v tretjem sklopu Mitja Cimperšek navaja obširen zgodovinski prikaz rabe
bukovih gozdov. Gotovo zanimivo branje ne le
za strokovnjake, temveč tudi za širšo javnost,
če ji bo monografija prišla v roke. Značilnosti
gospodarjenja z bukovimi gozdovi sta obdelala
Aleš Poljanec in Andrej Bončina. Med drugim
opozarjata, da je eden pomembnejših težav
gospodarjenja z bukovimi gozdovi v Sloveniji
zmanjšanje intenzivnosti, v nekaterih zasebnih
gozdovih pa celo opustitev gospodarjenja. Jurij
Diaci, Dušan Roženbergar in Andrej Ficko v
temi gojenje bukovih gozdov v Sloveniji obdelajo različne modele ravnanja in predlagajo za
posamezne razmere najoptimalnejšega. Andrej
Bončina in Aleš Kadunc se ukvarjata s tematiko
raziskovalnih ploskev za analizo bukovih gozdov,
navajata njihov pregled in poglavitne izsledke.
Ugotavljata tudi, da imamo premalo raziskovalnih
objektov za dolgoročno spremljanje razvoja dreves
in sestojev. Opozorita še na dva prepotrebna
pogoja: da mora biti za nemoteno spremljanje
zagotovljena tudi dolgoročna organizacija raziskovalnega dela, ki jo je treba stabilno financirati.
Tina Simončič, Rok Pisek in Dragan Matijašić
obdelujejo področje značilnosti bukovih gozdov s
poudarjenimi okoljskimi in socialnimi funkcijami.
O naravovarstvenem pomenu bukovih gozdov
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pišejo Tadej Kogovšek, Gregor Danev in Darij
Krajčič. Marjan Lipoglavšek se je lotil postranskih proizvodov iz bukovih gozdov. Tu pogrešam
omembo kampanj za pridobivanje jedilnega olja
iz žira v vojnih in povojnih krizah. O tehnoloških
posebnostih pridobivanja lesa v bukovih gozdovih
razpravlja Boštjan Košir. O tveganju za nezgode
pri sečnji bukve razpravljata Anton Poje in Igor
Potočnik. Z Boštjanom Koširjem se srečamo še
v prispevku o poškodbah bukovih gozdov zaradi
pridobivanja lesa, kjer poleg poškodb drevja
razčleni tudi poškodbe tal zaradi spravila lesa.
Za celovitejši pogled na bukev se srečamo še s
prispevkom Lastnosti in predelava bukovega lesa
ter njegova raba v arhitekturi Katarine Čufar s
soavtorji. Za zaključek pa Mitja Piškur in Nike
Krajnc predstavita še tokove in rabe okroglega
bukovega lesa.

Še nekaj razmišljanj o monografiji
Ko sem pregledoval obsežno monografijo sem
se dokopal do podobne ocene, kot jo zapiše že
urednik prof. dr. Andrej Bončina v predgovoru: Upamo, da bo monografija prispevala k

boljšemu – sonaravnemu in večnamenskemu
gospodarjenju z bukovimi gozdovi v Sloveniji
ter tudi k racionalni in kulturni rabi bukovega
lesa. Čeprav je dokaj celovita, bi bile dobrodošle
še nekatere vsebine.
Zato velja pritrditi misli urednika: Naj bo
izdaja izziv za nove raziskave bukve in bukovih
gozdov, iskanje boljših strokovnih prijemov pa tudi
pripravo monografij o drugih drevesnih vrstah v
naših gozdovih. Ni jih malo – zato kar pogumno!
Naj dodam še par misli. Pri tako številnih avtorjih, različnih pristopih in izhodiščih ter namenih
je razumljivo, da je struktura prispevkov različna,
nekateri so zasnovani kot pregledni, drugi pa kot
izvirni znanstveni, vmes se najde tudi strokovni
prispevek. Tako so nivoji posameznih delov
monografije različni, nekateri so podprti z več,
druge z manj poglobljenih domačih raziskav. Pri
aplikativnih prispevkih v monografiji zasledimo
številne koristne napotke, pri drugih je tega manj.
Vsi pa nas bogatijo in upam, da se bodo spoznanja pridobljena iz monografije udejanjila v naših
bukovih gozdovih.
Mag. Franc PERKO

Jubilej
Adolf Svetličič, 100-letnik
Adolf Svetličič, gozdarski strokovnjak, letos
praznuje stoletnico in prav je, da se ga ob tem
visokem jubileju spomnimo tudi v Gozdarskem
vestniku, saj je bil njegov ustvarjalen pisec. Rodil
se je v Idriji, 9. 2. 1913. Gozdarski študij je končal
v Zagrebu leta 1940 na Gozdarskem oddelku
Poljeprivredno-šumarskog fakulteta zagrebške
univerze.
Leta 1941so ga Nemci kot naprednega Slovenca
skupaj z ženo Nušo izgnali v Bosno (Mostar),
pozneje v Sisak. V Mostarju se je rodil sin Jože,
v Sisku pa Marjan.
V gozdarstvu je tako najprej deloval v Mostarju
in Travniku.
Leta 1944 se je pridružil partizanom (1. četa
1. bataljona VII. Krajiške udarne brigade), bil
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po treh dneh ranjen,
zato so ga poslali v bolnišnico v Jajcu in ga
pozneje premestili v
zaledje v Bugojno kot
prometnega oficirja.
Inženir Adolf Svetličič se je po drugi
svetovni vojni vrnil
v Slovenijo in v celjskem okrožju organiziral gozdarsko službo. Tako ga je slovenska
vlada avgusta 1945 postavila za vodenje poslov
okrožnega gozdarja pri okrožnem NOO v Celju.
Julija naslednje leto (1946) je bil imenovan za v.
d. ravnatelja Savinjskega gozdnega gospodarstva
s sedežem v Celju. Že septembra 1946 je postal
načelnik kmetijskega oddelka pri OOF Celje.
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Kot je bila navada v tistem obdobju, so se dekreti
kar vrstili, in že decembra 1946 je bil imenovan
za vodjo Savinjskega gozdnega gospodarstva s
sedežem v Celju. To delo je opravljal le kratek
čas, saj je kmalu postal šef odseka za nakup
lesa iz zasebnih gozdov. Že septembra 1947 je
bil »dan na razpolago« Planski komisiji LRS.
Mogoče je prav, da malo podrobneje spoznamo razvoj in delovanje načrtovanja v povojnem obdobju. Že 1. oktobra 1945 je bila pri
Predsedstvu vlade LRS ustanovljena Komisija
za gospodarski načrt, ki naj bi načrtovala gospodarski razvoj in povojno obnovo. V njej je bil
tudi referat za kmetijstvo in gozdarstvo. Junija
1946 se je komisija preimenovala v Načrtno
komisijo. Spet je nastala reorganizacija. Načrtno
komisijo so preimenovali v skladu z navodili
Zvezne planske komisije v Plansko komisijo. Po
sprejetju petletnega načrta od leta 1947 do 1951
je bila spet reorganizacija Planske komisije; v njej
je bil ustanovljen Oddelek za naravna bogastva.
Z odlokom o reorganizaciji Vlade LRS z dne 11.
4. 1951 je bila Planska komisija ukinjena, vse
zadeve in pristojnosti so prešle na Gospodarski
svet LRS in Glavno upravo za plan LRS. Glavna
uprava za plan LRS je bila 4. 7. 1952 ukinjena,
njene pristojnosti je prevzel Gospodarski svet
LRS. V obdobju od leta 1953 do 1956 je deloval
Republiški zavod za gospodarsko planiranje, od
leta 1956 do 1963 pa Zavod Ljudske republike
Slovenije za gospodarsko planiranje.
Pa se povrnimo k A. Svetličiču, ki je od leta
1947 do 1964 delal v okviru teh, stalno se spreminjajočih se planskih inštitucij. Njegovo delovno
področje je bilo načrtovanje razvoja gozdarstva
in lesne industrije (glej bibliografijo).
Po letu 1964 je do upokojitve decembra 1973
deloval v okviru Poslovnega združenja Les. Aktiven je bil še nekaj let po upokojitvi, delal je honorarno, in prav iz tistega obdobja izhajajo številni
strokovni prispevki in analize, ki so razvidni iz
priložene bibliografije.
Prejel je več odlikovanj, posebno ponosen je na
medaljo zaslug za narod in medaljo za hrabrost,
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ki ju je dobil za zasluge v NOB, za svoje strokovno
delo pa je bil leta 1961 odlikovan z redom dela z
zlatim vencem.
Še do pred dvema letoma sta z zdaj
devetindevetdesetletno ženo živela dokaj
samostojno v Šiški, sedaj pa sta nastanjena v
Domu starejših občanov Medvode.

Bibliografija:
Ekonomska problematika našega gozdnega in lesnega
gospodarstva. Ekonomska revija, 1951 in 1955.
Gozdni fondi Slovenije. Gozdarski vestnik, 1955.
Lesno gospodarstvo v Sloveniji ob desetletnici osvobodilne
borbe. Les, 1955.
Gozdno in lesno gospodarstvo v letu 1955. Gozdarski
vestnik, 1955.
V spomin inž. Franju Šulgaju. Gozdarski vestnik, 1956.
O nekaterih problemih lesnega gospodarstva v Sloveniji.
Les, 1957.
O smernicah za razvoj industrije predelave lesa v razdobju
od 1957 do 1961. Les, 1957
Načrtovani razvoj gozdarstva za razdobje od 1957 do
1961. Gozdarski vestnik, 1958.
Razvoj lesne industrije v Sloveniji v razdobju od 1961
do 1965. Les, 1961.
Nekateri važnejši problemi gozdnega in lesnega
gospodarstva v letu 1962. Gozdarski vestnik, 1962.
O nekaterih osnovah lesne industrije v razdobju do leta
1970. Gozdarski vestnik, 1964.
Za skladen razvoj gozdarstva, lesne in papirne industrije.
Gozdarski vestnik, 1965.
O soodvisnosti gozdnega in lesnega gospodarstva
s posebnim ozirom na medsebojno tehnično in
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in žaganega lesa smreke-jelke in bukve. Tehnične
osnove. Strokovna in znanstvena dela IGLG, 1983.
87 str.
Industrijski lesni ostanki v Sloveniji: nastanek in poraba
v letu 1977, IGLG, 61 str.
Uporabljeni viri:
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Ljubljana 1979.
– Šumarska enciklopedija. Jugoslovanski leksikografski
zavod, Zagreb, 1963.
– Dr. Marjan Svetličič (pisni vir).

Mag. Franc PERKO
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Ciril Remic (1923-2013)

Ciril Remic je bil rojen v Nazarjah (Zgornja
Savinjska dolina), kar za njegovo kasnejše
poklicno opredeljevanje ni bilo tako zelo
pomembno kot dejstvo, da se je rodil v povsem
gozdarskem rodbinskem okolju. Vsi rodbinski
člani so bili prej ali pozneje povezani z gozdovi
pa tudi s splavatjenjem, z lesno trgovino; bil je
stric znanim gozdarjem v dolini - Urankom,
z Lojzetom Žumrom, ki je bil eden od »ideologov« povezovanja gozdarstva z lesarstvom in
pobudnikom razdelitve Slovenije na gozdnogospodarska območja, sta bila svaka. To so bile
tiste okoliščine, ki so zares vplivale na mlado
osemnajstletno osebnost, da se je tik pred 2.
svetovno vojno vpisal na Trgovsko akademijo
v Mariboru (1939), po končani vojni, ko se je
vrnil iz partizanov, pa na Fakulteto za agronomijo in gozdarstvo v Ljubljani (1952). Študij
gozdarstva je zaključil z diplomo o problematiki
uvajanja »enoročnih« motornih žag pri delu
v gozdovih (1958), kar je bila za tisti čas v
gozdarstvu prvovrstna pionirska tema. Izbral
si jo je lahko, ker je med študijem in po njem
prakticiral na tovrstnih delih v (Zahodni) Nem-
čiji in na Švedskem.
Prva njegova krajša služba je bila na taksaciji
na Gozdnem gospodarstvu Ljubljana in se je
nadaljevala na istem gozdnem gospodarstvu, ko
je bil pomočnik referenta za izkoriščanja gozdov.
Že leta 1960, ko je odšel na Zbornico za kmetijstvo
in gozdarstvo Ljudske republike Slovenije pa se je
začelo obdobje njegove karierne profesionalnosti
na sistemski strokovni ravni, v kateri je nenehno
sproščal izrazite strokovne in intelektualne osebnostne zmožnosti.
Leta 1965 se je iz Zbornice gozdarstvo izločilo
kot Splošno združenje gozdarstva Slovenije, (ki je
kasneje večkrat menjalo svoje ime), kar je pomenilo zadnjo fazo izgradnje gozdarstva v Sloveniji
kot samostojnega gospodarskega sistema, tudi z
elementi državotvornosti. Na Združenju, kakor
smo na kratko imenovali to organizacijo, ki je
združevala (povezovala) vso gozdarsko operativo,
sta se v kratkem času skupaj znašla njegova
protagonista Tugomir Cajnko kot sekretar (vodja)
in Ciril Remic kot svetovalec za tehnologijo priGozdV 71 (2013) 1

dobivanja lesa in Cajnkov namestnik. Kmalu sta
postala nepogrešljiva igralca v slovenski gozdarski
stroki. Cajnko kot vrhunski gozdnogospodarski
politik in strokovni diplomat in Remic kot pripravljalec strokovnih gradiv in podatkov. Oboje
je bilo potrebno, da bi Združenju zaupala tako
stroka kot politika (v ožjem smislu). Remic je
bil Cajnku v neizmerno oporo in obrnjena, kar
se je še posebej izrazilo ob Cajnkovi upokojitvi, ko
je vsa gozdarska operativa Remica brez prigovora
sprejela za svojega »vodjo«. Verjetno ni bil ravno
srečen, ko je v osemdesetih letih »tozdiranje« tudi
v gozdarstvu načelo nekatere filozofske temelje
stroke predvsem postulat solidarnosti, ki jo je
začela razjedati ekonomska sebičnost. Vztrajno
si je prizadeval, da bi Združenje prek svojih
strokovnih odborov in upravnega odbora stroki
ohranilo svetovljanski obraz oziroma vrednote,
ki jih ustvarja sodobno sožitje človeka in gozda
v slovenskem geografskem prostoru.
XVIII. kongres IUFRO leta 1986 v Ljubljani je
bil popolna afirmacija takšnega gozdarstva. Kongres je bil v celoti v rokah Združenja (Remica).
Mesečni široko organizirani sistem zbiranja
strokovnih podatkov o varstvu gozdov, gojenju
in pridobivanju lesa (monitoring), ki je segal
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vse do ravni gozdnih obratov oziroma uprav, je
dovoljeval hitre ocene in odločitve. Ko je katastrofalna požled v Brkinih prizadela Slovenijo kot
nacionalno skupnost, je Združenje mobiliziralo
vso slovensko gozdarstvo, da je fizično (z delavci
in stroji) ter finančno saniralo to zapostavljeno
področje. V celoti je bil slovenski kras v tem
obdobju deležen največje skupne strokovne
skrbi. Cajnko in Remic sta veliko prispevala,
da sta strokovno izobraževanje in raziskovanje
v gozdarstvu lahko opravljala večino svojih
aplikativnih nalog, kar je pomenilo učinkovito
homogenizacijo stroke. NaZdruženju so nastajali
poenoteni tehnološki postopki - na primer za
pridobivanje lesa ali gradnjo gozdnih komunikacij.
Remic je sestavil številne pravilnike za varno delo,
za delo z žičnicami, za izvleko lesa s traktorji in
druge. Nekatere tudi za druge republike tedanje
Jugoslavije, za kar je dobival tudi jugoslovanska
priznanja. Bil je producent in urednik do sedaj še
neponovljive bibliofilske monografije o sloven-

skih gozdovih- Gozdovi na Slovenskem (1975).
Vedno pa se je najraje poistoveti z gozdarsko
solidarnostno akcijo v Brkinih, za kar je tudi
dobil javno pnznanje.
Svojih zaslug nikoli ni izpostavljal. Druščina
je morala biti dovolj intimna, da je govoril tudi
o teh stvareh. Veljal je za modrega moža. Ker
je vsako svoje mnenje tudi argumentiral, ni
veliko besedičil. Poznavajoč njegove številne tudi
neprijetne življenjske izkušnje, smo sodobniki
iskreno cenili njegov tovariški način delovanja
in prisrčnost, ki jo je vedno razdajal v pravem
trenutku.
Upokojil se je leta 1990 kot sekretar Poslovnega združenja gozdnogospodarskih organizacij
Slovenije
Avtobiografska pripoved je zapisana v monografiji: Kmecl, M.: Sto en gozdar v sto letih, založba
Torion d.o.o., Ljubljana, 2012.
Marko Kmecl
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Uvodnik
So za vse krive podnebne spremembe!?
Dandanes se s posledicami podnebnih sprememb vedno pogosteje
srečujemo v gozdarskih strokovnih in znanstvenih razpravah.
Včasih se zdi, da za kar nekaj dvomljivih in vprašljivih stanj,
dejanj in ravnanj z gozdovi v preteklosti pa tudi v sedanjosti
najdemo opravičilo v podnebnih spremembah, pa najsi gre za
ujme, podlubnike, vitalnost ali kar koli že prizadene naše gozdove. Po vsej verjetnosti je to najelegantnejša in najpreprostejša
rešitev. Sploh se ni treba poglabljati in iskati drugih vzrokov,
odgovor je kar na dlani.
To vzpodbujajo tudi številni projekti, ki jih financirati Evropska skupnost in država, in ob pomanjkanju denarja bi jih bilo
nespametno obiti. Delo pri projektih, povezanih s podnebnimi
spremembami (segrevanje ozračja) je »moderno«, zato se vse več
znanstvenih in strokovnih gozdarskih razprav začne in konča s
to, lahko bi rekli kar ideologijo (religijo).
Sodim, da je čas, da začnemo razmišljati o tem z večjo skepso.
Ali ni spreminjanje podnebja normalen naravni pojav, s katerim
se ljudje in gozdovi srečujejo že tisočletja!? Žal živimo v času,
ko za vsako »nenormalnost«, ki se dogodi kjerkoli na svetu
(posebno še v razvitem), zvemo že nekaj trenutkov potem, ko
se je zgodila. Njihovo moč in posledice spremljamo v medijih,
ki morajo vsak dogodek prikazati kot zanimivost, nenavadnost,
nekaj izjemnega, saj le tako lahko prodajo »izdelek«. Tako se
vedno znova in znova srečujemo z največjo ujmo, ki jo je povzročilo segrevanje ozračja.
Še bolj zaskrbljujoči so lahko projekti modeliranja vpliva
segrevanja ozračja na rast in razvoj gozdov v bodočnosti ter
spreminjanje njihove drevesne zgradbe. Bojim se, da gozdarji
na podlagi takih projekcij v gozdovih lahko storimo še kakšno
večjo zablodo. Zavedati se moramo da v naravi (gozdu) poteka
evolucija in ne revolucija. Za prvi razmislek vzemimo v roke
delo Začetki in razvoj gozdov v Sloveniji (Šercelj 1996), v katerem bomo spoznali, kako se je slovenski gozd razvijal v zadnjih
10.000 letih, v obdobju zdajšnje tople dobe, pa se bomo gotovo
z dvomom ozrli nad zdajšnje projekcije.
Mag. Franc PERKO
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Znanstvene in strokovne razprave
GDK 52:4(045)=163.6

Predlog meril za opredeljevanje poškodb velikega obsega v gozdovih
Suggested criteria for identification of large-scale damages in forests
Mitja SKUDNIK1, Anže JAPELJ2, Mitja PIŠKUR3, Gal KUŠAR4
Izvleček:
Skudnik, M., Japelj, A., Piškur, M., Kušar, G.: Predlog meril za opredeljevanje poškodb velikega obsega v gozdovih;
Gozdarski vestnik, 71/2013, št.2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. Prevod Breda Misja,
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Veter, sneg, ogenj in napadi žuželk so najpogostejši vzroki motenj v Evropskih gozdovih. Vsem motnjam je skupno,
da lahko moteče vplivajo na zgradbo ekosistema, zaradi česar posledice naravnih motenj pogosto označimo kot
poškodbo gozda. Glede na obseg poškodbe (poškodovana površina, lesna zaloga itd.) delimo poškodbe na poškodbe
malega in velikega obsega. Za objektivno opredelitev poškodb velikega obsega v gozdovih potrebujemo jasna in
kvantificirana merila. Po pregledu mednarodne prakse in slovenske zakonodaje smo dejavnike, ki lahko povzročijo
poškodbe velikega obsega v gozdovih razdelili v tri skupine (abiotski, biotski, antropogeni). Pri določitvi meril smo
se odločili za uporabo statističnega pristopa in sicer smo kot poškodbe velikega obsega opredelili tiste, ki so bistveno
odstopale od večletnega povprečja. Za izračun slednjih smo uporabili podatkovne zbirke Zavod za gozdove Slovenije,
in sicer podatkovno zbirko o požarih (1995-2009) ter podatkovno zbirko o poseku (2000-2010). Kot poškodbe
velikega obsega smo določili poškodbe, katerih površina je bila večja od 99-ega percentila porazdelitve vseh poškodb
v analiziranem obdobju. Predlagane mejne vrednosti površin so 30 ha za antropogene, 60 ha za požare in 90 ha za
abiotske ter biotske poškodbe. Pripravili smo shemo po kateri bi lahko razvrščali (klasificirali) poškodbe velikega
obsega v gozdovih. S predlogom želimo predvsem doprinesti k širšemu procesu izdelave končnega predloga, kjer
bi bili vključeni vsi deležniki in bi se lahko preko gozdarske politike uvedel v prakso.
Ključne besede: poškodbe velikega obsega v gozdovih, predlog meril, klasifikacija poškodb, mejne vrednosti
Abstract:
Skudnik, M., Japelj, A., Piškur, M., Kušar, G.: Suggested Criteria for Identification of Large-Scale Disturbances in
Forests. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 2. In Slovenian, abstract and summary
in English, lit. quot. 27. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Wind, snow, fire and insect infestations are the most common causes of disturbances in European forests. All these
disturbances can disruptively affect ecosystem structure and for this reason consequences of natural disturbances
are often labelled as forest damage. Considering the scale of the disturbance (damaged area, growing stock, etc.)
we classify disturbances as small-scale and large-scale disturbances. Clear and quantified criteria are needed for
objective determination of large-scale disturbances in forests. After examining international practice and Slovenian
legislature we classified factors able to cause large-scale disturbances in forests in three groups (abiotic, biotic,
anthropogenic factors). We decided to use statistical approach for setting criteria; as large-scale disturbances we
thus defined the ones differing widely from the long-year average. For calculation of the latter ones we used data
bases of the Slovenia Forest Service, namely data basis on fires (1995-2009) and data basis on felling (2000-2010).
As a large-scale disturbance we defined a disturbance whose area exceeded the 99th percentile of distribution of
all disturbances in the analyzed period. The suggested marginal values of areas are 30 ha for anthropogenic, 60
ha for fire and 90 ha for abiotic and biotic disturbances. We prepared a scheme according to which large-scale
disturbances in forest could be classified. With our suggestion we want above all to contribute to the wider process of preparing the final proposal which would comprise all stakeholders and could be introduced into practice
through forestry policy.
Key words: large-scale disturbances in forests, criteria suggestion, classification of disturbances, marginal values
M. S., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine. Večna pot 2, SI-1000
Ljubljana, Slovenija. mitja.skudnik@gozdis.si
2
A. J., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine. Večna pot 2, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, anze.japelj@gozdis.si
3
mag. M. P., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
mitja.piskur@gozdis.si
4.
dr. G. K., zasebni raziskovalec, Kavškova ulica 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. gal.kusar@guest.arnes.si
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UVOD

INTRUDUCTION

Zaradi predvidenih podnebnih sprememb in s
tem intenzivnejših dogajanj v atmosferi bodo v
prihodnje naravne motnje pogostejše, s tem pa
bodo vse pogosteje prizadeti tudi gozdovi (Dale
in sod., 2000; Lindner in sod., 2010). Dejavniki, ki
povzročajo motnje v gozdovih so različni (Anko,
1993, Frelich, 2002). V Evropskih gozdovih so
najpogostejši vzroki motenj veter, sneg, ogenj in
napadi žuželk (Schelhaas in sod., 2003). Različnim
motnjam je skupno, da moteče vplivajo na zgradbo
ekosistema (Frelich, 2002), zaradi česar posledice
naravnih motenj pogosto označimo kot poškodbo
gozda. Nastala poškodba gozda pa ne pomeni
vedno, da je tam nastala tudi škoda. Poškodba je
namreč naravoslovni pojem, škoda pa ekonomski.
Poškodbe so torej posledica delovanja motenj in se
izražajo opisno ali pa v izbranih merskih enotah
(volumen poškodovane lesne mase, poškodovana
površina, število poškodovanih dreves itd.), škoda
pa je ekonomsko ovrednotena poškodba v gozdu
(Maček, 2008).
Različne naravne motnje povzročajo tudi v
slovenskih gozdovih vse pogostejše poškodbe
drevja in celih sestojev. Sanacijo poškodb manjših obsegov1 uspešno obvladujemo s sistemom
gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega
načrtovanja ter z rednimi gozdnogojitvenimi in
varstvenimi ukrepi (Jakša, 2007). V primeru, da so
poškodbe večjega obsega pa redni gozdnogojitveni
in varstveni ukrepi ne zadostujejo in je potrebno
drugačno ukrepanje, da se omili nastala škoda in
sanira stanje (Jakša in Kolšek, 2009).
Ob nastanku poškodbe v gozdu, je treba najprej
oceniti, ali gre za poškodbe, ki jih bomo lahko
obvladali z normalnim načinom gospodarjenja,
kot ga predpisuje Zakon o gozdovih (v nadaljevanju ZOG) (Zakon o gozdovih, Ur. l. RS št.
30/1993) z dopolnitvami (Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o gozdovih, Ur. l. RS št.
13/1998, 67/2002, 110/2007) ali gre za poškodbe
večjega obsega in so potrebni izredni ukrepi. Za
opredelitev kdaj so poškodbe v gozdovih večjega
obsega in kdaj ne najprej nujno potrebujemo
V prispevku uporabljamo termin »obseg poškodbe«,
ki ga razumemo kot površinsko/količinsko/delež
poškodovanega drevja, lesne zaloge oz gozda.
1

68

merila (kriterije). Le-ta morajo biti po eni strani
usklajena z mednarodnimi merili, po drugi
strani pa morajo tudi ustrezati značilnostim in
posebnostim posamezne države. Pri opredeljevanju meril zato običajno za osnovo vzamemo
mednarodna merila in definicije ter te ustrezno
prilagodimo stanju pri nas. S tem zagotovimo
mednarodno usklajenost in primerljivost naših
meril z drugimi ter njihovo uporabnost v domačih razmerah. Da so merila učinkovita morajo
biti vključena v relevantno zakonodajo in nato
primerno prenesena v prakso.
Kot znake, s pomočjo katerih lahko opišemo
poškodbe v gozdovih, lahko uporabimo npr.
površino poškodovanega gozda, število ali lesno
maso poškodovanega drevja. Merila poškodovanosti praviloma temeljijo na deležu prizadete
površine ali deležu poškodovanega/uničenega
drevja oz. lesne mase.
Okvirna konvencija Združenih narodov o
podnebnih spremembah (UN-FCCC, 2011)
deli izredne dogodke (naravne motnje) na
gozdne požare, napade škodljivcev in okužbe z
boleznimi, ekstremne vremenske dogodke in/ali
geološke motnje, ki se zgodijo nekontrolirano
ter na katere človek ne more vplivati. Naravne
motnje torej ne vključujejo redne sečnje in
namenskega požiganja kot gozdnogojitvenega
ukrepa. Podobno razdelitev motenj v gozdu
uporablja tudi FAO (UN-FAO, 2007). Pri tem se
pogosto pojavi vprašanje, kako velik mora biti
obseg poškodbe, da se obravnava kot motnja v
gozdu in je vključena v poročanje. Navodila za
poročanja pri FAO prepuščajo državam samim,
da izberejo minimalne površino za poročanja o
poškodbah. Kot priporočilo predlagajo površino
vsaj 0,5 ha in pogoj, da pojav zelo prizadene
zdravje in vitalnost gozda (UN-FAO, 2007, 2010).
Bolj natančno določena merila so predstavljena v
poročilu UN-FCCC (2011), kjer naj bi države za
poročanje o emisijah toplogrednih plinov, izračunale kolikšne so povprečne emisije (obdobje od
1990 do 2009) ogljika iz gozda zaradi naravnih
motenj (v nadaljevanju BGL) (ang. »background
level«). Na podlagi tega podatka lahko država
iz obračuna (tekočega oz. ob koncu drugega
poročevalskega obdobja) izključi emisije, ki v
kateremkoli letu presežejo BGL mejo za več kot
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2 б (standardni odklon). Omenjena navodila
dopuščajo državi tudi možnost uporabe svojega
pristopa za izračunavanje, a ga mora kasneje
natančno pojasniti v poročilu.
V slovenski zakonodaji obravnava poškodbe
v gozdovih Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. l. RS
št. 114/2009) (v nadaljevanju PVG), ki določa,
da je za gozd, ki je poškodovan na večji površini,
potrebno izdelati načrt sanacije (37. člen), v 38.
členu pa opredeljuje, kaj naj tak načrt vsebuje. Za
spremljanje obsega poškodbe se po PVG (Priloga
7) upošteva količina poškodovane lesne mase (m3)
in površina poškodovanih gozdov (ha). Kljub
temu zakonodaja ne podaja meril, po katerih
bi lahko nedvoumno ločevali med poškodbami
velikega obsega v gozdu in poškodbami, ki jih še
lahko saniramo v okviru rednih sanitarnih sečenj.
V gozdarski praksi se sicer načrt sanacije izdela
v primeru, ko je gozd poškodovan na površini,
ki je večja od površine nekaj oddelkov tj. večja
od 30–100 ha, in če poškodba narekuje bistvene
prilagoditve gozdnogojitvenih načrtov oz. kadar
določen dogodek presega raven gozdnogojitvenega
načrtovanja.
Pri opredelitvi mejnih vrednosti kdaj postane
poškodba v gozdu poškodba velikega obsega v
slovenski gozdarski zakonodaji torej ni natančnejših definicij oz. vrednosti. Meril za sosednje
države (Avstrija, Švica, Nemčija, Hrvaška, Italija),
kjer so gozdovi podobni, pa v nam dostopni
literaturi in na medmrežju nismo našli. Zato
smo pri določitvi mejnih vrednosti v gozdovih
izhajali predvsem iz obstoječih domačih podatkovnih zbirk Zavoda za gozdove Slovenije (v
nadaljevanju ZGS).
Cilj prispevka je podati predlog klasifikacije
izrednih dogodkov in oblikovati okvirno shemo
opredeljevanja mejnih vrednosti poškodb v gozdovih. Zavedamo se, da ima predlagani pristop
svoje pomanjkljivosti, saj temelji izključno na
izračunanih vrednostih in ne vključuje izkušenj
strokovnjakov iz prakse, zaradi česar upamo, da
se bodo ti na predlagana merila kritično odzvali
in jih komentirali na podlagi njihovih izkušenj. S
predlogom klasifikacije poškodb, ki je podprta z
objektivnim in transparentnim načinom izračuna,
želimo predvsem doprinesti k širšemu procesu
izdelave končnega predloga, kjer bi bili vključeni
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vsi deležniki in bi se lahko preko gozdarske politike
uvedel v prakso.

2
2

METODE

METHODS

2.1 Klasifikacije poškodb v gozdovih
2.1 Classification of damages in forests
Po pregledu tujih (Direktiva Sveta 2000/29/ES;
Schelhaas in sod., 2003a; UNFAO, 2010; UN-FCCC, 2011) in domačih virov (Jakša in Kolšek,
2009; Pravilnik o podrobnejših merilih za ocenjevanje škode v gozdovih, Ur. l. RS št. 12/2009; PVG,
Ur. l. RS št. 114/2009; Zakonu o odpravi posledic
naravnih nesreč, Ur. l. RS, št. 114/05, 90/07, 102/07)
ter pregledu obstoječih podatkovnih zbirk (ZGS,
PPD – Poročevalska, prognostično-diagnostična
služba za gozdove, FURS – Fitosanitarna Uprava
Republike Slovenije itd.) smo pripravili predlog
klasifikacije poškodb v gozdovih.

2.2 Merila za opredeljevanje poškodb
2.2 Criteria for identifying damages
2.2.1Predstavitev izračunov
2.2.1 Description of calculations

Pri določanju meril za opredeljevanje poškodb
večjega obsega smo izhajali iz obstoječih podatkovnih zbirk ZGS, in sicer iz podatkovne zbirke
o požarih in iz podatkovne zbirke o poseku
(Timber). Pri določitvi meril smo se odločili za
uporabo statističnega pristopa, in sicer smo kot
poškodbe večjega obsega izločili tiste poškodbe, ki
so po svojem obsegu bistveno odstopale od večletnega povprečja. Pri tem smo kot mejo uporabili
99. percentil porazdelitve površin poškodb. To je
relativno mesto enote, od katere ima 99 % enot
nižjo vrednost in le 1 % enako ali višjo. Natančnejši opis in izračun kvantilov/decilov/centilov
je podal Kotar (2011). Za uporabo 99. percentila
smo se odločili, ker metoda ni odvisna od oblike
porazdelitve podatkov. Kot kriterij smo uporabili
poškodovano površino, ker ocenjujemo, da je
po prvem pregledu poškodovanih gozdov lažje
oceniti poškodovano površino, kot pa količino
poškodovanega lesa.
Za primerjavo smo izračune opravili tudi po
metodologiji, ki jo predlaga UN-FCCC (2011),
kjer so kot merilo predstavili izračun povprečne
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poškodovane površine (UN-FCCC predlaga
nominalno dobo 20-ih let za izračun povprečja),
povečane za dva standardna odklona (Enačba 1).
P = X – 2σ				

(1)

P   - mejna poškodovana površina
X - povprečna poškodovana površina
σ   - standardni odklon

2.2.2 Gozdni požari
2.2.2 Forest fires

Pri analizi smo uporabili podatkovni sloj o
pogorelih površinah v obdobju od 1995 do
vključno 2009. Podatkovno bazo vzdržuje ZGS.
Za vsak požar ZGS po navodilih PVG (Ur. l. RS
št. 114/2009) izpolni poročilo o požaru. Poročilo
vsebuje datum in uro začetka požara, podatke o
pogoreli površini [ha], vrsti opožarjene površine
(gozdovi in grmišča, druge površine), naklonu in
ekspoziciji terena, prevladujoči razvojni fazi itd.
ZGS torej glede na vrsto površine oz. rabo tal loči
med požari, ki povzročijo škodo v gozdovih (visoki
gozd, panjevci in grmišča) in drugih površinah
(druga gozdna zemljišča in druge površine).

2.2.3 Sanitarna sečnja
2.2.3 Sanitary fellings

ZGS zbira podatke o vrsti poseka že od leta 1995.
Za vsako odkazano drevo ZGS poleg debelinske
stopnje in drevesne vrste, zabeleži tudi vzrok za
izbiro drevesa za posek. V analizi smo uporabili
podatke odkazila za zadnje 10 letno obdobje
(2000-2010). Podrobneje smo analizirali sanitarni
posek, ki ga ZGS deli na odkazilo zaradi žuželk,
bolezni, divjadi, vetra, snega, žleda, plazov, emisij,
poškodb zaradi dela v gozdu in drugo. Kategorijo
»poškodbe zaradi dela v gozdu« in kategorijo
»drugo« smo iz nadaljnje analize izključili, ker
ne morejo predstavljati poškodb velikega obsega.
Z željo, da bi tudi pri ostalih skupinah poškodb
uporabili enotno merilo tj. 99. percentil glede na
poškodovano površino, smo na podlagi količine
poškodovanega drevja v odseku [m3], lesne zaloge
(v nadaljevanju LZ) v odseku [m3] in površine
odseka [ha] izračunali poškodovano površino v
odseku za tekoče leto glede na vrsto sanitarnega
poseka (Enačba 2). Za izračun LZ in površine
odseka smo uporabili podatek o gozdnih fondih
za leto 2010.
KOD [m3] . POV [ha]
poškodovana površina =
LZ [m3]
(2)

KOD - količina odkazanega drevja v odseku [m3] glede
na vzrok sanitarnega poseka
POV - površina gozda v odseku v letu 2010
LZ - lesna zaloga odseka v letu 2010

Slika 1: Število požarov glede na pogorelo površino – prvi
stolpec je odrezan, saj je od 1 ha manjših kar 750 požarov.

99. percentil smo izračunali ločeno za različne
kombinacije rab tal in sicer za gozdove, za gozdove
in druga gozdna zemljišča ter za gozdove in druge
površine, ki vključujejo druga gozdna zemljišča in
druge površine, kot so npr. travniki, pašniki itd.
Podatki o pogoreli površini se porazdeljujejo
logaritemsko normalno (Slika 1) in zaradi tega smo
za izračun mejne površine po Enačbi 1 uporabili
logaritmirane podatke o površini.
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Izračunane poškodovane površine v odsekih
smo nato sešteli po krajevnih enotah ZGS (v
nadaljevanju KE), po letih in po vzrokih poškodbe.
Vzroke smo združili v skupine abiotskih poškodb
(plaz, sneg, veter, žled), biotskih (žuželke, bolezni
in divjad) in antropogenih poškodb (emisije). Za
obračunsko enoto smo uporabili KE, ker smo ocenili, da je predstavlja primerno prostorsko raven
za prikaz območij, kjer so posamezne poškodbe
bolj pogoste in ker so revirni gozdarji ZGS organizirani znotraj KE, ter tako »lokalno-strokovno«
najbolj kompetentni. Kot mejno površino smo
nato določili tisto površino, ki je predstavljala
99. percentil glede na poškodovano površino po
KE za obdobje od 2000-2010.
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3
3
3.1
3.1

Slika 2: Skupno število KE pomnoženo s številom
opazovanih let glede na preračunano poškodovano
površino iz sanitarne sečnje v obdobju od 2000 do 2010.

Podobno kot pri požarih se tudi količina sanitarne sečnje po KE porazdeljuje logaritmirano
normalno (Slika 2) in tudi v tem primeru smo
za izračun mejne vrednosti poškodb velikega
obsega po Enačbi 1 podatke najprej logaritmirali in s tem zagotovili normalno porazdelitev
podatkov.

REZULTATI
RESULTS
Gozdni požari
Forest fires

Na prej omenjenih rabah tal je bilo v tem obdobju zabeleženih 1.132 požarov, zaradi katerih je
skupno pogorelo nekaj več kot 5.000 ha površine.
Od 1.132-ih požarov je bil v 890-ih primerih
poškodovan gozd, 242 požarov pa je prizadelo
samo kategorijo ostalih gozdnih zemljišč.
Variabilnosti podatkov o pogoreli površini od
1995 do konca 2009 (Slika 3) kaže, da se je v tem
času pojavilo veliko število majhnih in le redki
veliki požari. Tako je bilo od 1.132 požarov kar
53 % (604 požarov) manjših oz. enakih 0,5 ha
in kar 66 % (748 požarov) manjših oz. enakih 1
ha. Če za določitev mejne vrednosti poškodbe
velikega obsega v gozdovih uporabimo merilo, da
so poškodbe velikega obsega tiste, ki predstavljajo
1 % površinsko največjih poškodb v obdobju
od 1995 do 2009, bi bila mejna površina gozda,
poškodovanega zaradi gozdnega požara 56,9
ha (Preglednica 1). Za primerjavo smo mejno
površino izračunali tudi v skladu s predlaganimi
navodili UN-FCCC (2011) in v tem primeru je
bila izračunana mejna površina 23,7 ha.

Slika 3: Časovna serija požarov in pogorele površine v kategorijah »gozd« in »ostala gozdna zemljišča«.
Preglednica 1: Izračun različnih mejnih vrednosti pogorele površine za obdobje 1995-2009
x0,975
x0,95
Kategorija pogorele površine
Število požarov
X + 2Ϭ

1

x0,99

Gozd

   890

20,4 ha

9,5 ha

19,9 ha

45,8 ha

Gozd in ostala gozdna zemljišča

1.132

23,7 ha

12,3 ha

23,5 ha

56,9 ha

Gozd in ostala gozdna ter kmetijska zemljišča

1.313

38,0 ha

16,8 ha

41,0 ha

85,5 ha

– predlog UN-FCCC 2011; vrednosti so preračunane iz logaritmiranih podatkov; X - aritmetična sredina
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Požarov, ki so poškodovali več kot 56,9 ha
površine je bilo v obdobju od 1995 do 2009
dvanajst. Pojavili so se v letih 1997 (214 ha),
1998 (65 in 71 ha), 1999 (90 in 114 ha), 2001
(115 ha), 2003 (958 ha), 2005 (60 ha) in 2006
(707, 67, 73 in 70 ha).

3.2 Sanitarna sečnja
3.2 Sanitary felling
Vzrok največjemu deležu sanitarnega poseka so
žuželke (insekti) (Slika 4). V obdobju od 2000 do
2010 je bilo odkazanih za 4.150.268 m3 drevja,
kar predstavlja 42 % vsega sanitarnega poseka v
analiziranem obdobju. Z več kot pol manjšo vrednostjo sledijo poškodbe zaradi vetra (1.707.352
m3, kar predstavlja 17 %), nato bolezni (1.423.660
m3, 14 %), sneg (702.862 m3, 7 %) ter žled (143.913
m3, 1,5 %). Vse ostale vrste sanitarne sečnje
doprinesejo manj kot 1 % sanitarnega poseka v
devetletnem obdobju. Deleži sanitarne sečnje se
zelo razlikuje tudi med gozdnogospodarskimi
območji (v nadaljevanju GGO) (Slika 5).

Izračunana mejna površina za biotske poškodbe
je 95,8 ha, abiotske poškodbe 67,7 ha in za antropogene 5,7 ha. V zadnjih desetih letih so bile
razlog za največji delež poškodb v slovenskih
gozdovih predvsem žuželke in zato tudi najvišje
mejne površine. Ker je narava poškodb med vzroki
različna, smo v nadaljevanju za spodnjo mejo
določili tudi delež poškodovane lesne mase oz.
število poškodovanih/odkazanih dreves.
Podobno kot pri gozdnih požarih smo tudi za
sanitarni posek izračunali mejno površino poškodbe
v gozdovih po metodologiji, ki jo predlaga UN-FCCC (2011), torej po Enačbi 1 (povprečje + 2Ϭ).
Zopet smo podatke logaritmirali, da smo zagotovili
normalno porazdelitev. Če za obračunsko enoto
uporabimo KE, bi bila mejna površina, ki določi
poškodbe velikega obsega v gozdovih 136,6 ha.

4
4

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Motnje so ključni procesi v dinamiki gozdnih
ekosistemov (Oliver in Larson, 1996) in pomem-

Slika 4: Količina odkazanega drevja glede na vrsto sanitarne sečnje za obdobje 2000-2010

Slika 5: Količina odkazanega drevja glede na vrsto sanitarnega poseka po GGO za obdobje 2000-2010 (GGO
območja si sledijo v naslednjem vrstnem redu: 1 – GGO Tolmin, 2 – GGO Bled, 3 – GGO Kranj, 4 – GGO Ljubljana,
5 – GGO Postojna, 6 – GGO Kočevje, 7 – GGO Novo mesto, 8 – GGO Brežice, 9 – GGO Celje, 10 – GGO Nazarje,
11 – GGO Slovenj Gradec, 12 – GGO Maribor, 13 – GGO Murska Sobota in 14 – GGO Sežana).
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ben dejavnik pri upravljanju z ekosistemi na sploh
(Jactel in sod., 2009). Njihov pomen osvetljujejo
tudi npr. nedavne suše in obdobja vročine,
kot sta bila vročinski val v Evropi leta 2003
(Rebetez in sod., 2006) in suša, ki je prizadela
ameriški jugozahod (Breshears in sod., 2005)
ter podatek, da je v Evropi letno poškodovanih
približno 10 mio ha (6 % celotne površine)
gozdov (FAO, 2007). To predstavlja približno 8,1
% (pribl. 35 mio m3) poškodovane mase letnega
etata (Schelhaas in sod., 2003). Preučevanje oz.
modeliranje poškodb gozdov, ki nastanejo kot
posledica motenj je mogoče na zelo različnih
prostorskih ravneh in z različnimi metodami.
Literatura s področja opredeljevanja mejnih
vrednosti poškodb, torej, kdaj je poškodba velikega obseg in kdaj še ne, je razmeroma skopa.

Precej bolj obsežne so skupine objav, kjer skušajo
znanstveniki napovedovati verjetnost, velikost
in posledice poškodb v gozdovih (Seidl in sod.,
2011). Veliko je napisanega tudi o različnih
sistemih zaznavanja oz. »kartiranja« poškodb
(npr. Ciesla 2000).
V tem članku poškodbe velikega obsega opredeljujemo kot poškodbe biotskega, abiotskega ali
antropogenega izvora, njihova sanacija pa ni več
obvladljiva z običajnim načinom gospodarjenja,
katerega okvir postavlja ZOG.
Predlagamo, da poškodba v gozdu postane
poškodba velikega obsega v primeru, ko je posledica dejavnika, ki se je zgodil v krajšem časovnem
obdobju in z vidika prizadete površine ter poškodovane lesne mase oz. števila dreves izpolnjuje
naslednja merila (Preglednica 2):

Preglednica 2: Predlog klasifikacije poškodb v gozdovih in merila za opredeljevanje poškodb velikega obsega (v
preglednici so izračunane mejne vrednosti, v oklepajih pa so predlagane mejne vrednosti)

skupina
poškodbe

povzročitelj poškodbe

škodljivci
biotske
bolezni
in glive

dejavnik/vzrok
karantenski
škodljivi organizmi
ostali škodljivci
divjad
karantenski
škodljivi organizmi
ostale glive PVO

mejne vrednosti poškodbe velikega
obsega ≥
skupna povr- skupni delež poškošina [ha]
dovanih dreves [%]

odgovorna
organizacija

ugotovljena prisotnost

FURS

95,8 (90 ha)

> 50 % poškodovanih dreves

ugotovljena prisotnost

PPD (ZGS/GIS)
FURS

95,8 (90 ha)

> 50 % poškodovanih dreves

PPD (ZGS/GIS)

67,7 (90 ha)

> 90 %
poškodovanih dreves

PPD (ZGS/GIS)

vetrolom
žledolom
snegolom
abiotske

zemeljski plaz/usad
drobirski tok
snežni plaz
visoke vode

abiotske/antropogene

požar

56,9 (60 ha)

antropogene

človeške dejavnosti

5,7 (30 ha)

PPD – Poročevalska, prognostično-diagnostična
služba za gozdove
ZGS – Zavod za gozdove Slovenije
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PPD (ZGS/GIS)
> 50 % poškodovanih dreves

PPD (ZGS/GIS)

FURS – Fitosanitarna Uprava Republike Slovenije
GIS – Gozdarski inštitut Slovenije
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–– biotska poškodba: na površini vsaj 90 ha je
napadenih oz. poškodovanih več kot 50 %
dreves;
–– abiotska poškodba: na površini vsaj 90 ha je
poškodovanih več kot 90 % dreves;
–– antropogena poškodba: na površini vsaj 30 ha
je poškodovanih več kot 50 % dreves;
–– požar: pogorela površina gozda in ostalih
gozdnih zemljišč presega 60 ha.
Če se poškodba pojavi razpršeno na večji
površini, se površine posameznih manjših delov
seštevajo vendar le do takrat, ko je posamezna
poškodovana površina večja od 0,5 ha ter izpolnjuje pogoj, da je v primeru biotske oz. antropogene poškodbe poškodovanih več kot 50 % dreves
ali v primeru abiotske poškodbe poškodovanih
nad 90 % dreves. Pogoj je namreč, da je zaradi
velikega obsega poškodbe močno otežena naravna
obnova gozda.
Posebej in ločeno od zgornjih meril se obravnava vnos ali pojav karantenskega škodljivega organizma, ki ga določa evropska ali naša zakonodaja
(Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, Ur. l. RS,
št. 45/2001, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 23/2005UPB1, 61/2006-ZDru-1, 40/2007, 62/2007-UPB2,
36/201013/1998, 67/2002, 110/2007 in Direktiva
Sveta 2000/29/ES, ter številni podzakonski predpisi). V tem primeru se mora vsaka identifikacija
takega organizma obravnavati kot dogodek, ki
zahteva posebne tehnične in organizacijske oblike
ukrepanja.
Pri predstavljeni metodologiji izračunavanja
mejnih vrednosti na podlagi podatkov o odkazilu
je pomembno dejstvo (omejitev), da se osnovne
poškodovane površine nanašajo na leto in odsek
in ne na dogodek – ko se je poškodba v gozdu
zgodila. Zaradi tega so mejne vrednosti poškodb
močno pogojene z velikostjo obračunske enote.
Podatki o odkazilu so namreč edini vir, ki smo ga
lahko v ta namen uporabili. Če bi v prihodnje želeli
podrobneje analizirati in poročati o poškodbah
v gozdovih bi bilo nujno, da bi se poleg podatka
o odkazilu v primeru sanitarne sečnje vodil tudi
podatek o dogodku, zaradi katerega je bila sanitarna sečnja izvedena.
Podatki o odkazilu lahko nudijo uporabne
informacije o pogostosti in prostorski porazdelitvi
poškodb ter njeni resnosti oz. stopnji poškodo74

vanosti sestojev. Vse te vidike je mogoče vključiti
v načrte upravljanja z gozdovi, saj predstavljajo
eno izmed podlag za usmerjanje prihodnjega
upravljanja (Swanson in Chapin, 2009).
Namen predstavljenih meril ni uniformirati
presojo gozdarskih strokovnjakov ali je poškodba
v gozdovih postala poškodba velikega obsega
ali ne, ampak predvsem podati pomoč za bolj
objektivno in enostavno odločanje. Pri končni
odločitvi se morajo gozdarski strokovnjaki vseeno
zanašati tudi na izkušnje in lokalno poznavanje
razmer.

5

SUMMARY

Wind, snow, fire and insect infestations are the
most common causes of disturbances in European
forests (Schelhaas et al., 2003). All these disturbances disruptively affect ecosystem structure
(Frelich, 2002) and for this reason consequences
of natural disturbances are often labelled as forest
damage. Forest damage and forest disturbance
are not always directly comparable. An injury or
disturbance is a concept in natural science only,
while the expression damage is used in both as
its synonym and as an economic concept (Maček,
2008).

Criteria are necessary for an easier definition
of large-scale disturbance in forests. They must be
harmonized with the international criteria as well
as meet specifics of an individual country. Defining criteria we therefore usually apply international
criteria and definitions as a basis and adjust them to
the conditions in our home country. Thus we ensure
international harmonization and comparability of our
criteria with the international ones on the one hand
and their usefulness in local conditions on the other.
The following can be used as signs enabling us to
describe, from the view-point of wood harvesting,
describe large-scale disturbances in forests: e.g. area
of the damaged forest, number or wood mass of the
damaged trees. Shares of the affected area or shares
of the damaged trees or wood mass are usually taken
into account as disturbance criteria.
In the framework of the Slovenian legislature,
disturbances in forests are dealt with by the Regulations on Forest Protection (Ur. l. RS vol. 114/2009)
stipulating that sanitation plan must be elaborated for
forest, affected over a major area. However, there are
no explicit definitions or values defining disturbance
as a large-scale one. For this reason we started out
GozdV 71 (2013) 2
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from the existing data bases by the Slovenia Forest
Service (data on forest fires 1995-2009 and data on
felling 2000-2010) for defining the thresholds of
large-scale disturbances. Establishing the criteria we
decided to apply statistical method and disturbance
was defined as a large-scale disturbance when its scale
exceeded the long-year average. The 99th percentile
was used as a limit.
On the basis of the calculated vales and after
examining diverse classifications of disturbances
in forests a large-scale disturbance in forests is the
disturbance resulting from a single factor (biotic,
abiotic or anthropogenic) or a combination of factors that occurred in a shorter time period. Regarding the damaged area and damaged wood mass or
number of trees, the disturbance must meet the
following criteria:
–– biotic disturbance – a quarantine pest appeared
or over 50 % of trees are infested or damaged at
least on 90 ha;
–– abiotic disturbance – over 90 % of trees are
damaged at least on 90 ha;
–– anthropogenic disturbance – over 50 % of trees
are damaged at least on 30 ha;
–– fire – burned area of forest and other forest land
exceeds 60 ha.
In the case disturbance occurs dispersed on a
larger area, areas of these minor disturbances add,
but only if the size of a singular area exceeds 0.5
ha and meets the condition that over 50 % trees
are affected in the case of biotic or anthropogenic
disturbance or that all wood mass is destroyed in
the case of an abiotic disturbance. The condition
is namely that natural forest regeneration is very
limited due to the size of the disturbance.
The presented methodology for computing of
marginal values from the data on marking is subject
to certain limitations, since the basic damaged areas
refer to year and section and not to the specific
disturbance occurring in forest. Consequently the
calculated marginal values are largely conditioned by
the size of the account unit. Nevertheless these are
the only momentarily existing data that could have
been used for this purpose. It would be desirable for
future analyses and reports of disturbances in forests
to gather, in addition to the data on marking in the
case of a sanitary felling, data on the disturbance
requiring sanitary felling.
Since the suggested approach to marginal
values definition is based exclusively on calculated values and does not comprise experiences
of professionals in forestry practice, we hope that
GozdV 71 (2013) 2

the latter will respond to the suggested criteria
and supplement them on the basis of their experiences and practice.
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Vloga informacijskega sistema za varstvo gozdov pri sanaciji
velikih poškodb v slovenskih gozdovih

The Role of Information System for Forest Protection in Sanitation of Major Injuries
in Slovenian Forests
Nikica OGRIS1
Izvleček
Ogris, N.: Vloga informacijskega sistema za varstvo gozdov pri sanaciji velikih poškodb v slovenskih gozdovih.
Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 11. Prevod avtor,
jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Pri sanaciji velikih poškodb v gozdovih je vključenih več informacijskih sistemov. V prispevku opisujemo vlogo
elektronskega informacijskega sistema za varstvo gozdov (EVG), njegovo povezavo z drugimi informacijskimi
sistemi ter njegovo vlogo pri alarmiranju, informiranju, izdelavi sanacijskega načrta, obveščanju in poročanju.
Razpravljamo o dodatnih možnostih razvoja EVG, s katerimi bi svojo vlogo pri sanaciji velikih poškodb v gozdovih
še učinkoviteje izpolnjeval.
Ključne besede: poškodba, gozd, sanacija, informacijski sistem
Abstract
Ogris, N.: The Role of Information System for Forest Protection in Sanitation of Major Injuries in Slovenian
Forests. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 1. In Slovenian, abstract and summary
in English, lit. quot. 11. Translated by the author, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of
the Slovenian text Marjetka Šivic.
Several information systems are included in sanitation of major injuries in forests. We describe the role of electronic information system for forest protection (EVG), its connection with other information systems and its role
in alarming, informing, sanitation planning, and reporting. We discuss the development and upgrade possibilities
of EVG which could improve its role in sanitation of major injuries in forests.
Key words: injury, forest, sanitation, information system

1

UVOD

Informacijski sistemi zavzemajo pomembno
vlogo pri sanaciji velikih poškodb v gozdovih.
Velike poškodbe v gozdovih so poškodbe biotskega, abiotskega ali antropogenega izvora, ki
so se zgodile v krajšem časovnem obdobju in
katerih sanacija ni več obvladljiva z normalnim
načinom gospodarjenja, kot ga predpisuje Zakon
o gozdovih (RS, 1993 z dopolnitvami)(Skudnik
in sod., 2012). Informacijski sistemi so vključeni
neposredno in posredno že od samega nastanka
dogodka, dajejo podporo pri pripravi sanacijskega
načrta in njegovi izvedbi, pomembno vlogo imajo
pri obveščanju in poročanju. Pri sanaciji velikih
poškodb v gozdovih je vključenih več informacijskih sistemov, nekateri so med seboj povezani,
drugi ne. V prispevku opisujemo vlogo elektronskega informacijskega sistema za varstvo gozdov
(EVG) pri sanaciji velikih poškodb v gozdovih.
GozdV 71 (2013) 2

EVG predstavlja informacijsko središče za
varstvo gozdov v Sloveniji. Sistem EVG je sestavljen iz dveh enot: EVG zbirke in spletnega portala (slika 1). Zbirka EVG je osrednje skladišče
podatkov varstva gozdov v Sloveniji. Urejamo
jo s pomočjo računalniške aplikacije VG, katere
cilj je pokrivati celotno elektronsko poslovanje za
področje varstva gozdov v okviru javne gozdarske
službe. Uporabniki računalniške aplikacije VG
so: revirni gozdar, vodja krajevne enote, vodja
odseka za gojenje in varstvo gozdov na območni
enoti, oddelek za gojenje in varstvo gozdov na
centralni enoti Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS)
in oddelek za varstvo gozdov na Gozdarskem
inštitutu Slovenije (GIS). Druga enota EVG je
spletni portal, katerega namen je, da posreduje
znanja o varstvu gozdov, spodbuja komunikacijo
dr. N. O., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, nikica.ogris@gozdis.si
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okolje (ARSO), informacijski sistem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR)
o nesrečah in intervencijah, informacijski sistem
Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (FURS)
(slika 2). Povezave med informacijskimi sistemi
so obojestranske, tj. izmenjava podatkov poteka
v obe smeri po vnaprej določenih podatkovnih
protokolih.
Najpomembnejša in osnovna povezava je med
EVG in ZGS. EVG je povezan s podatkovno zbirko
o poseku drevja in podatkovno zbirko o načrtoSlika 1: Shema sistema e-varstvo gozdov

na temo varstva gozdov, je pripomoček pri iskanju
vzrokov poškodovanosti gozda, sporoča javnosti
aktualna dogajanja na področju varstva gozdov.
Dostop do spletnega portala je javen na naslovu
http://www.zdravgozd.si.
Aplikacija VG omogoča zbiranje podatkov
po naslednjih obrazcih, ki so določeni s predpisi
(GIS in ZGS, 2001; RS, 2009c):
–– Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov (ŠD)
žive in nežive narave v gozdu (Priloga 7 Pravilnika o varstvu gozdov),
–– Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov (Priloga
5 Pravilnika o varstvu gozdov),
–– spremljanje stanja škodljivih dejavnikov za
gozd (21. člen Pravilnika o varstvu gozdov),
–– Obvestilu o pojavu poškodb drevja (Katalog
znanj) in podatki za Fitonadzor (Fitosanitarna
uprava RS, vzorčenje),
–– Poročilo o požaru (Priloga 3 in 4 Pravilnika o
varstvu gozdov). Poročilo o požaru je obojestransko povezano s SPIN-om (Informacijski
sistem Uprave RS za zaščito in reševanje o
nesrečah in intervencijah, podatki o požarih
in drugih naravnih nesrečah).
Aplikacija VG lahko služi kot pripomoček pri
poročanju in obveščanju o velikih poškodbah v
gozdovih ter je lahko orodje pri pripravi delov
sanacijskega načrta.

2

POVEZAVE MED
INFORMACIJSKIMI SISTEMI

Sistem EVG je povezan z naslednjimi informacijskimi sistemi: informacijski sistem Zavoda za
gozdove Slovenije, Agencije Republike Slovenije za
78

Slika 2: Povezave med informacijskimi sistemi v primeru
velikih poškodb gozdov

vanih in izvedenih gojitveno-varstvenih ukrepih.
Povezava deluje na dnevni ravni, tj. v EVG se
podatki iz informacijskega sistema ZGS osvežijo
vsakih 24 ur. EVG neposredno uporabljajo zaposleni na ZGS, kar predstavlja povratno povezavo
med EVG in ZGS. EVG uporablja še podatkovno
zbirko Gozdni fondi, ki vsebuje podatke o gozdnih
odsekih, gozdnih združbah, lesni zalogi drevesnih
vrst, gozdnih sestojev idr. Podatki iz Gozdnih
fondov se osvežujejo na letni ravni.
Povezava EVG z informacijskim sistemom
ARSO je pomembna zaradi prognostičnega dela
Poročevalsko, prognostično-diagnostične službe
za gozdove (PPD), katere naloge so določene s
Pravilnikom o varstvu gozdov (RS, 2009c). Pojav
škodljivega dejavnika za gozd napovedujemo
s pomočjo modelov, kateri imajo za vhodne
parametre pogosto meteorološke spremenljivke.
Nacionalno službo za meteorologijo izvaja ARSO.
Nekateri modeli potrebujejo meteorološke podatke
na dnevni ravni, drugi na mesečni in letni ravni.
Rezultati modelnih napovedi škodljivih dejavnikov
za gozd, ki jih bo izdelal EVG, so potencialno
GozdV 71 (2013) 2
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pomembni tudi za ARSO, saj je njegova naloga
med drugim tudi napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju. To predstavlja povratno
povezavo iz EVG v ARSO. ARSO izdaja opozorila o
ekstremnih vremenskih pojavih, kar je pomembno
tudi za pripravljenost Javne gozdarske službe, npr.
pojav vetrolomov, snegolomov, žledolomov, poplav
idr. Modelne napovedi, ki izhajajo iz podatkov
EVG, bi lahko v prihodnje objavili tudi na spletnih
straneh ARSO, kar bi dopolnjevalo že obstoječa
opozorila ARSO o možnih ekstremnih dogodkih.
Ob nastanku naravne nesreče kot je gozdni
požar, opazovalec dogodek najprej sporoči v
Regionalni center za obveščanje preko telefonske
številke 112. Center za obveščanje nato aktivira
ustrezne službe, tj. v tem primeru gasilce. Podporo
pri tem daje Informacijski sistem za poročanje o
intervencijah in nesrečah (SPIN), ki deluje pod
okriljem Uprave Republike Slovenije za zaščito
in reševanje (Krupenko in Jenko, 2005). EVG
je s sistemom SPIN obojestransko povezan za
gozdne požare in druge naravne nesreče. SPIN
sporoča sistemu EVG podatke o času nastanka
požara, času intervencije in pogasitve požara ter
lokacijo požara. V sistemu EVG revirni gozdar
izpolni poročilo o požaru, ki je določeno s Pravilnikom o varstvu gozdov. Ko je poročilo o požaru
izpolnjeno in potrjeno na ravni območne enote
ZGS, EVG samodejno dopolni podatke v SPIN:
vzrok požara, ocenjena gmotna škoda in površina
požara po vrsti rastja.
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
(FURS) določa posebne nadzore nad posebej
nevarnimi škodljivimi organizmi. Pri posebnih
nadzorih gozdarskih škodljivih organizmov je
v izvedbo vključena Javna gozdarska služba na
GIS in ZGS. Za primere, ko nadzorovan škodljiv
organizem ob označitvi drevesa za posek ni bil
najden, ZGS to zabeleži v program za evidenco
poseka. Podatek se samodejno dnevno prenese
v evidence informacijskega sistema FURS. V
primeru, da se najde sum na škodljiv organizem
iz posebnega nadzora ali karantenski organizem,
fitonadzorni preglednik odvzame uradni vzorec
in ga pošlje v analizo v pooblaščeni laboratorij.
Fitonadzorni preglednik mora vnesti podatke
o zdravstvenem pregledu in odvzemu vzorca v
aplikacijo FURS-APL, ki je dostopna preko oddaGozdV 71 (2013) 2

ljenega namizja s povezavo navideznega omrežja
v omrežje FURS. Vzorčenje za namene posebnih
nadzorov se podvaja z vzorčenjem, ki ga izvajamo
v gozdarstvu v okviru PPD službe s pomočjo
Obvestila o pojavu poškodb drevja. Zato obstaja
obojestranski interes, da v prihodnje uredimo
izmenjavo podatkov med EVG in FURS. Tako
bi uporabnik aplikacije VG, tj. zaposleni v Javni
gozdarski službi, vso delo opravil v eni računalniški aplikaciji, kar je prijaznejše, enostavnejše in
preglednejše ter je v skladu cilja aplikacije VG, da
uporabnik na področju varstva gozdov vso delo
opravi v enem informacijskem sistemu.
Izmenjava podatkov med informacijskimi
sistemi v večini primerov poteka obojestransko,
kar je prilagojeno potrebam, zakonskim določilom in izkazanim interesom. Zato je sistem EVG
odprt tudi za druge uporabnike. Pri izmenjavi
podatkov je vedno treba upoštevati avtorja in
lastnika podatkov ter njihova določila, v primeru
EVG sta to ZGS in GIS ter, da vsi podatki niso
javni. Protokol izmenjave podatkov pa poteka
po dogovoru.

2.1 Sporočilo o dogodku – alarmiranje
Ko se zgodi naravna nesreča ali velika poškodba v
gozdu, je lahko ogroženo človeško življenje, nepremičnine, ali nastane gmotna škoda. V primeru
naravnih nesreč se vsi dogodki najprej sporočijo
v Regijski center za obveščanje na telefonsko
številko 112. Sledi vpis podatkov v SPIN in avtomatsko aktiviranje ustreznih enot (npr. reševalno
vozilo, gasilci, policija) glede na pred nastavljene
algoritme (URSZR, 2010). V primeru gozdnega
požara se podatki o dogodku iz SPIN prenesejo
v EVG. Sledi avtomatsko obvestilo, ki ga EVG
pošlje odgovorni osebi na območni enoti in krajevni enoti ZGS, kjer se je požar zgodil. Obvestilo
vsebuje podatke o času nastanka požara, kraju in
opis dogodka, ki ga vnese operater na Regijskem
centru za obveščanje. Odgovorni gozdar ima na
voljo 7 dni časa, da izpolni poročilo o požaru.
Nato sledi potrjevanje poročila in samodejno
povratno sporočanje na SPIN, kjer se podatki o
dogodku dopolnijo iz poročila o požaru, ki ga je
izpolnil ZGS.
Alarmiranje o dogodku iz EVG lahko dopolnimo tudi za druge vrste izrednih dogodkov v
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gozdovih. Alarmiranje poteka pa dogovorjenem
postopku, pri čemer določimo pogoje in algoritme,
npr. ko so izpolnjeni določeni pogoji, npr. ko je
presežen določen prag poškodovane površine
in količine poškodovane lesne mase, se obvesti
določene organizacije in osebe. Na takšen način
je možno EVG nadgraditi za primere obveščanja
ob dogodku velikih poškodb v gozdovih. Sporočanje poteka avtomatsko, ko so izpolnjeni pred
nastavljeni pogoji.

3

SANACIJSKI NAČRT

EVG lahko uporabimo kot pripomoček pri oceni
stopnje poškodovanosti sestojev in obsega škode,
ki je prvi korak in prvo poglavje pri sanacijskem
načrtu. Prav tako lahko pomaga pri kartnem
delu sanacijskega načrta, tj. pri izrisu površin
poškodovanega gozda.
Vsebina sanacijskega načrta je določena v 38.
členu Pravilnika o varstvu gozdov (RS, 2009c):
1 opis stanja in vzrokov poškodovanosti gozda:
–– opis območja za sanacijo;
–– navedbo vzrokov za poškodovanost gozda;
–– oceno obsega, vrste in stopnje poškodovanosti
gozda;
–– oceno vpliva poškodb na funkcije gozda;
2 predvidene ukrepe za izvedbo sanacije:
–– obseg sanitarne sečnje in določitev tehnologije,
ki bo uporabljena za njeno izvedbo;
–– obseg gozdnih cest in vlak, ki jih je treba
zgraditi, rekonstruirati ali popraviti ter obseg
gozdnih vlak, ki jih je treba pripraviti;
–– ureditev sečišč in izvedba preprečevalnih in
zatiralnih ukrepov;
–– obseg in način obnove in zaščita mladja pred
divjadjo;
3 oceno stroškov za izvedbo ukrepov sanacije,
in sicer predviden obseg:
–– financiranja oziroma sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije,
–– financiranja s strani lastnikov gozdov;
4 prioritete sanacije in dinamiko izvajanja del;
5 kartni del, na katerem se prikažejo:
–– površine poškodovanega gozda po stopnjah
poškodovanosti;
–– obstoječe gozdne prometnice in gozdne prometnice, ki jih je treba zgraditi, rekonstruirati,
popraviti ali pripraviti.
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Merila za oceno škode v gozdovih določa
Pravilnik o podrobnejših merilih za ocenjevanje
škode v gozdovih (RS, 2009b), ki izhaja iz Zakona
o odpravi posledic naravnih nesreč (RS, 2005) in
Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (RS,
2003).Ukrepi za izvedbo sanacije se izvedejo na
podlagi obnovljenih gozdnogojitvenih načrtov,
ki so obenem projekti za obnovo gozda.
Aplikacija VG omogoča kartiranje poškodovanega dela gozda v Poročilu o pojavu škodljivih
dejavnikov žive in nežive narave v gozdu (Priloga
7 Pravilnika o varstvu gozdov). Pri tem lahko
določimo poškodovane drevesne vrste in njihovo
količino, intenziteto poškodb idr. Pri kartiranju
lahko uporabimo poljubno število poškodovanih
območij, ki jih izrišemo s poligoni. V aplikacijo
VG lahko prenesemo posnete poligone iz GPS
naprave, kar nam lahko v določenih primerih
olajša delo.
Za potrebe kartiranja velikih poškodb v gozdov
in ocenjevanja škode po pravilniku (RS, 2009b),
bi bilo treba aplikacijo VG dopolniti z atributom
stopnje poškodovanosti gozdov. Škoda v mlajših
razvojnih fazah (mladje, gošča, letvenjak) se
ocenjuje po naslednjih stopnjah poškodovanosti:
1. stopnja: poškodbe so take, da se iz preostalega
mladovja lahko vzgoji gozd, za kar so potrebni
dodatni negovalni ukrepi; 2. stopnja: poškodbe
so take, da so za sanacijo gozda potrebne spopolnitve mladovja in dodatni negovalni ukrepi;
3. stopnja: poškodbe so take, da je potrebna
popolna obnova gozda. Škoda v starejših razvojnih fazah gozda (drogovnjak, debeljak, i.p.d.) se
ocenjuje po naslednjih stopnjah poškodovanosti:
1. stopnja: poškodbe so take, da poškodovanega
drevja ni treba posekati, vendar bodo povzročile
zmanjšan količinski in vrednostni prirastek; 2.
stopnja: poškodbe so take, da je treba poškodovano drevje posekati; 3. stopnja: poškodbe so
take, da je potrebno posekati vse drevje in gozd
obnoviti. S dopolnitvijo VG s podatkom o stopnji
poškodovanosti bi lahko izrisali površine poškodovanega gozda po zgoraj navedenih stopnjah
poškodovanosti.
Po dogodku velike poškodbe v gozdovih je
pomembno, da pridemo do hitre ocene o obsegu,
vrsti in stopnji poškodovanosti gozda. Za hitro
oceno obsega poškodovanosti gozda lahko upoGozdV 71 (2013) 2
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rabimo različne tehnike daljinskega zaznavanja
(digitalni ortofoto posnetek, satelitski posnetek,
LiDAR snemanje idr.), terestrične tehnike (terenski popis, vzorčne ploskve, GPS kartiranje idr.) v
kombinaciji z GIS tehnikami. Po dogodku velike
poškodbe gozdov je pomembno, da dobimo približno in hitro oceno o obsegu škodljivega pojava,
kar naredimo s pregledom terena, pri tem smo
osredotočeni na meje pojava, poškodovane gozdne
ceste in gozdne vlake, morebitne nevarnosti, ki jih
lahko podrto drevje predstavlja mimoidočim in
nepremičninam. Prva ocena o obsegu poškodb je
približna in lahko zelo odstopa od končne ocene.
Za sanacijski načrt potrebujemo natančnejšo
oceno obsega in količine poškodovanosti gozda.
V primeru večjega obsega je primerno naročiti digitalne ortofoto posnetke poškodovanega
območja. Za oceno količine poškodovane lesne
mase lahko uporabimo obstoječe podatkovne
zbirke ZGS, tj. Gozdni fondi. Iz podatkovne zbire
Gozdni fondi lahko črpamo vse nujne podatke za
izračun ocene poškodovane lesne mase: razvojna
faza, drevesna sestava in lesna zaloga. Lesna zaloga
lahko nekoliko odstopa od realne vrednosti, saj je
podatek lahko star do 10 let, tj. čas od zadnjega
opisa gozdnega sestoja. Podatke o količini lahko
naknadno korigiramo s pomočjo vzorčenja.

4 OBVEŠČANJE IN POROČANJE
4.1 Obveščanje med uradnimi organi
Z EVG so povezani ključni uradni organi s
področja varstva gozdov: ZGS, GIS, URSZR in
v bodoče tudi z FURS. Z njim je zagotovljeno
centralno zbiranje podatkov o varstvu gozdov
na enem mestu, do katerega imajo dostop vsi
pooblaščeni uporabniki.

4.2 Obveščanje javnosti
ZGS preko oddelka za stike z lastniki gozdov
in javnostjo skrbi za obveščanje javnosti, predvsem lastnikov gozdov in lokalnih skupnosti na
ogroženih in poškodovanih območjih. Za stike
z mediji in sporočanje podatkov o poškodbah v
območni enoti so pristojni vodja območne enote,
po pooblastilu tudi vodja odseka za gojenje in
varstvo gozdov ter vodja odseka za tehnologijo
dela in gozdne prometnice.
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V primeru pojava velikih poškodb abiotskega
izvora ali gospodarskih škodljivih organizmov,
se informacije o pojavu velikih poškodb objavijo
tudi na spletnih straneh GIS, ZGS in spletnem
portalu za varstvo gozdov (www.zdravgozd.si) ter
v letakih, člankih, časopisih in drugih sredstvih
javnega obveščanja.
Če gre za nov pojav škodljivega organizma,
ki ima karantenski status, obveščanje poteka po
posebnem protokolu, ki ga določa Pravilnik o
obveščanju in objavljanju podatkov o pojavu in
razširjenosti rastlinskih škodljivih organizmov
(RS, 2009a). Karantenski škodljivi organizem
je škodljivi organizem, ki lahko gospodarsko
pomembno prizadene območje, ki ga ogroža,
vendar tam še ni navzoč ali pa je navzoč, vendar
še ni splošno razširjen in je pod uradnim nadzorom ter je uvrščen ali je v postopku uvrščanja na
seznama I.A ali II.A, ki sta določena v prilogah
Direktive Sveta 2000/29/ES. Pravilnik določa
način obveščanja o pojavu škodljivih organizmov s
seznamov I.A in II.A. O vseh novih ali nepričakovanih pojavih škodljivih organizmov s seznamov
I.A in II.A morajo pooblaščeni izvajalci nemudoma pisno obvestiti pristojnega gozdarskega ali
fitosanitarnega inšpektorja in FURS ter navesti
naslednje podatke:
–– vrsta, kraj, čas, okoliščine in način pojava ter o
njihovem širjenju in razprostranjenosti;
–– intenzivnosti pojava ter stopnji škode, ki so
jih povzročili;
–– vrste napadenih rastlin, rastlinskih proizvodov
ali nadzorovanih predmetov;
–– izvedenih ukrepih, da se rastlinska bolezen
oziroma škodljivec zatre in izkorenini, ali če
to ni mogoče, da se prepreči širjenje, ter o
rezultatih ukrepov;
–– vrste tretiranja ter vrste in količine porabljenih
fitofarmacevtskih sredstvih, kadar je to ustrezno
(skupaj za leto);
–– neugodnega učinkovanja pojava in tretiranja
na rastline, domače živali, čebele, ribe, prostoživeče živali, človeka ali okolje.

4.3 Mednarodno obveščanje in
poročanje
V primeru pojava karantenskega organizma FURS
informacijo o pojavu posreduje: državam člani81
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cam Evropske unije oziroma Evropski komisiji,
ki poskrbi za nadaljnje obveščanje držav članic
Evropske unije, Evropski in mediteranski organizaciji za varstvo rastlin (EPPO) v skladu z njenimi
navodili in standardi, Sekretariatu konvencije
za varstvo rastlin (IPPC) v skladu z njegovimi
navodili in standardi.
Podatke o pojavu požarov EVG samodejno
pripravi za Evropsko podatkovno zbirko požarov
(ang. European Fire Database), katero vzdržuje
Center za raziskave gozdov (ang. Joint Research
Center - Forest), ki deluje v okviru Evropske
komisije. Evropska podatkovna zbirka požarov
je del evropskega sistema za gozdne požare (ang.
European Forest Fire Information System, EFFIS).
Izmenjava informacij na mednarodni ravni
poteka tudi na zahtevo drugih mednarodnih
organov in organizacij. Posredovanje podatkov
in informacij mora potekati tudi v skladu z
mednarodnimi konvencijami in sporazumi, ki
obvezujejo Republiko Slovenijo.

5

TRENUTNE MOŽNOSTI IN
PREDLOGI NADGRADENJ EVG

EVG je obojestransko povezan s SPIN (URSZS),
kar pokriva obveščanje in poročanje o naravnih
nesrečah, s poudarkom na gozdnih požarih.
Vzpostavljena je povezava s podatkovnimi zbirkami ZGS, ki je najpomembnejši uporabnik EVG,
katerega uporaba se vrši skozi dva vmesnika, tj.
skozi spletni portal in računalniško aplikacijo VG.
Za potrebe vzorčenja, zbiranja podatkov in
obveščanja o pojavu škodljivih organizmov je
potrebno vzpostaviti še obojestransko povezavo
s FURS. Izkazan je že obojestranski interes za
vzpostavitev povezave med informacijskim sistemom EVG in FURS. Z vzpostavitvijo povezave bi
delo gozdarja postalo prijaznejše in preglednejše,
saj bi vso delo opravil na enem mestu – v eni
računalniški aplikaciji in rešen bi bil problem
podvajanja v vzorčenju za FURS in PPD. Na ta
način bi bilo tudi obveščanje in poročanje avtomatizirano med EVG in FURS, kar pri dodatno
prispevalo k racionalizaciji in učinkovitosti sanacij
velikih poškodb v gozdovih v primeru pojava
karantenskih škodljivih organizmov ali pojava
škodljivih organizmov pod uradnim nadzorom
v velikem obsegu.
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Za potrebe prognostičnega dela PPD službe bo
v prihodnosti treba vzpostaviti povezavo z ARSO
za prenos meteoroloških podatkov na dnevni in
mesečni ravni. Pogostost osveževanja meteoroloških podatkov bo odvisna od podatkovnih
potreb določenega modela, ki bo napovedoval
potencialno pojavljanje določenega škodljivega
dejavnika za gozd. Razvoj modelov je trenutno iz
pogleda sredstev možen samo na podlagi prijav
raziskovalnih projektov. Implementacija modela
pa bi lahko potekala v okviru JGS-PPD službe.
V okviru EVG je vzpostavljen spletni portal za
varstvo gozdov v Sloveniji na naslovu: http://www.
zdravgozd.si. Na spletnem portalu obveščamo
javnost o vseh aktualnih dogodkih v gozdovih
v Novicah iz varstva gozdov, v PPD poročilih ali
v aktualnih dogodkih. Za obveščanje o pojavu
karantenskih organizmov v Sloveniji ima pristojnost FURS. Sistem EVG je možno nadgraditi z
modulom, ki bi omogočal obveščanje in poročanje
o pojavu poškodb gozda na določen način. Za
slednji primer je možno izvesti poljubno obveščanje odvisno od potreb in zahtev. Pri tem je treba
določiti pogoje, ob katerih se sproži določeno
obvestilo, čas in pot sporočanja, tj. protokol.
Samodejno obveščanje o velikih poškodbah
bi lahko razširili na organizacije, ki nastopajo
v izvedbeni ravni sanacije velike poškodbe, to
so pogodbeni izvajalci del, drugi zainteresirani
izvajalci del, lastniki gozdov, uporabniki lesa
idr. Najpomembneje je, da do vseh informacij
povezanih s sanacijo velike poškodbe ima dostop
koordinacijski odbor (Robek in sod., 2011), ki
vodi, načrtuje in usmerja sanacijo velikih poškodb
gozdov. Smernica razvoja bi morala biti, da se
vsi podatki povezani z veliko poškodbo gozdov
dostopni iz enega mesta.
Aplikacija VG trenutno pripomore pri izpolnjevanju dveh točk sanacijskega načrta, tj. pri
oceni obsega poškodovanosti in pri izrisu karte
površine poškodovanega gozda. Aplikacijo VG
bi bilo smiselno nadgraditi tako, da bi bilo z njo
možno izdelati sanacijski načrt v celoti. To bi bilo
v skladu cilja EVG, tj. pokrivati celotno elektronsko poslovanje za področje varstva gozdov. S tem
bi poenotili izdelavo sanacijskega načrta za vso
Slovenijo. Potrebne bi bile naslednje dopolnitve
po vsebinah sanacijskega načrta:
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–– ocena vpliva poškodb na funkcije gozda: med
karte bi dodali grafični sloj funkcij gozdov.
Iz preseka območja poškodovanosti gozdov
po stopnjah poškodovanosti s karto funkcij
gozdov bi razvili algoritem, ki bi ocenil vpliv
poškodb na funkcije gozda;
–– obseg gozdnih cest in vlak, ki jih je treba
zgraditi, rekonstruirati ali popraviti ter obseg
gozdnih vlak, ki jih je treba pripraviti: za to
dopolnitev bi v prenos podatkov med ZGS
in EVG vključili aktualno podatkovno zbirko
gozdnih prometnic in pripadajoč grafični sloj.
Relativno enostavno bi bilo nadgraditi prostorski informacijski sistem v okviru EVG še
za načrtovanje in pregled gozdnih prometnic,
ki bi posledično omogočala izris karte gozdnih
cest (obstoječih, za popravilo in za izgradnjo),
ki je obvezna priloga sanacijskega načrta;
–– oceno stroškov za izvedbo ukrepov sanacije:
razvili bi primerne obrazce za načrtovanje
gozdnogojitvenih in varstvenih ukrepov za
območje poškodovanosti gozdov, kot je npr.
ureditev sečišč in izvedba preprečevalnih in
zatiralnih ukrepov, obseg in način obnove in
zaščita mladja pred divjadjo. Na podlagi načrtovanih ukrepov bi razvili ustrezne algoritme
in obrazce za izračun predvidenih stroškov in
izračun sofinanciranja iz proračuna države in
lastnikov gozdov. Za ta del sanacijskega načrta
bi vzpostavili povratno zanko z obstoječo
podatkovno zbirko za gojitveno načrtovanje
na ZGS, tj. ko bi bil sanacijski načrt sprejet,
bi se načrtovani ukrepi iz sanacijskega načrta
samodejno prepisali na ustrezno mesto v
podatkovni zbirki za gojitveno načrtovanje.
Aplikacija VG bi z zgornjimi dopolnitvami olajšala izdelavo sanacijskega načrta, saj bi bil celovit
pripomoček pri pripravi preglednic, grafikonov in
kart. Omenjene dopolnitve aplikacije VG bi bilo
mogoče izvesti z manjšim aplikativnim projektom.

6

SUMMARY

Information systems play an important role in
sanitation of major injuries in forests. From the
beginning they are directly or indirectly included,
they support sanitation planning and its realization, they play an important role in informing
and reporting. Several information systems are
GozdV 71 (2013) 2

included in sanitation of major injuries in forests.
In this article the role of electronic information
system for forest protection (EVG) is described.
EVG has two units: internet portal and central
data warehouse.
EVG is interconnected with other information
systems: information system of Slovenia Forest
Service (ZGS), Slovenian Environment Agency
(ARSO), Administration of the Republic of
Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief
(SPIN), and Phytosanitary Administration of
the Republic of Slovenia (FURS). Interconnections are two-sided, i.e. data exchange goes both
ways. Database connection between EVG and
SPIN is well established for forest fires and other
natural disasters. Basic and mandatory database
connection exists between EVG and ZGS, which
collects all basic data on forests in Slovenia. The
connection between ZGS and FURS has already
been established for the purpose of negative results
from special surveys of harmful organisms. In
the future connection between EVG and FURS
should be established for the purpose of sample
collection.
EVG can be a useful tool in sanitary plan. It
can help to estimate injured area and quantity of
injured trees; it can produce maps which are a part
of sanitary plan. It is discussed that it would be
reasonable to upgrade the application for forest
protection to support elaboration of sanitary plan
in full. Specific modules should be added for
estimation of economic loss, expenses for sanitary
measures, co-funding, forest roads planning etc.
Informing and reporting is a part of EVG. EVG
is central information system for forest protection.
EVG helps to inform different administration
units, takes part in public relations, and international informing and reporting, e.g. application
for forest protection reports to European Fire
Database at Joint Research Centre, European
Commission.
Future database needs for EVG are discussed.
EVG has also a prognostic task, which is carried out
by modelling and simulations. Models for pest risk
analysis and risk of other harmful factors usually
require input of meteorological data. Therefore,
connection between EVG and ARSO should be
established. Connection with FURS should also
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be established for the purpose of sampling and
sharing data from special surveys.

7
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Pregled potreb in realizacije obnove s sadnjo in setvijo po
naravnih ujmah velikega obsega med leti 2007 in 2011 ter
zagotavljanje ustreznega semena in sadik

Overview of Needs and Realization of Restoration by Planting and Sowing after
Large-Scale Natural Disturbances in the Period 2007 – 2011 and Ensuring of
Appropriate Seed and Seedlings
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Izvleček
Westergren, M., Papler-Lampe, V., Grecs, Z., Minić, M., Kolšek, M., Božič, G., Kraigher, H.: Pregled potreb in realizacije obnove s sajenjem in setvijo po naravnih ujmah velikega obsega med letoma 2007 in 2011 ter zagotavljanje
ustreznega semena in sadik. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 2. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 23.
Prevod avtorji, lektoriranje angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V ujmah poškodovani gozdovi morajo kar se da hitro ponovno opravljati svoje funkcije v največjem možnem
obsegu. Pogosto je zato v močno prizadetih gozdovih potrebna obnova s sadnjo in setvijo. V prispevku smo pripravili pregled načrtovanih potreb po semenu in sadikah v Sloveniji za leta 2007 – 2011 in realizacije za ta leta, ter
podrobneje prikazali potrebe po sadikah, vrstno sestavo sadnje in možnosti realizacije sanacij površin v GGO Bled.
Hkrati je predstavljena problematika zagotavljanja vrstno, količinsko, genetsko in ekološko primernega semena in
sadik za obnovo v ujmah poškodovanih gozdov ter podan nabor predlogov za izboljšanje zagotavljanja zadostnega
števila vrstno pestrih ter kakovostnih sadik in semena primernega izvora.
Ključne besede: obnova, sadike, seme, ujme velikega obsega, provenienčno območje, sanacijski načrt
Abstract
Westergren, M., Papler-Lampe, V., Grecs, Z., Minić, M., Kolšek, M., Božič, G., Kraigher, H.: Overview of Needs and
Realization of Restoration by Planting and Sowing after Large-Scale Natural Disturbances in the Period 2007 – 2011
and Ensuring of Appropriate Seed and Seedlings. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013,
vol. 2. 7-8. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 23. Translated by authors, proofreading of the English text
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Forests damaged by large-scale natural disturbances often call for immediate regeneration through planting and
sowing in order to provide all their functions as soon as possible. In this paper, planned and accomplished use of
seed and seedlings in Slovenia for the years 2007 – 2011 is presented in addition to a case study based on restoration
plans and needs of a regional forestry management unit – GGO Bled.
Problems such as how to ensure sufficient quantities of species rich, genetically and ecologically suitable seed and
seedlings for restoration of forests after large-scale disturbances are presented. Given the presented problems,
proposals on how to ensure large enough quantities of appropriate seed and seedlings more easily are presented.
Keywords: restoration, seed, seedlings, large-scale disturbances, provenance region, implementation plan

1

UVOD

Naravna obnova gozda po ujmah velikega obsega
je lahko zaradi neugodnih ekoloških razmer
in zaradi prevelikih populacij divjadi otežena.
Takrat je nujna rastiščno pogojena in optimalno
časovno načrtovana obnova s sadnjo in setvijo
z rastišču prilagojenim gozdnim reprodukcijskim materialom (GRM). Pri obnovi po ujmah
poškodovanih gozdov je poleg sonaravnosti in
večnamenskosti obnovljenih gozdov potrebno
GozdV 71 (2013) 2
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posvetiti pozornost zlasti komponenti trajnosti,
t.j. ohranjanju prilagoditvenega potenciala bodočih generacij gozdov na pogoje spreminjajočega
se okolja, kar je vključeno tudi v Resolucijo o
nacionalnem gozdnem programu (2007). Ta
med drugim poudarja, da je potrebno pri obnovi
sestojev s sadnjo in setvijo uporabljati rastišču
prilagojene drevesne vrste ustrezne genetske in
vrstne pestrosti, kar bo pripomoglo k zagotavljanju
odpornosti gozdov proti ekstremnim podnebnim
razmeram in vzdrževanju naravne regulacijske
sposobnosti gozdov.
Za setev in sadnjo se v Sloveniji uporablja
veliko število drevesnih vrst, vendar je zagotavljanje zadostne količine kakovostnega, predvsem
ustrezno genetsko pestrega semena in sadik iz
ustreznega provenienčnega območja in višinskega
pasu v skladu z Zakonom o gozdnem reprodukcijskem materialu (2002, 2004) na kratek rok
težavno. Polni obrodi so namreč le na nekaj let,
shranjevanje semena je pogosto težavno ali pa je
seme manj primerne kakovosti (glede nadmorske
višine, provenienčnega območja, kategorije ‚znano
poreklo‘, ali neustrezne genetske pestrosti), vzgoja
sadik je dolgotrajna, zaloge semena v semenski
hranilnici pogosto ne ustrezajo zahtevam glede
izvora in količin semena, pestrost ponudbe je
vedno manjša. V zadnjem času je zaskrbljujoče
tudi stanje poslovanja pomembnih dobaviteljev
GRM v Sloveniji.
Pripravili smo pregled načrtovanih potreb po
semenu in sadikah za sanacije ujm v Sloveniji
za leta 2007 – 2011 in realizacije za ta leta, ter
podrobneje prikazali potrebe po sadikah, načrtovano vrstno sestavo sadik in možnosti realizacije
sanacij površin v gozdnogospodarskem območju
(GGO) Bled. V zadnjem delu prispevka opozarjamo na prepoznane probleme pri zagotavljanju
primernega semena in sadik za sanacije ujm ter
predlagamo rešitve.

2

OBMOČJE ANALIZ IN METODE

Na osnovi pregleda evidenc Zavoda za gozdove
Slovenije (ZGS) o načrtovani ter realizirani setvi
in sadnji za leta 2007 – 2011, Seznamov gozdnih
semenskih objektov (2004 - 2012), izdanih Glavnih
spričeval o izvoru GRM od leta 2003 naprej (ki
vključuje zaloge semen na dan 01. 01. 2003) ter
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podatkov o semenu izpred leta 2003 Gozdarskega
inštituta Slovenije (GIS) smo pripravili analizo
sanacij gozdov s sadnjo in setvijo po naravnih
ujmah velikega obsega za leta 2007 – 2011 za
območje celotne Slovenije. Analize so bile izvedene v Excelu.
Na primeru GGO Bled smo dodatno analizirali
Izvide kakovosti semena za uporabo v gozdarstvu
in na podlagi s poskusom določene kalivosti
semena iz izvidov kakovosti določili največje
možno število sadik, pridobljenih iz tega semena.
Po višinskih pasovih, provenienčnih območjih
in drevesnih vrstah smo primerjali potrebe po
sadikah v GGO Bled s številom sadik, ki bi jih
lahko iz nabranega semena vzgojili v optimalnih
razmerah.

3		REZULTATI IN RAZPRAVA
3.1		Pregled stanja obnove gozdov
s setvijo in sadnjo po ujmah v
Sloveniji za leta 2007 – 2011

3.1.1		Površina obnove gozdov s sadnjo in
setvijo po ujmah
V letih 2007 do 2011 je načrtovana obnova gozdov
zaradi ujm obsegala 1365,31 ha; 664,85 ha s sadnjo
in 700,56 ha s setvijo. Realizacija obnove s sadnjo
je znašala 90,43 %, realizacija načrtovane obnove s
setvijo pa 53,38 %. Grafikon 1 prikazuje dinamiko
načrtovane in dejansko obnovljene površine s
sadnjo in setvijo za leta 2007 do 2011 po tipu ujme.
S 623,85 ha načrtovane obnove pri obnovi ujm
s setvijo in sadnjo je v ospredju Kraško GGO
(predvsem setev), sledijo mu GGO Ljubljana,
Kočevje, Maribor in Murska Sobota (predvsem
sadnja) (Grafikon 2).
3.1.2		Količina in sestava uporabljenih sadik in
semena za obnovo gozdov po ujmah
V letih 2007 – 2011 je bilo v Sloveniji za sanacije
gozdov po ujmah uporabljenih 1.358.701 sadik 23
drevesnih vrst, 5900 puljenk vsaj štirih drevesnih
vrst (kategorija trdi listavci) in 11.184 kg semena
22 drevesnih vrst.
Za sanacije škod, ki jih povzročajo insekti,
se je v zadnjih petih letih porabilo 50,33 % vseh
sadik, uporabljenih za sanacije ujm, za sanacije
vetrolomov pa 41,48 % vseh uporabljenih sadik.
Sledijo sanacije snegolomov (4,96 %), požarišč
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Grafikon 1: Načrtovana (N) in realizirana (R) površina obnove s sadnjo in setvijo v letih 2007 – 2011 po tipu ujme

Grafikon 2: Načrtovana (N) in realizirana (R) površina obnove s sadnjo in setvijo po GGO in tipu ujme (podatki
za leta 2007 – 2011)

(1,19 %) ter škod po boleznih, divjadi, plazovih
ter žledolomov (vsak pod 0,5 % vseh uporabljenih
sadik). Pri setvi se je v obdobju 2007 – 2011 največ
semena porabilo za sanacije požarišč (84,69 %)
in vetrolomov (11,99 %).
Medtem ko je splošna slika zagotavljanja
obnove površin poškodovanih v ujmah s sadnjo
in setvijo zadovoljiva, podrobnejša analiza načrtovane in realizirane sadnje po drevesnih vrstah
kaže, da je zagotavljanje semena in posledično
sadik manjšinskih drevesnih vrst problematično
(Grafikon 4). Za načrtovano sadnjo 14 drevesnih
vrst ter mehkih in plemenitih listavcev, kjer je
bila načrtovana poraba sadik za petletno obdobje
manjša od 1000 kosov, so bile posajene samo
GozdV 71 (2013) 2

sadike jerebike, drobnice, macesna, lesnike ter
sadike kategorije trdi listavci. Za vrste, kjer je
bilo v petih letih za sadnjo načrtovanih več kot
10.000 kosov sadik, se je dejanska sadnja gibala
med 75 % načrtovane sadnje pri bukvi in 145 %
pri črni jelši (Grafikon 3).
Pregled načrtovane in realizirane porabe sadik
po drevesnih vrstah, provenienčnih območjih
in višinskih pasovih je pokazal, da je tudi zagotavljanje primernih sadik za obnovo po ujmah
poškodovanih gozdov tako pogosto uporabljene
drevesne vrste kot je smreka (več kot pol milijona
uporabljenih sadik v petih letih), v določenih provenienčnih območjih in višinskih pasovih moteno.
V predalpskem in preddinarskem provenienčnem
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Grafikon 3: Načrtovana in realizirana
sadnja pri obnovi ujm v letih 2007
– 2011 za drevesne vrste, kjer je
načrtovana sadnja večja od 10.000
kosov. S = sadike, P = puljenke

Grafikon 4: Načrtovana in realizirana
sadnja pri obnovi ujm v letih 2007
– 2011 za drevesne vrste, kjer je
načrtovana sadnja nižja od 1000
kosov. S = sadike, P = puljenke

območju je bila tako realizacija načrtovane sadnje
smreke manjša od 1 % (Preglednica 1), kljub temu,
da je bila od leta 2001 naprej nabrana zadostna
količina zelo primernega in /ali primernega
semena v višinskih pasovih med 301 in 700 ter
med 701 in 1000 m nadmorske višine (n.m.v.)
(Preglednica 5). V višinskem pasu nad 1000
m n.m.v je načrtovana realizacija sadnje smreke
motena zlasti ker v zadnjih desetih letih v tem pasu
ni bilo nabranega semena smreke (Preglednici 1
in 5). Pri smreki stanje sicer nekoliko uravnavajo
stare zaloge semena nabrane pred letom 2000, saj
lahko seme smreke brez izrazitega padca kalivosti
shranjujemo pri nizkih temperaturah tudi do 20 let.
V preglednici 1 je načrtovana poraba sadik določene drevesne vrste po provenienčnih območjih in
nadmorskih višinah izražena kot število načrtovanih sadik. Realizacija oziroma dejansko število
posajenih sadik v določenem provenienčnem
območju in višinskem pasu je podana v interva88

lih; nepobarvana številka pomeni manj kot 1 %
realizacijo sadnje. Če v določenem višinskem pasu
sadnja ni bila načrtovana, a je bila zaradi zaloge
primernih sadik določene drevesne vrste izvedena,
je to v preglednici označeno kot 100 % realizacija,
medtem ko je število načrtovanih kosov za sadnjo
označeno s številko nič. Pri uporabi sadik, vzgojenih iz semena, nabranega pred letom 2003, ko je v
veljavo stopil nov Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu, smo nadmorsko višino določili le
izjemoma. Zato kategorija skupaj pri realizaciji ni
le seštevek realizacije v ostalih višinskih pasovih;
v to kategorijo so vključene tudi sadike, za katere
višinski pas izvora semena ni bil poznan.
Pri sanaciji ujm v zadnjih petih letih so bile
uporabljene tudi sadike, vzgojene iz semena, ki
ni bil za uporabo v gozdarstvu. Teh je bilo skupaj
5,85 % oziroma 28 od skupno 139 uporabljenih
partij semena. Njihova količina se z leti zmanjšuje
Nadaljevanje na strani 105
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Nadaljevanje s strani 88
Preglednica 1: Načrtovana in realizirana poraba sadik za sanacije ujm v letih 2007 – 2011 po višinskih pasovih in
provenienčnih območjih. Načrtovana poraba je prikazana s številom načrtovanih kosov za sadnjo. Realizacija je
podana v intervalih; če številka ni pobarvana, je realizacija sadnje manjša od 1 %; če v določenem višinskem pasu
sadnja ni bila načrtovana, a izvedena, je to označeno kot 100 % realizacija. S = sadike, P = puljenke
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P - mehki listavci
P - plem. listavci
P - trdi listavci

15160
300
1750

1175

16335
300
5750
63570
2000
50
200
150

150

4000
34170
2000
50
200

29400
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P - macesen
P - ostali iglavci
S - češnja
S - črnajelša
S - črni bor
S - črni oreh
S - beli gaber
S - brek
S - divja hruška
S - duglazija
S - gorski javor
S - jerebika
S - kostanj
S - lesnika
S - lipa
S - lipovec
S - macesen
S - maklen
S - murva
S - oreh
S - ost. plod. dr.
S - ostro. javor
S - rdeči bor
S - rdeči hrast
S - dren
S - skorš
S - topoli
S - veliki jesen

30086
17375
11500
700
1455
125
150
53845
550
1600
5875
200
3500

225
175
600
150
4960

7030
10560

75
25680
700
5950
50

210
1750
127280
145
450
110
1180

6560
750
50
25

300
200
2100

225

10

42240
150

8500
120

125
125

15720
100
15
773
10
250
2800
705
200
65

10975

6950

552

10

13095

3525

150
1250

1600

300
275
64426
18825
17500
775
1455
125
445
1900
231865
965
2050
235
7180
200
37145
100
15
1560
185
1000
4200
5665
200
65
7030
28780

LEGENDA: Realizacija [%]

1-9

10-24

25-49

50-99

≥ 100

in je leta 2011 znašala le 950 kosov (Grafikon 5).
V letu 2007 sta bili načrtovana in realizirana
poraba semena večji kot vsota načrtovane in
realizirane porabe semena za sanacije v ujmah
poškodovanih gozdov v letih 2008-2011 (5521
kg in 3617 kg). Realizacija setve za leto 2007 je v
evidencah ZGS zaradi uvedbe šifranta v sredini
leta 2007 brez podatka o provenienci in nadmorski
višini. Navedeni so le skupni podatki o načrtovani
in realizirani porabi semena po drevesnih vrstah,
kar prikazujemo v preglednici 2. Podatki za ostala
leta so diferencirani po provenienčnih območjih
in višinskih pasovih in so navedeni v preglednici 3.
106

> 25; GRM ni za uporabo v gozdarstvu

Pri razumevanju preglednic 2 in 3 je potrebno
vedeti, da je število semen v kilogramu nabranega semena različno glede na drevesno vrsto.
Ob upoštevanju v Laboratoriju za semenarstvo
GIS eksperimentalno določene kalivosti, lahko
v optimalnih pogojih v povprečju iz enega kg
semena doba pričakujemo 140 klic, iz enega kg
semena bukve dobimo v povprečju 3150 klic,
iz enega kg semena črnega bora pa 40.500 klic
(Grafikon 10).Vendar se dejanska uspešnost
setve v drevesnici za listavce giblje med 50 in 90
% (jelša 5 do 15 %) tiste v optimalnih pogojih
(Suszka in sod., 1996). Pri smreki je povprečna
GozdV 71 (2013) 2
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Preglednica 2: Načrtovana in realizirana poraba semena za sanacije ujm v letu 2007 v kg semena.

Načrt
[kg]

Drevesnavrsta
Češnja
Črni bor
Alepski bor
Bukev
Cer
Dob
Gorski javor
Graden

1178,2
164
2182
430
10
1592

Realizacija
[kg]
104,1
247,9
100,6
252,6
2450,5
630
5
2175,5

Lipa
Lipovec
Maklen
Ostali trdi listavci
Ostrolistni javor
Puhasti hrast
Smreka
Topokrpi javor
Skupaj

244,7
245,7
244,7
22
842
40
223,7
7419

145,8
29,2
231,2
0
231,2
842,5
20
100,6
7566,7

Preglednica 3: Načrtovana in realizirana poraba semena za sanacije ujm v letih 2008 – 2011 po višinskih pasovih
in provenienčnih območjih. Načrtovana poraba je prikazana kot količina semena v kg. Realizacija setve je podana
v intervalih; če številka ni pobarvana, je realizacija manjša od 1 %; če setev ni bila načrtovana, a je bila izvedena,
je to označeno kot 100 % realizacija (oz. kot realizacija z GRM, ki ni za uporabo v gozdarstvu ali GRM brez
glavnega spričevala)

Provenienčno
območje

Drevesna
vrsta

Alpsko

smreka
bukev
dob
bukev
smreka
dob
graden
graden
češnja
cer
črni gaber
črni bor
beli gaber
divja hruška
gorski javor
jerebika
lipa
lipovec
mali jesen
mokovec
ostrolistni javor
maklen
nešifrirane vrste
ost. mehki list.
ost. trdi list.
skorš
topokrpi javor

Dinarsko
Predalpsko
Predpanonsko
Submediteransko

Slovenija

0-300

1000
0

301-700
4,2
1,3
550
22,5
52,6

Višinski pas
701-1000
14,9
13
94,3

632

210
59
75

310,7

1474

3,5

41,5
3,1
168,7

77,7
6,2
54,5

156,2
40
10
139,5
2,9
139,5

34,3

3,5
3,5
3,5

112,2

7

>1000
0

Skupaj
19,1
14,3
550
22,5
146,9
1000
210
171,2
707
0
1785
0
0
119,2
9,3
226,7
0
0
0
0
194
40
10
143
9,9
143

LEGENDA: Realizacija [%]

1-9

10-24
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25-49

50-99

≥ 100

> 25; GRM ni za
uporabo v gozdarstvu

> 5; Ni bilo izdano
glavno spričevalo
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Grafikon 5: Število uporabljenih sadik, vzgojenih iz semena, ki ni
bil namenjen uporabi v
gozdarstvu, za sanacije
ujm po drevesnih vrstah
in letih

uspešnost kalitve v drevesnici 75 %, pri borih 50 gozdov uporabljeno samo seme namenjeno upodo 75 % in pri jelki do 50 % tiste v optimalnih rabi v gozdarstvu.
pogojih (Regent, 1980).
Zaradi stihije naravnih ujm potrebe po sadiOd skupno 26 partij semena, uporabljenih za kah za sanacijo v ujmah poškodovanih gozdov
sanacije ujm s setvijo, jih je bilo 6 brez izdanega težko načrtujemo; pogosto se je pri sanaciji ujm
glavnega spričevala in 6, kjer GRM ni bil za upo- potrebno povsem prilagoditi specifičnim potrerabo v gozdarstvu. Brez izdanega glavnega spriče- bam lokalnega območja. Drevesnice vzgajajo
vala je bila partija črnega gabra, mokovca, malega sadike na podlagi pogodbe z ZGS, na podlagi
jesena, trokrpega javorja in dve partiji maklena. srednjeročnih potreb in finančnih možnosti.
Drevesne vrste, katerih seme je bilo uporabljeno V okviru možne ponudbe sadik v drevesnicah
brez glavnega spričevala, črni gaber, mali jesen, se lahko zato pri obnovi s sadnjo le približamo
trokrpi javor in maklen so bile šele januarja leta stvarnim potrebam po sadikah. Dodatno za
2010 z Odredbo o seznamu drevesnih vrst in nekatere drevesne vrste ni odobrenih semenskih
umetnih križancev (2010) uvrščene na seznam objektov za pridobivanje GRM z namenom
drevesnih vrst in umetnih križancev za katere Grafikon 6: Delež porabe sadik / puljenk za sanacije škod po insektih v letih 2007
se uporabljajo predpisi – 2011 po uporabljenih drevesnih vrstah
o gozdnem reprodukcijskem materialu prav z
namenom, da se omogoči
financiranje in ustrezno
rabo GRM tudi za te
vrste. Tako kot pri sadikah, se količina semena,
ki ni za uporabo v gozdarstvu, z leti zmanjšuje;
leta 2008 je bilo uporabljenih 264 kg semena, ki ni
bilo namenjeno uporabi v
gozdarstvu, leta 2009 80
kg in leta 2010 37 kg. Leta
2011 je bilo za sanacije
po ujmah poškodovanih
108
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se porabi največ sadik in
puljenk smreke, z izjemo
sanacij požarišč, kjer se
posadi največ črnega bora
(11.500; 2000 – 4000). Požarišča saniramo večinoma s
setvijo, za kar smo v zadnjih
petih letih porabili največ
semena cera (4050 kg oz.
352.000 klic v optimalnih
pogojih), gradna (2175 kg
oz. 472.000 klic) in puhastega hrasta (842 kg). Glede
na potencialno število klic
iz posejanega semena pa
prednjači količina posejanega črnega bora (588,5 kg
oz. 24∙106 klic v optimalnih pogojih) (Grafikon
7), kar sicer znaša le petino načrtovane setve te
drevesne vrste.

Grafikon 7: Delež porabe semena za sanacije požarišč v letih 2007 – 2011 po
uporabljenih drevesnih vrstah

uporabe v gozdarstvu (rdeči hrast, ostrolistni
javor), nekateri semenski sestoji pa so v tem času
slabo obrodili. Na splošno je preteklo desetletje
zaznamovalo slabo semenenje in na ekonomiki
semenarstva temelječe restriktivno pridobivanje
semena (gl. poglavje 3.3.6 in 3.3.7) večine drevesnih vrst. Zato se je ob pomanjkanju ustreznega
GRM uporabljalo tudi seme nekaterih drevesnih
vrst, ki ni bilo namenjeno uporabi v gozdarstvu,
semenarji pa so ga imeli na razpolago zaradi izvoza
v države, kjer je dovoljena uporaba tega semena
za okrasne namene in uporabo izven gozda, kar
je opravičevalo ekonomiko pridobivanja večjih
količin tega semena. Potrebno je opozoriti tudi
na relativno veliko število uporabljenih sadik
gorskega javorja, delno tudi divje češnje, v letih,
ko je bila zaradi pojava glive Chalara fraxinea (gl.
3.3.5) zavrta uporaba GRM jesenov, nadomestila
pa jo je preko načrtovanih količin uporaba GRM
drugih drevesnih vrst, ki ni bil odobren za uporabo v gozdarstvu.
Za sanacije škod po insektih se je v zadnjih petih
letih v Sloveniji porabilo največ sadik / puljenk
smreke (282.655 kosov oz. med 35.300 in 99.110
kosov letno), bukve (171.340; 16.200 – 58.875) in
gorskega javorja (113.765; 13.630 – 39.775) (Grafikon 6). Za sanacije vetrolomov se je v zadnjih
petih letih porabilo največ sadik smreke (222.815;
17.400 – 78.090), gorskega javorja (88.958; 1450
– 37.390) in doba (81.255; 1150 – 49.000). Tudi
za sanacijo škod, nastalih zaradi ostalih vrst ujm,
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3.2		Podrobna analiza sanacij ujm s
sadnjo na območju GGO Bled

3.2.1		Razširjenost prizadetih površin v GGO
Bled

Od leta 2001 je bilo v GGO Bled zaradi ujm posekanih 554.900 m3 lesa (Preglednica 4).
V GGO Bled se veliki vetrolomi pojavljajo
vsakih tri do 10 let (podatki niso predstavljeni v
celoti; prikazani so le od leta 2001 naprej (Preglednica 4)), kar pomeni z vidika zagotavljanja
zadostne količine sadik ustreznega izvora en do
dva cikla vzgoje sadik iz semena do sadnje na
terenu. Potrebam po sadikah zaradi vetrolomov
je potrebno dodati še potrebe po GRM za sanacije
po boleznih in škodljivcih ter ostalih vrst ujm.
3.2.2		 Pregled po vrstah in količinah
sanitarnih sečenj v GGO Bled za
obdobje 1970 – 2010
Potrebe po zagotavljanju zadostnih količin semena
in sadik za območja, ki so podvržena relativno
pogostim ujmam, prikazujemo na osnovi pregleda
po vrstah in količinah sanitarnih sečenj v GGO
Bled od leta 1970 dalje (Grafikon 8), ter strukture
sadenj od leta 1980 dalje (Grafikon 9). Iz primerjave obeh skupin podatkov ugotavljamo, da so
v časih poceni delovne sile - do leta 1988 - pri
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Preglednica 4: Pregled izrednih dogodkov v obdobju 2001-2010 (vir: Območni načrt za GGO Bled 2011-2020)
Škodljivi
dejavnik /
Vrsta ujme

Poškodovana dr.
vrsta oz. skupina dr.
vrst oz. sestoj

Čas pojava

Kraj pojava
(GGE)

Površina (količina) pojava Intenziteta
v ha oz. m3

Izvedeni ukrepi /
opomba

Škodljivi
dejavnik /
Vrsta ujme

Poškodovana dr. vrsta
oz. skupina dr. vrst
Čas pojava
oz. sestoj

Kraj pojava
(GGE)

Površina (količina) pojava
v ha oz. m3

Intenziteta

Izvedeni ukrepi /
opomba

Veter

Smrekovi debeljaki

Jelovica

70.000 m3 na
125 ha

Popolno uničenje
sestojev

Posek, priprava
tal, sadnja na 20%
gole površine

Sneg

Smrekovi drogovnjaki jan 2007

Jelovica, Mežakla,
Pokljuka, ostalo
manj intenzivno

Podiranje posamePosek, izvedba
145.000 m3 na
znih dreves in šopov,
20.500 ha
gozdne higiene
ponekod vrtinci

Sneg

Smrekovi drogovnjaki dec 2008

Pokljuka, Mežakla, 75.000 m3 na
5000 ha
Belca

Podiranje posamePosek,
znih dreves in šopov, Izvedba gozdne
ponekod vrtinci
higiene

Veter

Smrekovi pomlajenci

13.10. 2009

Pokljuka

15. 400 m3

Podiranje skupin

Posek

Podlubniki

Smreka

jun – okt 2008

84.400 m3

Velika

Posek

Podlubniki

Smreka

jun – okt 2009

74.200 m

3

Velika

Posek

Podlubniki

Smreka

jun – okt 2010

90.900 m3

Velika

Posek

29.06. 2006

sanaciji ujm skoraj vse ogolele površine zasadili.
Npr. v vetrolomu 1984 v GE Radovljica, levi breg,
so kar 86% od 190 ha ogolelih površin zasadili z
izborom smreke (85%; gostota sadnje 4000 kosov/
ha), borom in macesnom (10%; gostota sadnje
3000 kosov/ha) in javorjem ter jesenom (5%;
gostota sadnje 2500 kosov/ha). Ob vetrolomu
leta 2006 na Jelovici, ko je v enem dnevu padlo

70.000 bruto m3 lesa na površini 125 ha, pa je
bilo s saditvijo sanirane le 20% ogolele površine.
Sadilo se je samo smreko Pokljuške provenience
z gostoto 2000 kosov/ha, kar omogoča naravno
vrast jerebike, javorja in bukve. Naročila sadik
niso bila diferencirana po višinskih pasovih, saj
so bile ponujene sadike diferencirane le po starosti
in provenienci.

Grafikon 8: Pregled sečenj v GGO Bled od leta 1970 do 2011
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Grafikon 9: Dinamika sadnje med leti 1980 – 2010 v GGO Bled

V zadnjih petih letih z izjemo leta 2011 je obseg
sanitarnih sečenj za več kot dvakrat presegel obseg
rednih sečnj v gozdovih GGO Bled. Leta 2011 je
obseg sanitarnih sečenj znašal 95,21 % obsega
rednih sečenj.
3.2.3		 Pregled strukture sadnje v GGO Bled za
obdobje 1980– 2010
V GGO Bled se je v letih 2007 – 2011 z izjemo
leta 2008, ko je bilo posajenih kar 41.670 kosov
oziroma 40 % vseh sadik / puljenk v zadnjih petih
letih, na leto pogozdilo manj kod 20 ha. Površina,
na kateri so se sadili iglavci, znatno presega površino pogozdeno z listavci. V zadnjih petih letih se
je posadilo 88.500 kosov sadik / puljenk smreke,
sledi macesen z 9550 kosi ter bukev s 4400 kosi.
Količina posajenih sadik rdečega bora, češnje in
gorskega javorja se giblje med 300 in 1450 kosi.
Predvsem leta 2011 se je opazno povečala uporaba
puljenk. Posajenih je bilo 3000 kosov puljenk
bukve in 500 kosov puljenk smreke medtem ko se
je istega leta posadilo 7900 sadik smreke, bukve,
gorskega javorja in macesna. Uporaba puljenk je
zaradi določenih prednosti (glej poglavje 3.3.7)
zelo priporočljiva.
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3.2.4		 Ocena največjega možnega števila sadik
za uporabo v GGO Bled, za izbrane
drevesne vrste iz semena, nabranega v
letih 2000 – 2010

Povprečno število sadik, pridobljenih iz enega
kg semena v optimalnih pogojih (Grafikon 10),
je izračunano na podlagi v poskusu določene
kalivosti (vitalnosti), v okviru analiz za izvide
o kvaliteti semena v Semenarskem laboratoriju
GIS izdanih od leta 1999 do leta 2004. Na podlagi povprečnega števila sadik, pridobljenih iz
enega kg semena in mase semena, nabranega v
posameznih zbranih partijah semena (Glavna
spričevala o izvoru GRM), smo določili največje
možno število sadik, vzgojenih iz posameznih
zbranih partij semena (Preglednica 5). Za vrste,
kjer poskusni podatki niso bili na voljo (rdeči bor,
macesen, jerebika), smo največje možno število
sadik določili na podlagi semenarske literature
(Regent, 1980).
z ekološkega in genetskega vidika je najbolj
pomembno, da seme, iz katerega so bile vzgojene sadike, izvira iz istega nadmorskega pasu,
kot je mesto sanacije, in da je bilo pridobljeno
ob močnem ali masovnem obrodu s čim večjega
števila dreves. V okviru istega višinskega pasu so
za sanacije ujm s sadnjo v GGO Bled, ki spada
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vzgojene iz semena, nabranega
v sosednjih PO, t.j. Pohorskem
in Predalpskem PO. Manj primerne so provenience iz ostalih
provenienčnih območij.
V letih 2008 – 2010 je zaradi
sanacije sestojev v GGO Bled,
ki so jih napadli podlubniki,
ogolelo okoli 150 ha gozdov. Za
nujno sanacijo golih površin v
smrekovih monokulturah, na
Grafikon 10: Povprečno število sadik, pridobljenih iz enega kg semena v
erodibilnih
ali z divjadjo močno
optimalnih pogojih
obremenjenih površinah, je v
v Alpsko provenienčno območje (PO), najbolj načrtu sadnja na 40 ha. Pri načrtovani gostoti
primerne sadike, vzgojene iz semena, nabranega sadnje 2000 sadik/ha v šopih in skupinah je za
v Alpskem PO, še vedno so primerne sadike, izvedbo načrta potrebnih 80.000 sadik; od tega
Preglednica 5: Pregled največjega možnega števila sadik, pridobljenih iz semena, nabranega v letih 2001-2010
po drevesnih vrstah, provenienčnih območjih in višinskih pasovih, ter najvišje možno število za sadnjo v GGO
Bled primernih sadik in puljenk, ob upoštevanju možnosti shranjevanja semena in vzgojne oblike sadik. Podatki
so zbrani na osnovi izdanih glavnih spričeval o izvoru GRM in izvidov o kvaliteti semena GIS ter semenarske
literature. V kategoriji ‚Najvišje število primernih sadik‘ so upoštevane sadike, vzgojene iz semena, nabranega v
Alpskem (1), Pohorskem (2) in Predalpskem (4) PO; kode ostalih PO kot v Pravilniku o določitvi provenienčnih
območij (2003). * poleg sadik so v številko vključene tudi puljenke iz navedenih PO; ** po Pravilniku o določitvi
provenienčnih območij (2003) in Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi provenienčnih
območij (2012) je za te vrste celotna Slovenija eno PO

Leta obroda
301-700 m
2006 do 2009
2008 do 2010
2006 do 2008
2006
2002 do 2004
2004
2005
2006
701-1000 m
2009
2005 do 2009
2009
2001
2001 do 2009
2008 do 2009
Nad 1000 m
2007
2007 do 2009
2005 do 2009
2004 do 2010
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Botanično ime

Najvišje št. primernih sadik

Št. vseh sadik

Šifra PO, kjer je bil
GRM nabran

jelka
gorski javor**
bukev
veliki jesen**
smreka
rdeči bor**
češnja**
graden

0
543.820
2.214.557*
1.120.000
14.909.561
3.545.370
1.237.987
29.992

2.041.890
543.820
2.214.557*
1.120.000
51.272.161
3.545.370
1.237.987
29.992

6
2 (Slovenija)
1, 4, 5, 7
2 (Slovenija)
1, 2, 5, 6
4 (Slovenija)
7 (Slovenija)
4

jelka
gorski javor**
bukev
macesen**
smreka
jerebika**

0
2.247.910
0
178.000
19.380.000
0

196.121
2.247.910
142.786
178.000
33.073.500
3.582

6
3, 4, 6 (Slovenija)
6
1
1 in 6
3 (Slovenija)

jelka
gorski javor**
bukev
macesen**

0
350.562
703.692*
5.479.000

2.155
350.562
1.940.010*
5.479.000

6
1 in 2 (Slovenija)
2 in 6
1 in 4 (Slovenija)
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10.000 za višinski pas 301 - 700 m n.m.v., 45.000
za višinski pas 701 - 1000 m n.m.v. in 25.000 za
višine nad 1000 m n.m.v. Ekološko najprimernejša
in zato želena sestava sadik je sledeča: smreka
20%, macesen 35%, bukev 10%, gorski javor
20%, češnja 10%, graden 5%. Iz preglednice 5
je razvidno, da v letih med 2000 in 2010 ni bilo
nabranega semena, iz katerega bi lahko vzgojili
za sadnjo v GGO Bled primerne sadike bukve v
višinskem pasu 701 – 1000 m n.m.v., smreke nad
1000 m n.m.v., macesna v pasu med 301 in 700
m ter češnje in gradna za višine nad 701 m n.m.v.
Gledano za celotno Slovenijo, je glede (ne)
primernosti provenienčnih območij opazno
predvsem pomanjkanje sadik bukve (pridobivanje
je potekalo predvsem v dinarskem in pohorskem
PO). Seme bukve je možno hraniti do petih let.
Čeprav je pridobivanje semena jelke v zadnjih
petih letih potekalo samo v dinarskem provenienčnem območju, sadik jelke ne primanjkuje.
Zaradi slabega uspeha sadnje se jelka namreč le
redko sadi. Tudi drevesnice so zaradi majhnega
povpraševanja zmanjšale pridelavo sadik jelke. Po
sadikah določenih drevesnih vrst pa povpraševanja
ni mogoče zadovoljiti, saj za te vrste nimamo
odobrenih semenskih objektov za uporabo v
gozdarstvu. Taki vrsti sta na primer rdeči hrast in
ostrolistni javor. Zaradi pomanjkanja primernih
sadik se zato v praksi sadike določenih drevesnih
vrst ne sadijo, ponekod pa se je uporabljal tudi
GRM, ki zaradi neustreznega fenotipa ali nabiranja brez kontrole ZGS ni bil namenjen uporabi
v gozdarstvu.

3.3		Problemi pri sanacijah ujm velikega
obsega in predlagane rešitve

3.3.1		Biologija vrste ter shranjevanje in
dodelava semena
Problemi pri zagotavljanju zadostne količine
semena in sadik za sanacije ujm velikega obsega
izhajajo iz same biologije drevesnih vrst; praviloma
imajo drevesne vrste polni obrod vsakih nekaj let
(npr. jelka na 3 do 8 let, bukev na 4 do 8 let, dob
na 3 do 5 let), dolgotrajno shranjevanje semena
drevesnih vrst z neosušljivim (rekalcitrantnim)
semenom – gorski javor, hrasti, kostanj, pa zaradi
nezmožnosti preživetja sušenja ali zmrzovanja ni
možno. Potrebno je upoštevati tudi dejstvo, da je
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pred setvijo potrebno prekiniti dormanco semena,
za kar ni univerzalne metode, hkrati pa se stopnja
dormance spreminja med partijami semena iste
drevesne vrste in jo je treba s poskusom določiti
za vsako partijo semena. Trajanje prekinjanja
dormance v umetnih pogojih lahko traja od nekaj
tednov do nekaj mesecev. V primeru sadnje je po
uspešni prekinitvi dormance potrebno vzgojiti še
sadike, kar traja dve in več let.
Intervale med semenskimi leti lahko premostimo z nabiranjem semena ob vsakem polnem
obrodu v določenem semenskem objektu in s
shranjevanjem semena za drevesne vrste, kjer je
to možno. Z razvojem tehnik dodelave in shranjevanja semena ali prilagajanjem tehnik, ki so v
uporabi v tujini, bi lahko omogočili / podaljšali
tudi trajanje shranjevanja semena vrst, s katerimi
nimamo veliko izkušenj, predvsem manjšinskih
listavcev. Poleg tega je možno omejeno obdobje
nekaj let premostiti s sistemom zadržane vzgoje
sadik, tako da se lahko uporabi starejše sadike,
ali z vzgojo (mikoriziranih) sadik v razgradljivih
lončkih (glej poglavje 3.3.7).

3.3.2

Število semenskih objektov

Opazno je predvsem pomanjkanje semena in
sadik manjšinskih drevesnih vrst; za te vrste se
je uporabljal tudi GRM, ki ni namenjen uporabi
v gozdarstvu. Z naraščanjem števila semenskih
sestojev se je delež takih sadik / semena zmanjševal
in je leta 2011 znašal le še 950 sadik. V istem letu
seme, ki ni bilo za uporabo v gozdarstvu, ni bilo
posejano. Delež sadik, ki niso namenjene uporabi
v gozdarstvu, lahko še bolj približamo vrednosti
nič s povečanjem števila semenskih sestojev za
manjšinske vrste (češnja, gorski javor, kostanj,
oreh, rdeči hrast, ostrolistni javor…).
Zaradi pomanjkanja sadik iz določenih PO
in višinskih pasov so velikokrat vse uporabljene
sadike v določenem PO in višinskem pasu vzgojene iz semena, nabranega v istem sestoju, kar
lahko potencialno zmanjša genetsko pestrost v
provenienčnem območju in posledično sposobnost
prilagajanja mladih sestojev spremembam v okolju.
Za namene hitre sanacije ujm ocenjujemo, da
bi morali evidentirati in odobriti več semenskih
sestojev bukve, izbranih vrst manjšinskih listavcev
(češnje, gorskega javorja, jerebike, kostanja, ostro113
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listnega javorja) ter manjšinskih iglavcev (rdeči
bor, črni bor, macesen) v različnih nadmorskih
pasovih v čim večjem številu provenienčnih
območij, ter gospodariti s prilagojenimi ukrepi
nege v le-teh (spodbujanje cvetenja in obroda).
Za vrste, katerih seme lahko shranjujemo dalj
časa v semenski hranilnici in imamo za to razvito
infrastrukturo (predvsem smreka, bori, macesen),
lahko namesto večjega števila semenskih sestojev oziroma za zagotavljanje dodatne varnosti
naberemo seme ob vsakem močnem obrodu in
ga shranimo. Zaradi zagotavljanja genetske pestrosti je priporočljivo tudi mešanje partij semena
iz istega PO in višinskega pasu.
3.3.3 Načrti sanacije
Načrti sanacije so za kvalitetno izvedbo setve
/ sadnje, kamor je vključena izbira primernih
provenienc in bi morala biti tudi vzgoja primernih sadik, ter omejitev poškodb sadik / mladja
zaradi biotskih dejavnikov (rilčkarji, štorovka,…)
s trenutnim trajanjem dveh do treh let prekratki.
Vzgoja sadik v drevesnicah na zalogo za drevesnice zaradi stihije ujm ni in verjetno nikoli ne
bo ekonomična. Zato se zaradi kratkega trajanja
načrtov sanacije uporablja sadike, ki so v danem
trenutku na voljo, tudi če iz ekološkega in genetskega vidika niso najbolj primerne.
Težavo bi lahko rešili s podaljšanjem načrtov
sanacije na okoli šest let; v sam načrt sanacije pa
vključili tudi vzgojo sadik primernih provenienc
po naročilu. Daljši načrti sanacije bi omogočili
tudi tempiranje sadnje glede na prisotnost bolezni
/ škodljivcev (podlubniki, rilčkarji, štorovka) in
možnost spreminjanja načrtov sanacije glede na
pojavljanje naravne obnove.
3.3.4		Stanje in organizacija drevesničarstva v
Sloveniji
Velik problem pri zagotavljanju zadostnega števila
in primerne vrstne sestave sadik trenutno predstavljajo finančni problemi drevesnic, nezmožnost
njihovega poslovanja in posledično zapiranja
drevesnic.
Rešitev vidimo v spremembi organizacije
semenarstva in drevesničarstva v gozdarstvu: v
oblikovanju državne drevesnice – javnega gozdarskega podjetja ali alternativno v oblikovanju
več malih, prilagodljivih večnamenskih podjetij
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z eno od dejavnosti tudi pridobivanje semena in
vzgoja sadik. Dodelava in shranjevanje semena
lahko ostaneta v organizaciji ZGS.
3.3.5 Bolezni in škodljivci
Veliki jesen je primer drevesne vrste, ko je pojav
bolezni zavrl nabiranje semena in uporabo sadik te
vrste. Kljub obstoju odobrenih semenskih sestojev
velikega jesena, obstajajo podatki o pridobivanju
semena velikega jesena za namene uporabe v gozdarstvu le iz pohorskega provenienčnega območja
in za nadmorski pas 301 do 700 m n.m.v. Zaradi
pojava virulentnega seva / vrste Hymenoscyphus
pseudoalbidus (anamorf Chalara fraxinea) se je
namreč v Evropi v zadnjih letih začelo izogibati
sadnji velikega (in poljskega) jesena. Tudi v Sloveniji je uporaba sadik velikega jesena močno
upadla. Vendar je bila leta 2010 objavljena študija
o identifikaciji na to bolezen odpornih klonov
velikega jesena iz Danske (McKinney in sod.,
2010). Avtorji študije ugotavljajo, da v vsaki
raziskani populaciji velikega jesena na Danskem
obstaja nekaj dreves, ki so na bolezen odporna
oziroma kažejo manj bolezenskih znakov. Ta
drevesa so vegetativno razmnožili in ugotovili
velike genetske razlike dreves pri odpornosti na
bolezen. Obstoj potencialno odpornih osebkov
ima po vsej verjetnosti velik evolucijski pomen;
predlagajo, da se vrsto ohrani z naravno ali umetno
selekcijo v podporo odpornim osebkom jesenov.
Poročila o na bolezen odpornih drevesih / klonih
prihajajo tudi iz drugih evropskih držav (Vasaitis,
2012). Sklepamo, da tudi v primeru jesenov velja
podpirati čim večjo genetsko pestrost bodočih
generacij in pridobivati GRM v sestojih in z dreves,
ki kažejo manj znakov bolezni ali se znaki bolezni
sploh ne izražajo. Namesto zmanjšane vzgoje
in sadnje sadik, kar je bila doktrina evropskih
služb za zdravje rastlin v času prvih let ob pojavu
bolezni, je zato potrebno obema vrstama jesena
dati razvojno možnost, kar Zavod za gozdove
Slovenije že načrtuje.
3.3.6 Ekonomika pridobivanja GRM
V Sloveniji so vsakoletne potrebe po rastišču
prilagojenem GRM majhne. Za sadnjo in setev v
posameznem provenienčnem območju in višinskem pasu se letno porabi le nekaj sto kg žira in
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želoda različnih vrst hrastov ter semena črnega
bora, ter od manj kot kg do nekaj deset kg semena
drugih vrst. Zato pridobivanje semena za potrebe
srednjeročnega načrtovanja za semenarje in drevesničarje samo za slovenske potrebe ni ekonomično
in zato tudi ni organizirano. Zlasti se to kaže pri
vrstah, ki uspevajo na težje dostopnih terenih,
obrodijo v za pridobivanje semena neugodnih
letnih časih, ali je pridobivanje semena težavno
– povezano s plezanjem ali sočasno z obrodom
načrtovano sečnjo.
Problem lahko nazorno prikažemo z dostopnostjo ustreznega GRM macesna za sadnjo v GGO
Bled, kjer je bil odobren semenski sestoj macesna
provenience Macesnovec – Pod Poncami (zaradi
kvalitete in prisotnosti naravnega mladja tudi
predlagan za gozdni genski rezervat). Z lokalnimi
gozdarji je bil dogovorjen posek ustreznega števila
semenskih dreves v zimskem času, semenar je bil
opozorjen na čas sečnje. Kljub temu zaradi težavnega dostopa pridobivanje semena iz namensko
posekanega drevja ni bilo izvedeno. Nekaj tednov
kasneje pa je zaradi potreb po semenu semenar
predlagal odobritev in pridobivanje semena na
območju Davče, kjer uspevajo sekundarni sestoji
in posamezno drevje macesna na zaraščajočih se
travnikih. Iz tega semenskega objekta, ki je bil
odobren za pridobivanje semena kategorije ‚znano
poreklo‘, je bilo v naslednjih letih pridobljenih kar
51 kg semena, kar lahko zagotavlja 90 % potreb po
sadikah za uporabo v nadmorskem pasu nad 1000
m v alpskem provenienčnem območju. Za uporabo
GRM macesna v nadmorskem pasu 700-1000 m
pa je še vedno na razpolago seme, pridobljeno v
skupini semenjakov v Gozdu Martuljku leta 2001,
tik pred sprejetjem novega Zakona o gozdnem
reprodukcijskem materialu. V obeh primerih
je mogoče enostavno pridobivanje semena ob
javni cesti in s plezanjem na relativno nizko
drevje z globokimi krošnjami. Šele po odobritvi
dodatnega semenskega objekta Rišperg na Peci
in pridobivanju semena v njem od leta 2010
dalje, lahko pričakujemo tudi za večnamensko
gozdarstvo ustrezen GRM v nadmorskem pasu
nad 1000 m.
Predlagamo spremembo v financiranju pridobivanja in shranjevanja GRM. Financiranje
povečanega pridobivanja semena v času močnih
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obrodov drevesnih vrst z osušljivim semenom naj
bo fleksibilno, kar pomeni hitro sprostitev denarja
- rebalans plana financiranja za pridobivanje in
dodelavo semena (lahko iz posebnega fonda) ob
dejanskem polnem obrodu glede na načrtovane
potrebe in obseg dela (pridobivanje, dodelava in
shranjevanje semena)
3.3.7 Ekonomičnost sadnje
Stroški sadnje v okviru sanacije ujm v skladu s
Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (2004, 2005, 2008, 2010) znašajo
335 €/ha za pripravo tal ter 1.000 €/ha za samo
sadnjo. Povprečna vrednost sadik (povprečje
v obdobju 2007-2011) pa znaša 1.430 €/ha pri
povprečni gostoti sadnje 2.200 sadik/ha. Skupni
stroški sadnje za delo in sadike (brez varstva pred
divjadjo) v povprečju znašajo 2.765 €/ha. Strošek
zaščite sadik je odvisen od vrste zaščite ter velikosti objekta za sajenje. Na izbiro vrste zaščite
vplivajo pričakovane vrste poškodb po divjadi
in pričakovan obseg poškodb sadik. V skladu z
vrednostjo dela po pravilniku o so-financiranju
ter po pogodbenih cenah Zavoda za gozdove
Slovenije za nakup varstvenega materiala za leto
2011 je najcenejša zaščita premaz vršičkov (0,08
EUR/sadiko), najdražja pa zaščita s tulci (od 1,87
do 3,37 EUR/sadiko, odvisno od vrste tulcev).
Obnovo gozdov po ujmah lahko v največji
meri pocenimo z integriranjem naravne obnove
v načrte sanacije, če je to le možno (prisotnost
naravnega mladja) oziroma z možnostjo spreminjanja načrtov sanacije glede na pojavljanje
naravne obnove. Možna je tudi uporaba puljenk,
kjer odpade strošek vzgoje sadik, ali pa uporaba
mikoriziranih sadik v razgradljivih lončkih.
Pomembna je tudi časovna komponenta sadnje;
če je nevarnost zapleveljanja naj bo sadnja čim
hitrejša, če so v poškodovanem sestoju prisotne
bolezni (npr. štorovka), je smiselno s sadnjo
nekoliko počakati.

Uporaba puljenk: Neugodne naravne pogoje
za sadnjo v gorskih gozdovih (sneg od novembra
do konca maja), pomanjkanje sadik ustreznih
provenienc in višinskih pasov ter slabo kvaliteto
sadik (poškodbe korenin, neustrezna gnojenja,
predolga manipulacija) lahko omilimo z upo115

Westergren, M., Papler-Lampe, V., Grecs, Z., Minić, M., Kolšek, M., Božič, G., Kraigher, H.: Pregled potreb in realizacije obnove
s sajenjem in setvijo po naravnih ujmah velikega obsega med letoma 2007 in 2011 ter zagotavljanje ustreznega semena in sadik

rabo puljenk. Za nabiranje in sadnjo puljenk
je potrebna odgovorna delovna sila in sprotna
sadnja nabranega materiala. Izkušnje GGO Bled
kažejo, da je uspeh sadnje ob ustreznem času in
tehniki nabiranja puljenk skoraj 90 %, medtem ko
je na nekaterih objektih uspeh sadnje v drevesnici
vzgojenih sadik manjši od 25%. V GGO Bled imajo
največ izkušenj s puljenkami bukve, poskusno pa
tudi s puljenkami macesna in smreke.
Vzgoja mikoriziranih sadik v razgradljivih
lončkih: S sistemom vzgoje sadik v razgradljivih
lončkih odpadeta presaditveni in manipulacijski
šok, uspeh preživetja na skeletnih tleh se lahko
izboljša. V času vzgoje sadik se zmanjša potreba po
gnojenju, kar vpliva na ekonomičnost proizvodnje
in zmanjša onesnaževanje okolja z gnojili. Ob
sadnji mikoriziranih sadik v lončku na končno
lokacijo ni zastoja v rasti in presajanje je manj
odvisno od rastne sezone. Zaradi hitrejše rasti
potrebujejo sadike posledično manj zaščite v
gozdu. Tak sistem je že dolgoletna praksa v drugih
alpskih državah, potrebna je le izbira ustreznega
mikoriznega simbionta ali združbe, uporaba v
tujini že obstoječih tehnik vzgoje v razgradljivih
lončkih in posodobitev tehnik sadnje.

4

ZAKLJUČKI

Pri obnovi v ujmah poškodovanih gozdov s
setvijo in sadnjo je nujno zagotoviti ohranjanje
prilagoditvenega potenciala na bodoče biotske
in abiotske spremembe v okolju. Zato moramo
posebno pozornost posvetiti izboru drevesnih
vrst, ki ustrezajo rastišču, ter ohranjanju genetske
pestrosti bodočih sestojev. Obnova gozda s sadnjo
in setvijo predstavlja precejšen finančni strošek,
zato je potrebno v okvir pridobivanja GRM kot
tudi sadnje vključiti čim bolj ekonomične rešitve
(nabiranje semena ob polnem obrodu, mešanje
partij semena, shranjevanje semena, uporaba
puljenk, uporaba mikoriziranih sadik v razgradljivih lončkih,…)

4.1 Povzetek predlaganih rešitev v
okviru sanacij ujm:
–– Povečanje števila gozdnih semenskih objektov v
določenih PO, višinskih pasovih in za določene
drevesne vrste
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–– Ekonomičnost pridobivanja GRM ustrezne
genetske pestrosti - nabiranje večjih količin
semena v času polnih obrodov s čim večjega
števila dreves
–– Sprememba v financiranju pridobivanja in
shranjevanja GRM – fleksibino financiranje
povečanega pridobivanja semena v času močnih
obrodov drevesnih vrst z osušljivim semenom:
rebalans plana financiranja za pridobivanje in
dodelavo semena (lahko iz posebnega fonda) ob
dejanskem polnem obrodu glede na načrtovane
potrebe in obseg dela (pridobivanje, dodelava
in shranjevanje semena)
–– Razvoj tehnik shranjevanja in dodelave semena,
za seme, ki ga je možno shranjevati na dolgi
rok, ter tehnik zadržane vzgoje sadik
–– Uporaba puljenk
–– Podaljšanje načrtov sanacije (vzgoja sadik po
naročilu, tempiranje sadnje glede na prisotnost
bolezni / škodljivcev (podlubniki, rilčkarji, štorovka), možnost spreminjanja načrtov sanacije
glede na pojavljanje naravne obnove)
–– Ekonomična sadnja – uporaba mikoriziranih
sadik v razgradljivih lončkih omogoča prilagodljivost v času sadnje, omogoča hitrejšo rast
in posledično potrebuje manj zaščite v gozdu
–– Sprememba organizacije semenarstva in drevesničarstva v gozdarstvu: oblikovanje državne
drevesnice, lahko kot javnega gozdarskega
podjetja, ali alternativno oblikovanje več malih,
prilagodljivih večnamenskih podjetij z eno od
dejavnosti tudi pridobivanje semena in vzgoja
sadik; dodelava in shranjevanje semena ostane
v organizaciji ZGS
––
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Mednarodna konferenca IUFRO skupine za raznodobno
gospodarjenje (1.05.00) v Novi Zelandiji
Uneven-aged silviculture: Optimising timber production, ecosystem services and
resilience to climate change
Dušan Roženbergar, Jurij Diaci, Tom Nagel
Zveza raziskovalnih organizacij s področja gozdarstva IUFRO je v svetovnem merilu osrednja
organizacija, ki združuje raziskovalce, ki delujejo
na področju ekologije gozda in gospodarjenja z
gozdnimi ekosistemi. Skupina za raznodobno
gospodarjenje (1.05.00 – Unevenaged silviculture)
aktivno deluje že od leta 1997, ko je bilo organizirano prvo srečanje v Corvallis-u (Oregon, ZDA).
Interdisciplinarna skupina vključuje vodilne
raziskovalce, hkrati pa tudi praktike, ki delujejo v
borealnih, zmernih in tropskih gozdovih. Namen
skupine je spodbujanje raziskav in prenos znanja
v prakso predvsem na področju ekonomije, ekologije, zdravja in nelesnih funkcij v raznodobnih
gozdovih, pa tudi odziva tovrstnih gozdov na podnebne spremembe. Več slovenskih raziskovalcev
z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne

Slika 1: Deleži posamezne rabe tal v Novi Zelandiji

vire (BF) s svojimi prispevki, pa tudi organizacijo
mednarodne konference (Mednarodna konferenca
IUFRO skupine za raznodobno gospodarjenje
(1.05.00) je bila leta 2010 v Ljubljani) že deset let
aktivno sodeluje v skupini. Tudi na tokratni konferenci, ki je potekala v Christchurchu v Novi Zelandiji, so
raziskovalci Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
predstavili nekatere rezultate
svojih raziskav v raznodobnih
gozdovih v Sloveniji. Poleg
slovenskih, so na konferenci
svoje raziskave predstavili še
udeleženci iz 14 držav. Glavne
teme prestavitev so bile premene različnih tipov gozdov
iz enodobnih v raznodobne,
raznodobno gospodarjenje
z različnimi vrstami borov,
modeliranje razvoja in uporaba LIDAR-ja v raznodobnih
gozdovih, ekonomski učinki
raznodobnega gospodarjenja in
razmerje med produkcijo lesa
in drugimi funkcijami raznoSlika 2: Izjemni primerki vrste južni rata (Metrosideros umbellata) v deževnih dobnega gozda. Na univerzalnost raznodobnega gospodargozdovih zmernega podnebja na vzhodni obali južnega otoka
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jenja kaže tudi dejstvo,
da so bili na konferenci
predstavljeni gozdovi vseh
kontinentov razen afriškega, med drugim tudi
borealni, zmerni deževni
in tropski gozdovi.
V sklopu konference so
udeleženci spoznavali tudi
gozdarstvo Nove Zelandije. Dežela je bila zaradi
zmernega podnebja in
oceanskega vpliva nekoč
povsem pokrita z gozdovi.
Polovico gozdov so izkrčili
že prvi naseljenci Maori s
požigalništvom, evropski
val naselitve pa je zmanjšal površino gozdov še Slika 3: Velika količina padavin in dobra rastišča omogočajo veliko vrstno pestrost
za četrtino, tako da znaša in popolnoma zapolnjen vertikalni profil v naravnih gozdovih
današnja gozdnatost le
23%. Glavna značilnost
je skoraj popolna ločenost
gozdov in gospodarjenja
glede na proizvodne in
ekološke vloge (Slika 1).
Ohranjenih in zaščitenih
gozdov je še 6,5 mio. ha
(24% skupne površine
države). Praktično vsi so
izvzeti iz gospodarjenja in
vključeni v naravne parke
ter sodijo v pristojnost
Oddelka za ohranjanje
narave (DOC). Zaradi
dolge geološke izoliranosti Nove Zelandije Slika 4: Ohranjeni naravni gozdovi zimzelene srebrne južne bukve (Nothofagus
spada večina njene flore menziesii) na Lewisovem prelazu
med endemite. Naravni
V preteklosti so v sklopu državne gozdarske
gozdovi obsegajo od subtropskih Kaurijevih
gozdov, do deževnih gozdov zmernega podnebja službe v ohranjenih gozdovih snovali nasade hitna zahodni obali in gorskih gozdov v južnih rorastočih vrst. Kasneje so zaradi pritiska javnosti
Alpah (Slika 2). Novozelandska flora vsebuje začeli vpeljevati goloseke na manjših površinah
kar 574 domačih drevesnih in grmovnih vrst. Za in prebiralno gospodarjenje. Zaradi težav z razEvropejce so zanimive drevesne praproti (Slika močenim terenom, ki je posledica velike količine
3) in rod zimzelene južne bukve (Nothofagus sp.), padavin na zahodnem delu južnega otoka, so veliko
katerega pet vrst tvori obsežne naravne gozdove. uporabljali žičniško in helikoptersko spravilo.
Ti so se ohranili predvsem na gorskih in strmejših Zaradi vse večjega pritiska naravovarstvenikov,
lega, ki so manj primerne za kmetijstvo (Slika 4). pa so državno gozdarsko službo v letih 1987-2002
GozdV 71 (2013) 2
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Slika 5: Na površinah namenjenih pridelavi lesa je gospodarjenje golosečno, spravilo pa je zaradi razmočene podlage
in pomanjkanja infrastrukture pogosto žičniško

povsem ukinili in vse ohranjene gozdove v državni
lasti zavarovali.
V delu ohranjenih gozdov, ki so v zasebni lasti
poskušajo še naprej prebiralno gospodariti, saj so
avtohtone vrste (Notofagus, Rimu) ekonomsko
zanimive, rastiščni potenciali pa marsikje zaradi
rodovitnih tal in obilja padavin za naše razmere
izredni. Pomemben del gozdov je v lasti domorodnega ljudstva Maorov, ki trenutno upravljajo s
6 % vseh zaščitenih gozdov in 13 % vseh plantaž,
v prihodnjih 10-tih letih pa naj bi dobili skupaj do
40 % vseh gozdov v Novi Zelandiji. Maori zaradi
tradicije in drugačnih, prvenstveno neekonomskih
potreb do gozda, proučujejo tudi druge pristope
k upravljanju gozdov, med katerimi so tudi različni načini malopovršinskega raznodobnega
gospodarjenja.
Produkcija lesa poteka skoraj izključno v
nasadih tujerodnih drevesnih vrst, ki jih je v Novi
Zelandiji 1,8 miliojnov ha (7 % skupne površine
države). Kljub temu pa gozdarstvo ustvarja še
približno 4 % nacionalnega BDP. Glavne drevesne
vrste plantaž so monterejski bor (Pinus radiata),
duglazija (Pseudotsuga menziesii) in različne vrste
evkaliptusov (Eucalyptus sp.), gospodarjenje pa je
golosečno in intenzivno, brez poudarkov drugih
funkcij gozda (Slika 5). Omejitve uporabe načinov
gojenja in izkoriščanja gozdov ter fitofarmacevtskih pripravkov praktično ni. V zadnjem času
zaradi onesnaženosti voda in erozijskih procesov
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razmišljajo o prilagajanju gospodarjenja v izpostavljenih predelih. Na severnem otoku je tudi
največji nasad iglavcev na južni polobli Kaingaroa,
ki meri kar 290.000 hektarjev.
Kot primer vzornega gospodarjenja z zasebnimi
gozdovi smo si ogledali posestvo dr. Wardla, ki
spada med manjše in obsega 121 ha, od tega 84
ha ohranjenih gozdov, 14 ha rezervatov in 29 ha
nasadov. Sečnja v ohranjenih gozdovih znaša ca.

Slika 6: 40 let star nasad bora Pinus radiata v prevzgoji v
raznomeren gozd, drugače znaša poprečna obhodnja 30 let
GozdV 71 (2013) 2
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Slika 7: Pragozdovi različnih razvojnih stadijev v okolici ledenika Franz Josef so idealni za proučevanje primarnih
sukcesij gozdne vegetacije

10 m3/ha/leto, usmerjena je v obnovo z zastornim
gospodarjenjem in redčenja. Nasade monterejskega bora lastnik prevzgaja v smeri raznomernih
mešanih gozdov s skupinsko postopno obnovo in
pospeševanje naravne obnove črne južne bukve
(Slika 6). Poleg tega izvaja obvejevanje izbrancev
in kontrolo tujerodnih oposumov, podgan, hermelinov in os. Prihodke ustvarja tudi s gozdnim
čebelarstvom in pašništvom (80 ovac). Odprtost
gozdov in način gospodarjenja sta precej podobna
srednjeevropskim razmeram in sta posledica
gozdarske izobrazbe in izjemne motiviranosti za
delo dr. Wardla in tako bolj izjema kot pravilo za
Novo Zelandijo.
Velike površine pragozdov v Novi Zelandiji so
idealne za proučevanje vpliva naravnih motenj
na razvoj gozda. Poleg vetrolomov, požarov in
gradacij žuželk so pogoste motnje zemeljski
plazovi in potresi. Novozelandski raziskovalci
so znani po proučevanju primarnih sukcesij na
temelju kronosekvenc v pragozdnih krajinah v
okolici ledenikov (Slika 7). Izsledki nakazujejo
sprva postopno naraščanje proizvodne sposobGozdV 71 (2013) 2

nosti rastišč, vendar ta ob dolgoročnem izostanku
naravnih motenj zopet nazaduje zaradi motenj v
preskrbi s hranili. V zadnjem času so omenjeno
zakonitosti potrdili s primerjalnimi raziskavami
pragozdov v tropih ter zmernem in borealnem
vegetacijskem pasu.
Nova Zelandija in njihovo gozdarstvo sta
zagotovo precej drugačna od razmer, ki smo jih
vajeni, pa vendarle se lahko iz njihovih izkušenj
marsičesa naučimo. Prepočasno prilagajanje
gozdarstva na nove razmere in nesoglasja s politično odlično organiziranim naravovarstvom sta
pripeljala do ukinitve državne gozdarske službe
z bogato tradicijo - ustanovljena je bila namreč
leta 1919. Ohranjene gozdove odlično tržijo v
turistični ponudbi z bogato opremljenimi planinskimi, kolesarskimi in tematskimi potmi ter
vso pripadajočo infrastrukturo. Še eden v vrsti
anglosaških primerov ravnanja z zavarovanimi
gozdovi vreden posnemanja.
Nekaterim slovenskim udeležencem je obisk
konference omogočila Pahernikova ustanova, za
kar se ji zahvaljujemo.
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Rezultati 7. licitacije vrednejših lesnih
sortimentov v Sloveniji
Priprave na 7. licitacijo vrednejših lesnih sortimentov v Sloveniji, smo pričeli že preteklo leto
v mesecu oktobru. Začeli smo z obveščanjem
lastnikov in javnosti, sledili so dogovori glede prostorske izvedbe, predvsem pa je bilo pomembno
zagotoviti pomoč Zavoda za gozdove Slovenije
pri obveščanju lastnikov in dobavi hlodovine
na licitacijo.
Z dovozom hlodovine smo pričeli 17. decembra
2012, do 11. januarja 2013 pa je na mesto licitacije
svoje hlode pripeljalo 354 lastnikov. Vseh hlodov
je tako 1.597, v skupni izmeri 1.599,30 m³.
Ponudbe je oddalo petindvajset kupcev; od
tega osem Slovencev, osem Avstrijcev, trije Nemci,
dva Italijana, ter po en kupec iz Hrvaške in Švice.
Prvič pa sta svoji ponudbi oddala tudi kupca s
Portugalske in Združenih držav Amerike.
Najvišjo ceno za kubični meter je prav tako
kot preteklo leto dosegel gorski javor in sicer
6.181,00 €/ m³, drugo mesto pa je z 4.912,00
€/m³, pripadlo orehu. Višje cene od licitacije
prejšnjega leta je dosegala hlodovina smreke,
breka in jablane.
Najvrednejši hlod je s ceno 11.867,52 € znova
postal gorski javor, drugo mesto je dosegel hlod
oreha s ceno 6.140,00 €. Hlod smreke je dosegel
ceno 2.662,72 €. Prvič v dosedanjih licitacijah je
povprečni volumen hloda presegal 1 m3.
Kot poudarek, oziroma zanimivost, nam lahko
služi podatek letošnje primerjave slovenske lici-

Tabela 2: Povzetek najvišjih cen sortimentov po drevesnih
vrstah - primerjava z letom 2012

Drevesna
vrsta

Ponujena
cena €/m³
2012

Ponujena
cena €/m³
2013

% Povišanja ali
zmanjšanja

9.720,00

6.181,00

- 36

Gorski
javor
Oreh

6.152,00

4.912,00

- 20

Sliva

2.022,00

1.838,00

-9

Češnja

1.428,00

757,00

- 47

Gorski
brest

1.569,00

717,00

- 54

Smreka

666,00

688,00

3

Brek

555,00

660,00

19

Kostanj

678,00

619,00

-9

1.650,00

557,00

- 66

Macesen

Črni oreh

669,00

557,00

- 17

Graden

618,00

552,00

- 11

Platana

-

551,00

Jablana

409,00

505,00

23

Veliki
jesen

839,00

461,00

- 45

Hruška

522,00

433,00

- 17

Dob

589,00

353,00

- 40

Bukev

429,00

257,00

- 40

5. licitacija

6.
licitacija

7.
licitacija

Tabela 1: Primerjava ponudbe in povpraševanja na dosedanjih licitacijah

1. licitacija

2. licitacija

3. licitacija

4. licitacija

Število hlodov

890

1.273

824

785

1.768

2.482

1.597

Kubatura (m³)

618,30

964,12

699,73

755,23

1.442,73

2.164,74

1.599,3

Število lastnikov

83

150

107

133

268

410

354

Število kupcev

16

20

20

28

27

30

25

Število ponudb

1.369

2.120

1.641

2.963

4.680

5.353

5.506

119

91

230

47

256

328

46

Število kosov brez
ponudbe
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tacije s tremi licitacijami v sosednji Avstriji.
Ugotovimo lahko, da je bilo na slovenski licitaciji
predstavljeno število hlodov, ter skupna prostornina kubičnega metra lesa, skoraj identična trem
avstrijskim licitacijam skupaj.
Najvišjo ponudbo za kubični meter lesa v
Zgornji Avstriji je dosegel Gorski javor s ceno

Tabela 3: Primerjava Slovenske in treh avstrijskih licitacij
v letu 2013

Max
Max
Št.
Kubatucena cena [€/
Hlodov
ra [m3]
[€/m3] hlod]
[kos]
Slovenija
Zgornja
Avstrija
Spodnja
Avstrija
Avstrijska
Štajerska

1.551

1.580,78

6.181 11.867,52

579

660

6.800

8.432,00

726

757

3.888

4.393,44

369

322

2.789

3.374,69

6.800 €, medtem ko je hlod Gorskega javorja
na slovenski licitaciji, v najvišji ponudbi vreden
11.867,52 €.
Doseženi rezultati, ter veliko povpraševanje
in zanimanje lastnikov, kupcev, ter širše javnosti,
nam dajejo upanje in optimizem za delo tudi v
prihodnje
Jože Jeromel
Foto Jože Mori
GozdV 71 (2013) 2
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Posvet o razvojnih problemih in organiziranosti gozdarstva
na Slovenskem

Doc. dr. David Hladnik, prof. dr. Janez Krč, prof. dr. Jurij Diaci, prof. dr. Andrej Bončina,
doc. dr. Klemen Jerina, viš. pr. Mag. Milan Šinko
Univerza v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je 24.
januarja 2013 organiziral drugi javni posvet o
razvojnih problemih in organiziranosti gozdarstva
na Slovenskem. Na posvetu so bili izpostavljeni zlasti
trije vsebinski sklopi – predstavljeni so bili razlogi za
začetek procesa spreminjanja zakonodaje in organiziranosti gozdarstva na Slovenskem, opisani so bili
modeli za morebitno reorganizacijo javne gozdarske
službe in gospodarjenja z državnimi gozdovi, podane
so bile ocene o spremembah zakonodaje, ki so jih
podali deležniki na področju gozdarstva, lesarstva,
gospodarjenja v naravnem okolju in z naravnimi
dobrinami.
V predstavitvah (objavljene so na spletni strani:
http://www.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/aktivnosti/strokovno-delo/) in razpravah vabljenih udeležencev so
bile podane ocene in mnenja o številnih prednostih
dosedanjega dela javne gozdarske službe na Slovenskem, upoštevati pa je treba razloge in izhodišča, ki
izvirajo iz problemov organiziranosti gozdarstva,
gospodarjenja z državnimi gozdovi in položaja
zasebnih lastnikov v dosedanji ureditvi gospodarjenja
z gozdovi. Izpostavljeni so bili naslednji razlogi:
–– konec koncesijskega obdobja za izkoriščanje
državnih gozdov leta 2016,
–– majhna intenzivnost poseka lesa v zasebnih gozdovih, pritiski na gozd in posegi v gozdni prostor na vplivnem območju urbanih in zemljišč z
intenzivnejšo rabo prostora,
–– varčevalni ukrepi v Republiki Sloveniji in vpliv
na delo Zavoda za gozdove Slovenije,
–– poročilo Računskega sodišča RS in revizija dela
ZGS,
–– oblikovanje Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno lesne verige do leta 2020 in
krepitev sodelovanja v verigi,
–– programi vladnih strank in njihov vpliv na spremembe v gozdarstvu.
V dosedanjih razpravah v okviru Ministrstva za
kmetijstvo in okolje so bili predstavljeni osnovni
124

koncepti petih predlaganih modelov organiziranosti
gozdarstva:
Uprava za gozdove, oblikovana z združitvijo
dela Javne gozdarske službe in Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS izvaja javne naloge in enotno
usmerja gospodarjenje z vsemi gozdovi, izvaja nadzor,
upravne postopke in podeljuje koncesije za odkazilo
in izkoriščanje državnih gozdov.
Javno gozdarsko podjetje, v katerem je organizirana Javna gozdarska služba za vse gozdove, ima javna
pooblastila, sodeluje pri prostorskem načrtovanju,
izvaja in oddaja dela v državnih gozdovih (odkazilo,
sečnja, spravilo, nega, varstvo gozdov, prodaja lesa).
V enoviti organizaciji JGS lahko izvajajo tudi delo v
zasebnih gozdovih.
Uprava za gozdove izvaja javne naloge, nadzor,
upravne postopke, sodeluje pri prostorskem načrtovanju, izdaja dovoljenja za posege v gozd in varovana
območja. Državno podjetje gospodari z državnimi
gozdovi in izvaja odkazilo drevja. Cilj podjetja je
na podlagi gozdnogospodarskih načrtov dosegati
čim večji dobiček ter zagotoviti les gozdno-lesnim
verigam.
Uprava za gozdove izvaja javne naloge, nadzor,
upravne postopke, sodeluje pri prostorskem načrtovanju, izdaja dovoljenja za posege v gozd in varovana
območja. Državno podjetje je delniška družba, ki
gospodari z državnimi gozdovi. Na podlagi gozdnogospodarskih načrtov dosega čim večji dobiček ter
zagotavlja les gozdno-lesnim verigam.
Uprava (agencija ali zavod) za gozdove izvaja
javne naloge, nadzor, upravne postopke, sodeluje
pri prostorskem načrtovanju, izdaja dovoljenja za
posege v gozd in varovana območja, oddaja tudi dela
v državnih gozdovih in organizira dela v zasebnih
gozdovih.
V razpravah posebej vabljenih deležnikov in
aktivnih udeležencev posveta so prevladovala naslednja mnenja in ocene, ki bi jih veljalo upoštevati v
nadaljevanju procesa sprememb organiziranosti
gozdarstva:
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Gozdarstvo v času in prostoru
–– zaradi izkazanih številnih prednosti in racionalnega dela je smiselno ohraniti enovitost Javne
gozdarske službe za državne in zasebne gozdove,
–– današnji delež državnih gozdov je treba ohraniti
in z načrtno politiko povečati površino državnih
gozdov na Slovenskem,
–– s krepitvijo gozdno lesnih verig je mogoče pričakovati njihovo večjo konkurenčnost, hkrati je
treba opredeliti položaj državnih gozdov, zasebnega kapitala in zasebnih lastnikov gozdov v tako
oblikovanem gospodarskem okolju,
–– za aktivnejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi
je treba ohraniti povezanost gozdarskega načrtovanja in označevanja drevja za posek. Treba je

spodbuditi večjo ponudbo svetovanja za pridobitne
dejavnosti in izvajanje del v zasebnih gozdovih,
tako s strani države kot zasebnikov. Omejevanje
lastninske pravice na gozdovih lastnika gozdov
ne sme postaviti v neenakopraven (podrejen)
položaj z drugimi deležniki na področjih ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij gozdov.
–– ob izhodiščih za racionalno gospodarjenje z
gozdovi na Slovenskem je treba upoštevati tudi že
izkazano učinkovitost in povezanost gozdarstva
z drugimi deležniki na področju varstva narave,
gospodarjenja z vodami in varstva pred naravnimi
nesrečami.

Stališča in odmevi
Uvodnik v Gozdarskem vestniku številka 1
V uvodniku omenjenega gozdarskega vestnika
je našteta vrsta dejstev o gozdno-lesnih verigah,
s katerimi se večinoma strinjam, je pa nekaj
netočnosti in nedoslednosti.
Ni res, da se večina koncesionarjev ukvarja z
lesno industrijo. Večina se jih ne ukvarja, tisti, ki
pa se, so v manjšini (Grča d.d., GGP d.o.o., GG
Slovenj Gradec d.d., GG Novo mesto d.d.). Ravno
podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo, predelajo
letno okrog 350.000 m3 metrov hlodovine iglavcev, ki bi sicer po vsej verjetnosti končala onstran
meje. Podjetja imajo tudi največje žagarske obrate
v Sloveniji, ki bi jih bilo mogoče razširiti tudi v
mega žage, kot jih poznamo v sosednji Avstriji, če
bi bila zagotovljena dovolj velika surovinska baza.
Med njimi so podjetja, ki imajo poleg primarne
predelave še finalizacijo in energetiko, pa tudi
taka, ki spadajo med 100 največjih izvoznikov v
Sloveniji (pa ne izvažajo hlodovine).
Ravno slednja so dokaz, da se tam kjer je
povezava med gozdarstvom in lesno industrijo
lahko nekaj razvije in ne drži trditev, da se tu v
dvajsetih letih ni nič dogajalo.
Ko pa gledamo bilance podjetij, res pridemo
do žalostnih zaključkov, da gre bolje koncesionarjem, ki nimajo lesne industrije, zlasti sedaj
ko vsa podjetja pestijo likvidnostne težave. Obrat
kapitala pri prodaji lesa je bistveno hitrejši kot pri
lesnih proizvodih, pa tudi prodaja je enostavnejša.
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Sam osebno sem prepričan, da se brez ustreznega kapitala slovenska lesna industrija zlepa ne
bo pobrala. Težko računamo na domači kapital
in nam torej ostane le še tuji. Ko prihajajo tuji
investitorji na GZS vedno sprašujejo, ali je mogoče
zagotoviti neko kritično maso surovine za resno
lesno predelavo. Odgovor je v tem trenutku »ne«
saj državni sektor doda le ⅓ poseka, na privatnega
se ni mogoče zanašati.
Vzpostavitev gozdno lesnih verig, tudi z lesom
iz državnih gozdov, bi bila potrebna, da bi zagotovili kritično maso lesa verigam, ki bi bile potem
zanimive, med drugim, tudi za tuje vlagatelje.
Sicer pa to ni nič novega. Na Bavarskem tem
verigam rečejo dolgoročne pogodbe med gozdnimi
obrati in lesno industrijo, nekaj podobnega je na
Hrvaškem in v »Hrvatskih šumah«.
Glede lesnih verig v socializmu si seveda lahko
mislimo marsikaj o njih in tudi o prisilnemu
sistemu obvezne prodaje gozdarskim podjetjem. Dejstva pa vendarle ostajajo. Gozdarstvo
je bilo bistveno bolj učinkovito, lesna industrija
je zaposlovala 45.000 ljudi in je bila paradni konj
slovenske industrije. Ali so bile za to zaslužne le
lesne verige pa se, da debatirati.
Vesel bom če boste moje pomisleke na vaš
uvodnik objavili.
Jože Sterle
direktor Združenja za gozdarstvo pri GZS
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Izobraževanje in kadri
Prof. dr. dr. h. c. Niko Torelli in prof. dr. Hojka Kraigher
svetovalca SAZU
Opravičujem se, da sem v naslovu postavil na
prvo mesto kolega Nika in nato kolegico Hojko.
Vrstni red mi narekuje kronološki potek dogodkov.
Prav bi bilo, da bi že dobro leto poprej poročal o
izvolitvi prof. Nika Torellija za svetovalca SAZU,
pa sem, ne vem zakaj, odlašal. Sedaj sta se zvrstila
dva dogodka, ki sta me spravila iz »mirujočega«
stanja: v prvi vrsti letošnja izvolitev prof. Hojke
Kraigher za svetovalko SAZU in knjiga Marka
Kmecla, v kateri o meni piše: »… je prvi gozdarski
strokovnjak, ki so ga sprejeli v društvo mislecev…
mogoče tudi ne bo zadnji. Vendar pa je, opazujoč politiko SAZU do naravoslovnih ved, dvom
vendar upravičen.«
Zdelo se mi je primerno, da čim prej objavim
novico o sprejetju dveh gozdarjev med svetovalce
SAZU, ki je gotovo veliko priznanje za njuno delo
in uspehe na znanstvenem področju lesarstva in
gozdarstva. Res je, da SAZU v zadnjem času ne
more zadovoljiti razredov kot predlagateljev za
nove člane SAZU, ker ima zakonsko omejeno
število izrednih in rednih ter tudi dopisnih članov
SAZU, prostih mest pa za zdaj (in tudi v bližnji
prihodnosti) ni.
Vrnimo se k novima svetovalcema SAZU.
Oba imata bogato bibliografijo z večjim številom
pomembnih objavljenih del, ki prispevajo k razvoju
in bogatitvi znanosti na področju gozdarstva, lesarstva in biologije ter imajo mednarodno odmevnost.
Pomembno je tudi njuno plodno sodelovanje z
razredom kot recenzenta v nekaterih segmentih
bioloških, gozdarskih in lesarskih znanosti, kot
svetovalca ali kot sodelavca v organizacijskoadministrativnih zadevah na področju znanosti
v republiškem in mednarodnem merilu. Oba sta
zavzeta naravovarstvenika.
Prof. dr. dr. h. c. Niko Torelli je med vodilnimi
znanstveniki za raziskovanje biološke, mehanske
in tehnološke lastnosti lesa. Raziskuje sekundarne
spremembe v lesu: ojedritev, disikolorirani les,
arboristiko, odziv drevja na mehanske in populacijske poškodbe. Predvsem preučuje etologijo
in ekologijo rdečega srca, etologijo mokrega
srca pri jelki, kompartmentalizacijo razkroja v
živem drevju in nastanek barierne cone (CODT),
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električno uporabnost kambijeve cone (CER) kot
kazalnika vitalnosti drevja ter raziskave na jelki v
času njenega umiranja. Na Biotehniški fakulteti
je predaval anatomijo, tehnologijo in biologijo
lesa. Predava še izbrana poglavja na oddelkih
za lesarstvo in agronomijo ter na Visoki šoli za
dizajn. Za svoje raziskovalno in pedagoško delo
je dobil tuja in domača priznanja. Njegov opus
obsega prek 800 bibliografskih enot. Vodil je več
mednarodnih in domačih projektov in programov.
Izpopolnjeval se je na več tujih univerzitetnih in
znanstvenih ustanovah.
Prof. dr. Hojka Kraigher je s svojo raziskovalno
skupino zelo uspešna in priznana v mednarodnih
krogih in doma. Za svoje projekte in programe
dobiva visoke ocene na podlagi odličnih mnenj
tujih in domačih recenzentov. Njeno področje
raziskav je precej široko v sklopu fiziologije,
mikorize, gozdne biologije s poudarkom na
ekologiji in ohranjanju gozdnih genskih virov.
Ves čas svojega strokovnega dela raziskuje fiziologijo gozdnega drevja in simbioz; procese,
dinamike ogljika in biotske pestrosti v gozdnih
tleh, pojav pestrosti ektomikorize, identifikacije in
karakterizacije tipov ektomikorize in hormonske
regulacije v ektomikorizi; molekulsko ekologijo
in multiple simbioze gozdnega drevja; življenjski
obrat drobnih korenin in micelija mikoriznih gliv;
mikrobioindikacijo stresa v gozdnih tleh (spojine
N&S, ozon, temperatura, povišane koncentracije
CO2, gozdno-gospodarski ukrepi in tehnologije
dela v gozdu); ohranjanje gozdnih genskih virov;
fiziologijo semen in kvaliteto ter regulativo s
področja gozdnega reprodukcijskega materiala
ter spremlja razvoj in raziskave s področja gozdne
biologije in ekologije. V visokem šolstvu predava
predmete: gozdna mikoriza, fiziologija gozdnega
drevja in interakcija v gozdnih tleh, ohranjanje
gozdovih genskih virov, ohranitvena biologija in
ekologija ter Natura 2000. Izpopolnjevala se je
na univerzah v Angliji, Nemčiji in Španiji. Njen
bibliografski opus obsega 643 enot, med katerimi
so številne odmevne, med njimi je 10 najbolj
citiranih oziroma reprezentančnih, razprav, ki
so plod mednarodnega sodelovanja.
GozdV 71 (2013) 2

Izobraževanje in kadri
Skladno z njunim uspešnim raziskovanjem in
sodelovanjem z razredom SAZU za naravoslovne
vede ju je razred predlagal in soglasno s predsedstvom SAZU imenoval za svetovalca SAZU. Prof.
Niko Torelli je bil izvoljen na 36. seji razreda 16.
6. 2011 in prof. Hojka Kraigher na 40. seji razreda
18. 9. 2012. Predsednik Akademije akademik
Jože Trontelj pa jima je podelil častno diplomo.

Tako Slovenska akademija znanosti in umetnosti oziroma njen naravoslovni razred nista
obstala pri enem gozdarju akademiku, temveč sta
z zavidljivim naslovom svetovalca SAZU v mejah
možnosti, kot narekujejo členi 4, 82 in 84a Statuta
SAZU, počastila še dva gozdarja.
Akademik dr. Mitja Zupančič

Doktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2012
MALI, Boštjan. 2012. Vpliv smučišča na tla in pritalno vegetacijo: doktorska disertacija = Ski slope
impact on soil and ground vegetation: doctoral
dissertation. Ljubljana, [B. Mali]: XVII, 131 str.
Mentorica Hojka Kraigher.
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Interdisciplinarni doktorski študij, program Varstvo okolja
COBISS.SI-ID 756343
Izvleček:
Na smučišču Krvavec je bilo na šestih raziskovalnih objektih preučevan vpliv smučišča
na fizikalno kemijske lastnosti tal in značilnosti
pritalne vegetacije, vključno z nadzemno in
podzemno biomaso. Na osnovi talnih lastnosti
in vegetacijskih kazalcev so bili ovrednoteni
vplivi smučišča glede na različno intenziteto
motenj. Poleg teh je raziskava vključevala tudi
spremljanje meteoroloških parametrov, merjenje
temperature in vsebnosti vode v tleh ter analize
snežne odeje. Posebni del je bil dvofaktorski
poskus pri kontroliranih pogojih z alpsko veleso
(Dryas octopetala L.), kjer je bil analiziran učinek
korenin in njihovih simbiontov na stabilnost
strukturnih agregatov. Z raziskavami je bilo
ugotovljeno, da vplivi dejavnosti na smučišču,
kot so posegi v tla s stroji, umetno zasneževanje,
teptanje snega in paša živine značilno vplivajo
na rastlinsko vrstno pestrost, pokrovnost in
rast korenin na tem območju. Vrstna pestrost
in pokrovnost značilno upadata z večanjem
intenzitete motenj na smučiščih. Na smučišču
z največjo intenziteto motenj je bila produktivnost rastlin najmanjša, razlike pa se kažejo
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tudi v vrstni sestavi glede na odsotnost lesnatih
rastlin in značilno večjem deležu metuljnic v
primerjavi z ostalimi površinami. Zaradi uporabe
mehanizacije pri osnovanju smučišč se praviloma
povečuje delež peska in pH tal, zmanjšuje pa se
globina tal v gradientu motenj od pašnika, smučišča na pašniku, strojno izravnanega smučišča
do strojno oblikovanega smučišča, pri katerem
je ugotovljena tudi najmanjša stabilnost talnih
agregatov. Razlike v kemizmu talne raztopine
so bile raziskovane med negrajenim in grajenim
smučiščem ter gozdom. Na grajenem smučišču je
bila koncentracija Ca in vrednost pH raztopine
značilno večja, na kar domnevno najbolj vpliva
kemično preperevanje v karbonatnih tleh z večjo
vsebnostjo peska. Izrazito večje koncentracije Mg
so bile ugotovljene na negrajenem smučišču, vzrok
tega je lahko finejša tekstura in matična podlaga
z več dolomita. V splošnem lahko govorimo o
veliki časovni in prostorski variabilnosti talne
raztopine, kar avtorji pripisujejo padavinam in
heterogenosti tal, z vidika nitratov pa kvaliteta
vode na smučišču ni ogrožena. V eksperimentalnih pogojih ni bil dokazan vpliv korenin in
simbiontov na stabilnost strukturnih agregatov.
ROŽENBERGAR, Dušan. 2012. Razvoj, rast in
razrast bukve (Fagus sylvatica L.) v starejši inicialni fazi v raznomernih dinarskih jelovo-bukovih
gozdovih: doktorska disertacija = Development
and tree architecture of beech (Fagus sylvatica L.)
in latesapling phase in unevenaged Dinaric silver
fir beech forests: doctoral dissertation. Ljubljana,
[D. Roženbergar]: XVI, 159 str.
Mentor Jurij Diaci.
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Izobraževanje in kadri
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
COBISS.SI-ID 262227712
Izvleček:
Kljub ohranjenosti se pri gospodarjenju z dinarskimi jelovo-bukovimi gozdovi srečujemo s težavami,
med katerimi so nazadovanje jelke, neusklajenost
med rastlinsko in živalsko komponento gozda in
slaba kakovost bukovine. Meritve v raziskavi so
bile opravljene v pragozdnih rezervatih v Sloveniji
(Rajhenavski Rog), na Hrvaškem (Čorkova Uvala)
in v BiH (Perućica), kjer so bile v vrzelih in okolici
postavljene sistematične mreže ploskev velikosti
2,25 m2, na katerih so bili merjeni ali ocenjevani
različni parametri mladja in ekoloških dejavnikov.
Osnovne zakonitosti o vplivu svetlobe na rast in
razrast osebkov bukve, ki so bile ugotovljene na
Kočevskem Rogu, veljajo na istih rastiščih tudi na
širšem prostoru dinarskega gorstva, pri čemer pa
v Sloveniji ni prehajanja jelke in gorskega javorja v

sestojne plasti nad 50 cm višine. To lahko izboljšamo
z znižanjem gostot populacij velike rastlinojede
divjadi, s povečevanjem prehranske ponudbe zanjo
in pospeševanjem obeh vrst s hitrejšim odpiranjem
sestoja na mestih, kjer sta obe vrsti že prisotni v
pomladku. Pojavljanje plagitropne razrasti celotnih
osebkov bukve je bilo bolj pogosto v razmerah majhne
osvetljenosti. Kljub temu majhne pomladitvene
površine (lahko tudi pod 100 m2), ki nastajajo pri
prebiralnem gospodarjenju in pomenijo večje deleže
nezaželene razrasti bukve, niso problem z vidika
bodoče kakovosti te drevesne vrste, saj se deleži
plagitropne razrasti močno zmanjšujejo z razvojem inicialne faze. Raziskava je potrdila hipotezo o
manjši sencozdržnosti bukve v starejših razvojnih
stadijih inicialne faze v primerjavi z jelko, pa tudi v
primerjavi z bukvijo v zgodnejših razvojnih stadijih.
Sencozdržnost bukve se z razvojem inicialne faze
zmanjšuje, zato za zagotavljanje primerne kakovosti
v starejši inicialni fazi bukev potrebuje več svetlobe.
Pripravila Maja Božič
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Uvodnik
V Bleiweisovih Novicah o pomenu gozdov in
gozdarskih nasvetov za kmete niso pisali le gozdarji
Ko prebiramo gozdarske prispevke v Bleiweisovih Novicah (1843–1902), se
presenetljivo srečamo s številnimi pisci, ki niso imeli gozdarske izobrazbe,
pa so pripravljali številna dobra, mnoga še dandanes aktualna besedila. Z
gozdarsko publicistiko so se ukvarjali zdravniki, botaniki, prevajalci, publicisti, fiziki, pisatelji, posestniki, župani,… Med njimi najdemo tudi svetovno
uveljavljene strokovnjake.
Tako že v Novicah leta 1844, št. 10–12, najdemo prispevek Nar boljši plot,
ki nar daljši terpi, katerega avtor je Peter Leskovic, posestnik, kmetovalec
(* 20. jun. 1792 Medvedje Brdo, + 4. apr. 1847 Ljubljana).
Novice so leta 1850, št. 32, sporočile: Ministerstva nar veči skerb in prizadevanje bode, pusti Kras spet v polje in gojzd spreoberniti. K dosegi tega ravno
tako imenitniga kakor veliciga dela je pa združene moči treba.
Ker so nam »Novice« v 32. listu veselo prihodnost Krasa oznanile in serčno
priporočile, de naj bi se ta imenitna reč od več strani pogovorila in posvetovala, vam naznanim tudi jez svoje misli, je v uvodu svojega prispevka zapisal
gozdar Jožef Koller.
Takoj za njim se je oglasil Andrej Fleišman (Fleischmann) (* 1805 Dol
pri Ljubljani, + 5. jun. 1867 Ljubljana), botanik in vrtnar v Ljubljanskem
botaničnem vrtu in v Novicah leta 1850, št. 44–52, objavil prispevek Goli
in pusti Kras v 3 letih v mlade seženj visoke boršte spreoberniti. Z njegovimi
stališči je polemiziral gozdar Jožef Koller.
Prav zanimivo je spremljati polemično razpravo številnih domačinov s
Krasa. Med njimi gotovo velja omeniti pisatelja Petra Hicingerja (Hitzinger)
(* 29. jun. 1812 v Tržiču na Gorenjskem, + 29. avg. 1867 Postojna), ki je
objavil več kritičnih prispevkov o Krasu in odnosu kmetov, pa tudi graščin
do gozdov na Notranjskem, saj je med svojim službovanjem kot župnik in
dekan v Postojni (1859–1867) neljube razmere dobro poznal.
Prispevek o pomenu gozdov z naslovom Gojzdi je leta 1854, št. 54–55,
pripravil naš znani fizik in leposlovec Jožef Stefan (* 24. marca 1835 Celovec,
+ 7. jan. 1893 Dunaj).
Prvi in zelo ustvarjalen pisec gozdarskih nasvetov za kmete v Novicah v
petdesetih letih devetnajstega stoletja je bil zdravnik, publicist in prevajalec
Jožef Šubic (* 20. dec. 1802 Mokronog, + 21. apr. 1861 Maribor).
Med pisci ima pomembno mesto tudi naravoslovec Janez Zajec (* 15. dec.
1842 v Žimaricah pri Sodražici, + 14. jul. 1872 Gradec).
O pogozdovanju Krasa, nujnosti obnove gozdov in ne le izkoriščanja, o
pustošenju gozdov, njihovem pomenu za celotno deželo so pisali številni župani
in tudi anonimni dopisniki iz različnih krajev Kranjske, pa tudi Štajerske.
Mag. Franc PERKO
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Vpliv socioekonomskih sprememb na naravo dela revirnega
gozdarja v drobni zasebni posesti na primeru Krajevne enote Ptuj
Impact of Social and Economic Changes on the Work of District Forester in Small
Private Property, Case Study of County Unit Ptuj
Igor KOPŠE
Izvleček:
Kopše, I.: Vpliv socioekonomskih sprememb na naravo dela revirnega gozdarja v drobni zasebni posesti
na primeru Krajevne enote Ptuj. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 3. V slovenščini z izvlečkom v angleščini,
cit. lit, 15. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega pa Marjetka Šivic.
Prispevek obravnava spremembe v obremenitvah in naravi dela revirnih gozdarjev v razmerah drobne in razpršene
zasebne posesti, predvsem v luči globalnih socio-ekonomskih sprememb zadnjega desetletja. Konstantno naraščanje
cen fosilnih goriv, globalna gospodarska kriza in slabšanje socio-ekonomskih razmer v gospodinjstvih izrazito
vplivajo na značaj in intenzivnost dela revirnega gozdarja v drobni zasebni posesti. Z razdrobljenostjo posesti se
ta vpliv praviloma potencira.
Ključne besede: drobna zasebna posest, odkazilo, javna gozdarska služba
Abstract:
Kopše, I.: Impact of Social and Economic Changes on the Work of District Forester in Small Private Property,
Case Study of County Unit Ptuj. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, 3. In Slovenian,
abstract in English, lit. quot.15. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The article deals with changes in strains and nature of work of district foresters in conditions of small and dispersed
private property, above all in the light of global social and economic changes in the last decade. Constant growth
of fuel prices, global economic crisis and declining of social and economic conditions in households strongly affect
the character and intensity of the district forester’s work on small private property. As a rule, this impact is boosted
by the dispersal of property.
Key words: small private property, allotment, public forestry service

1

Uvod

Krajevna enota Ptuj je tipična krajevna enota (v
nadaljevanju KE) v razmerah nižinskega in kolinskega sveta s prevladujočo drobno in razpršeno
gozdno posestjo. Gozdarji na tem območju se v
zadnjem desetletju soočamo z velikimi spremembami delovnih razmer. Kot ugotavljamo, imajo
globalne socio-ekonomske spremembe zadnjih let
pri tem procesu največji vpliv. Značaj in intenzvnost
dela v posameznih revirjih, tako znotraj posameznega leta kot med leti v zadnjem desetletju, sta zelo
odvisna od deleža zasebne posesti in predvsem od
velikosti le-te. Če je pred dobrimi desetimi leti še
veljalo, da je v revirjih z večjim deležem zasebnih
gozdov in predvsem z izrazito razdrobljeno posestjo
manj dela kot v revirjih z večjo posestjo in večjim
deležem državnih gozdov, je dandanes drugače.
Razmere so se v zadnjih desetih letih obrnile
na glavo. Povečevanje delovnih obremenitev v
GozdV 70 (2012) 3

revirjih je v zadnjih letih opaziti povsod, a najbolj
izrazito je prav tam, kjer je zasebna gozdna posest
najmanjša. Revirji s takimi razmerami v zadnjih
letih beležijo konstantno rast in podirajo rekord
za rekordom v količini odkazila in tudi v številu
zadev, ki jih na letni ravni obravnavajo v zasebnem
sektorju. Če so bili še pred desetimi leti revirni
gozdarji z najbolj razdrobljeno posestjo naravnost
frustrirani zaradi nizke ekonomske odvisnosti
od prihodkov iz gozda in skoraj nične zainteresiranosti lastnikov za gospodarjenje z gozdom ob
svoji nemoči pri vplivu na gospodarjenje, je zdaj
situacija drugačna. Konstantna rast cen fosilnih
goriv in hkratno slabšanje ekonomske moči prebivalstva v zadnjih letih je veliko gospodinjstev
prisililo v zamenjavo energenta. Uporaba lesa
za ogrevanje, praviloma v najcenejših in najbolj
I. K., univ. dipl. inž. gozd., igor.kopse@zgs.gov.si
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zastarelih kurilnih napravah, je za socialno šibko
prebivalstvo dandanes odraz nuje in ne alternative
kot nekoč. V takih razmerah za revirne gozdarje
to pomeni, da se je prek odkazila povečal njihov
vpliv na gospodarjenje z gozdom in da je večji, kot
je bil kadar koli prej. Kot ugotavljamo, pa se obremenitev gozdarjev z odkazilom v drobni posesti
veča premosorazmerno z rastjo cen fosilnih goriv.
In ker se te večajo, v najbolj obremenjenih revirjih
že opažamo negativne posledice preobremenitev
revirnih gozdarjev v obliki povečane bolniške
odsotnosti in nezmožnosti pravočasnega zagotavljanja odkazila v času vrhuncev sezone. Hkrati se
v zadnjih letih nelogično in obratnosorazmerno z
rastjo obremenitev zaostrujejo materialne možnosti
za izvajanje revirne službe in ki celoten servis za
gozdne posestnike v obliki, kot ga poznamo sedaj,
že postavlja pod vprašaj.

2

Predstavitev Krajevne
enote Ptuj

KE Ptuj je med letoma 1999 in 2012 sestavljalo
sedem revirjev v velikosti od 2.700 do 3.100
hektarjev gozda s sorazmerno stabilno kadrovsko
zasedbo (preglednica 1). Nekaj kadrovske fluktuacije je zaradi upokojevanja prisotne vseskozi,
a so revirji ves čas zasedeni in v zadnjih šestih
letih v bolj ali manj enaki kadrovski zasedbi. V
vseh revirjih prevladuje drobna zasebna posest,
za katero je značilno, da se v zadnjem desetletju
nenehno stopnjuje proces drobljenja. Analize
posestne strukture ob obnovah gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot namreč povsod
ugotavljajo konstantno večanje števila posestnikov
(predvsem solastnikov) in s tem drobljenje posesti,
kar je v glavnem posledica procesov dedovanja. V
gozdnogospodarski enoti (GE) Destrnik je bilo,

Preglednica 1: Posestna struktura krajevne enote Ptuj med letoma 1999 do 2012 po gospodarskih enotah, revirjih
in geografskih enotah
Gospodarska enota
Lešje
Vz.Haloze
Rodni vrh
Sp.Dravsko polje
Destrnik
Polenšak
Revir
Stoperce
Žetale
Podlehnik
Cirkulane
Sp. Dravsko polje
Destrnik
Polenšak
Geografska enota
Haloze
SP. Dravsko polje
Slovenske gorice
Skupaj KE Ptuj

Povprečna zaseb- Povprečna gozdPovršina gozda Delež zasebnih
Število
na gozdna posest na posest (ha/
(ha)
gozdov
posestnikov (N)
(ha/lastnik)
lastnika)*
5.007
4.466
2.930
1.966
3.259
2.801

0,81
0,77
0,79
0,61
0,85
0,91

4.058
6.213
2.582
2.386
6.606
6.706

0,99
0,55
0,90
0,50
0,42
0,38

1,23
0,72
1,13
0,82
0,49
0,42
Povprečna gozdPovršina gozda Delež zasebnih
Število
Povprečna zasebna posest (ha/
(ha)
gozdov
posestnikov (N)
na posest
lastnika)*
2.883
0,80
2.361
0,98
1,22
3.027
0,80
2.572
0,94
1,18
2.689
0,77
3.249
0,64
0,83
2.697
0,77
3.748
0,55
0,72
3.073
0,68
3.307
0,63
0,93
3.095
0,84
6.274
0,41
0,49
2.965
0,92
7.040
0,39
0,42
Povprečna gozdPovršina
Delež zasebnih
Število
Povprečna zasebna posest (ha/
gozda (ha)
gozdov
posestnikov (N)
na posest
lastnika)*
12.403
0,79
12.853
0,81
1,02
1.966
0,608
2.386
0,50
0,82
6.060
0,88
13.312
0,40
0,46
20.429
0,80
28.551
0,66
0,84

* Združene vse lastniške kategorije (zasebni, državni, drugi)
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Slika 1: Razvoj skupne količine odkazila (m3/leto) in števila posameznih odkazil (N/leto) na KE Ptuj med letoma
1998 in 2012.

npr., leta 2002 v kategoriji do en hektar gozda
86 % vseh lastnikov, v kategoriji od 1 do 5ha pa
14 %. Leta 2012 se je posest dodatno razdrobila,
tako da v kategorijo do enega hektara sodi že 90
% vseh zasebnih lastnikov, v kategorijo od 1 do
5 ha pa le še 10 %. Od 6.606 lastnikov v GE, jih
le še 7 posestvuje med 5-10 ha gozda in še ta je
praviloma razpršen v več prostorsko ločenih parcel.
Za območje KE Ptuj so značilne tri relativno
različne geografske enote, in sicer, Haloze (štirje
revirji), Dravsko polje (en revir) in Slovenske
gorice (dva revirja). Za Haloze so značilni strmi
težavni tereni z nekaj večjim deležem državnih
gozdov, večjo gozdnatostjo in nekoliko večjo
zasebno posestjo. V Slovenskih goricah so tereni
manj zahtevni, manjši je delež državnih gozdov,
manjša je gozdnatost, prevladujejo pa ekstremno
razdrobljeni zasebni gozdovi. Spodnje Dravsko
polje je popolna ravnina in je poseben svet, za
katerega so značilni predvsem velika izmenjanost
gozdnih sestojev: na eni strani velik delež državnih
gozdov, na drugi pa ekstremno razpršena zasebna
posest. Je tudi prostor, ki je pod največjimi pritiski s strani urbanizacije in kmetijske dejavnosti.
Predvsem zaradi dveh izredno močnih ujm, ki sta
zelo vplivali na tekoče gospodarjenje v zasebnih
GozdV 71 (2013) 3

in državnih gozdovih, ga obravnavamo ločeno.
Analiza strukture odkazila med letoma 1998
in 2012
Izbira drevja za posek je najpomembnejše in
po času najobsežnejše delovno opravilo revirnega
gozdarja. Pred desetletjem je bil delovnik revirnega gozdarja sestavljen iz več nalog in opravil,
od katerih je bila izbira drevja za posek le del
vseh opravil. V zadnjih letih pa zaradi izrednega
povečanja povpraševanja po sečnji za drva pomeni
izbira drevja za posek skupaj z izdajo odločbe
večino delovnega časa revirnega gozdarja. V
času sezonskih konic, to je spomladi in jeseni, je
odkazilo praktično edino opravilo.
Od leta 2001 naprej na KE Ptuj beležimo konstantno rast odkazila v zasebnih gozdovih, in sicer
po volumnu (m3/leto) in številu zadev (odkazil
oz. odločb), ki jih revirni gozdarji rešujejo na
letni ravni (Slika 1).
Leto 1998 je bilo zadnje, v katerem je KE Ptuj
še sestavljalo devet revirjev in ko je bilo evidentirano skupaj 27.420 m3 lesa v 570 odkazilih.
To je dobrih 3.000 m3 ali 63 odkazil na leto na
enega revirnega gozdarja. Z letom 1999 sta se dva
gozdarja upokojila, KE pa se je reorganizirala z
opustitvijo njunih revirjev na preostalih sedem.
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Slika 2: Stopnja
nezaposlenosti v
Sloveniji (vir: Eurostat) in rast maloprodajnih cen
(MPC) kurilnega
olja med letoma
1999 in 2012 (vir:
Portal Alea).

Na poznejšo rast in letna nihanja v rasti vpliva
več dejavnikov, med najvplivnejšimi pa so različni
ekstremni vremenski pojavi in z njimi povezane
kalamitete. Tako je npr. maksimum iz leta 2007
posledica zelo močnega vetroloma na območju
Dravskega polja (okoli 20.000 m3), velik posek iz
leta 2009 pa posledica vetroloma na Dravskem
polju in obrobju Haloz ter izredno debele toče na
območju Slovenskih goric. Zmanjšanje odkazila
za vsako od naštetih konic je posledica dejstva,
da so lastniki gozdov odkazano lesno maso kot
posledico škode v svojih gozdovih –zaradi velikega obsega – sanirali postopno v dveh ali celo
treh kurilnih sezonah. Na rast količine odkazila
v manjši meri vpliva tudi menjava generacij ob
upokojevanju starejših kolegov. Praktično z vsako
menjavo revirnega gozdarja količina odkazanega
drevja in število obravnavanih zadev značilno
poskočita, ponekod tudi za 200 do 300 % in
nakazujeta veliko razliko v delovnem zagonu
med mladim in svežim ter odhajajočim in utrujenim gozdarjem. Zagotovo pa na konstantno
rast odkazila najbolj vpliva rast cen fosilnih
goriv, predvsem kurilnega olja in utekočinjenega
naftnega plina (slika 3). Povezava med rastjo cen
kurilnega olja in volumnom ter številom odkazil
v drobni posesti je tako rekoč premosorazmerna.
K trendu rasti cen fosilnih goriv svoje doda še
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globalna ekonomska kriza, ki se v zadnjih nekaj
letih v obliki povečevanja stopnje nezaposlenosti
odraža tudi v Sloveniji (slika 2).
Če kot izhodišče vzamemo povprečje med
letoma 1999 in 2001, ko je bila delovna obremenitev z odkazilom še relativno konstantna, potem
lahko ugotovimo, da se je v dobrem desetletju
volumen skupnega odkazila na KE Ptuj povečal
za 230 %, število odkazil pa za kar 270 %. Če je
pred desetletjem na KE Ptuj povprečna obremenitev z odkazilom še znašala 120 odkazil oziroma
4.800 m3 na leto na revirnega gozdarja, v zadnjih
dveh letih, to je v letih 2011 in 2012, znaša že 330
odkazil oziroma 11.100 m3 na letni ravni.
Rast odkazila in s tem delovna obremenitev ni
enaka v vseh revirjih. Podatki kažejo, da je rast
odvisna predvsem od povprečne velikosti zasebne
gozdne posesti v revirju. Na KE Ptuj povezava
nakazuje sorazmernost s stopnjo razdrobljenosti
gozdne posesti. Večji je delež zasebne posesti v
revirju in bolj kot je ta posest razdrobljena, večji je
prirast delovnih obremenitev z odkazilom (slika 4).
Pri presoji podatkov je treba upoštevati, da gre
za relativno primerjavo in da je zato slika lahko
nekoliko zavajajoča. Nekateri revirji so skozi
celotno obdobje stalno zasedeni z istim revirnim
gozdarjem, v nekaterih so se zamenjale generacije
in predvsem ni vsak revirni gozdar v odhajanju
GozdV 71 (2013) 3
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Slika 3: Korelacija
med maloprodajno
ceno kurilnega olja
(povprečna cena v
letu) in skupno količino odkazila na
KE Ptuj.

Slika 4: Relativno
povečevanje količine odkazila po
posameznih revirjih
v obdobju od leta
1999 do 2012 glede
na povprečje v letih
od 1999 do 2001. .

pustil svojemu nasledniku enake dediščine. Znan
je primer, ko je pred dobrim desetletjem ob
odhodu v pokoj revirni gozdar v svojem revirju
v osmih mesecih leta v zasebnem sektorju uspel
evidentirati vsega 480 m3, njegov naslednik pa
v zadnjih petih letih samo v zasebnem sektorju
povprečno odkaže okrog 11.000 m3 na leto. Zato
je korektneje primerjati absolutne spremembe
količine poseka za dve geografski enoti (slika 5).
Relativno gledano se je količina odkazila v
Slovenskih goricah, to je v območju z ekstremno
razpršeno drobno posestjo (0,40 ha/posestnika)
GozdV 71 (2013) 3

in sorazmeno majhnim deležem državnih gozdov
(12 %) v dobrem desetletju povečala za 400 %.
Na drugi strani se je relativna obremenitev v
Halozah, območju z nekoliko manjšo razdrobljenostjo zasebne posesti (0,80 ha/posestnika),
bistveno težjimi sečno-spravilnimi razmerami
in večjim deležem državnih gozdov (21 %),
povečala le za 170 %. Vendar grafikon iz slike 4
z absolutnim volumnom odkazila pokaže, da so
bili revirni gozdarji v Halozah pred desetletjem
že v štartu dvakrat bolj obremenjeni z odkazilom
kot revirni v Slovenskih goricah. Kljub navidezno
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Slika 5: Absolutni prirast volumna odkazila,
izražen v m3/ha/leto v
dveh geografskih enotah v obdobju od leta
1999 do 2012.

podobnim razmeram sta obe območji med seboj
težko primerljivi, saj se značaj dela med njima
bistveno razlikuje. Glede na terenske razmere je
delo v Slovenskih goricah lažje, vendar so revirji
zaradi nizke gozdnatosti po površini bistveno
večji, zaradi razdrobljenosti lastništva pa revirni
opravijo veliko več manjših odkazil. V Halozah je
delo zaradi zahtevnih terenov fizično napornejše,
revirji so nekoliko manjši in je manj odkazil, a z
nekaj višjo koncentracijo na posamezno odkazilo.
V zadnjem desetletju opažamo tudi rahle spremembe v sezonski dinamiki dela pri odkazilu v
drobni zasebni posesti. (Slika 5). Pred desetimi leti
smo imeli izrazito sezonsko konico le spomladi,
tipično v marcu, ko se dvignejo temperature in

je delo v gozdu mogoče tudi popoldne. Zdaj opažamo, da ima sezona dve izraziti sezonski konici,
in sicer se spomladanski pridruži še novembrska,
to je čas, ko se na podeželju končajo glavna dela
na poljih in v vinogradih. Pred desetletjem so bila
največja odkazila v zimskem času, to je v decembru in januarju , večinoma za prodajo hlodovine,.
Lastniki so s tako sečnjo praviloma začeli takoj
po odkazilu. Dandaes se večja odkazila opravijo
izključno poleti, to je v istem času, kot se praviloma izvajajo odkazila v državnih gozdovih, kajti
pozimi zaradi zelo velikega volumna in številnih
drobnih odkazil ni časa za večja odkazila. V marcu
in aprilu, to je v času, ko je pritisk s strani drobnih lastnikov za posek največji in ko se seznami

Slika 6: Letna dinamika odkazila na KE Ptuj po količini in številu odkazil.. Primerjava let od 1999 do 2002 in
let od 2007 do 2012
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Slika 7: Gibanje povprečne kubature na posamezno odkazilo med letoma
1999 in 2012 na KE Ptuj

z naročili polnijo hitreje, kot jih revirni gozdar
uspe opraviti, praktično ni časa za večja odkazila.
V zadnjih letih je opazen trend tudi zmanjševanje volumna odkazanega drevja na posamezno
opravljeno odkazilo (slika 7). Na ravni celotne KE
sicer volumen posameznega odkazila precej niha
med posameznimi leti in je predvsem pod močnim
vplivom dinamike odkazila v državnih gozdovih.
Če so bili v pripravi za sečnjo obdelani veliki odseki
v državnih gozdovih, potem je to značilno vplivalo
na povprečni volumen posameznega odkazila. Na
grafikonu dobro vidna konica iz leta 2007 je posledica močnega vetroloma na Dravskem polju, kjer
je del gozdnih površin dobesedno ogolilo. Vseeno
je v zadnjih nekaj letih, to je od leta 2008 naprej,
opazno zmanjševanje povprečnega volumna na
posamezno odkazilo. Zmanjšanje je predvsem
posledica dejstva, da se je v zasebnih gozdni posesti
zelo povečalo povpraševanje po drveh. Za tako
odkazilo pa je značilno, da volumen za tekočo
porabo skoraj nikoli ni velik, saj revirni gozdar po
navadi odkaže takšno količino lesa, da zadošča za
dve ali tri kurilne sezone (od 20 do 30m3/odkazilo).
Odkazilo večjih količin je po navadi nesmiselno,
ker lastniki le redko dosledno realizirajo odkazilo
in ko barva zbledi ter se žigi na koreničnikih zarastejo ,lastniki običajno ponovno kličejo gozdarja,
čeprav še niso posekali vseh odkazanih dreves. V
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času sezonskih konic je večje odkazilo praktično
nemogoče, saj se v času, ko ima revirni gozdar na
seznamu po 60 in več naročil za odkazila in sveža
naročila prihajajo hitreje, kot jih utegne opraviti
sproti, sploh ne utegne predolgo muditi pri enem
lastniku. Po letu 2008, z začetkom ekonomske
in gospodarske krize, gozdarji opažamo tudi
spremembo razlogov za sečnjo. V zadnjih letih se
je povsem zmanjšalo povpraševanje po sečnji za
prodajo hlodovine. Ker v ptujskem bazenu prevladujejo bukovi in hrastovo-belogabrovi gozdovi, je
v zadnjih nekaj letih odkazilo z namenom prodaje
kakovostne hlodovine, v skladu s stanjem v lesnopredelovalni industriji, povsem zamrlo, hkrati pa
se je enormno povečalo povpraševanje po slabšem
lesu, primernem za kurjavo. V zelo razdrobljeni
posesti postaja samooskrba s kurjavo pomembnejša
od morebitne vzgoje in prodaje kakovostnega lesa
za prodajo in predelavo. Bukova hlodovina iz
kakovostnih razredov C in B, v zadnjih dveh letih
pa tudi A, zaradi razmerja cen bukovega lesa na
trgu praviloma konča v drveh.

3	Razprava
Obravnavane spremembe obremenitev revirnih
gozdarjev v drobni zasebni posesti v zadnjem
desetletju je treba pogledati skozi perspektivo
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celotnih delovnih opravil, ki jih revirni gozdarji
opravljajo. Če se je v desetletju za 2-do 3-krat
povečal skupni obseg odkazila in predvsem obseg
drobnega odkazila, se je nujno treba vprašati, obseg
katerih del se je na drugi strani zmanjšal ali celo
opustil. Glede na izsledke Medveda s sodelavci
(2002), ki je v letu 2000 analiziral delovne procese
revirnega gozdarja (n = 64), je odkazilo drevja
skupaj z vnosom podatkov, izdajo, vročanjem in
arhiviranjem odločb ocenjeno na 32,3 % aktivnega
delovnega časa oziroma 531 od 1.686 delovnih ur
v letu. Ves preostali del se je razpršil med druga
opravila s področja stikov z lastniki gozdov,
gozdnogospodarskega načrtovanja, gojenja in
varstva gozdov, gozdne tehnike, gozdnih živali in
lovstva ter drugih opravil. Od teh 531 ur, povezanih z odkazilom drevja, je za izdajo, vročanje
in arhiviranje odločb ter tekoči vnos podatkov v
računalniško bazo porabil le 15,8 % časa ali 83
ur na leto. V zadnjih dveh letih, to je v letih 2011
in 2012, evidence ur, porabljenih za posamezna
delovna opravila, kažejo pričakovano spremenjeno
sliko. Za odkazilo drevja, vnos podatkov, izdajo,
vročanje in arhiviranje odločb na KE Ptuj povprečni revirni gozdar porabi 1.041 ur na leto ali
61,7 % delovnega časa (vir: xUre). Evidence torej
kažejo, da se je ta del opravil revirnega gozdarja
v desetletju podvojil. Kar je še posebno pomenljivo, je dejstvo, da revirni gozdar v letih 2011 in
2012 za delo na terenu, torej fizični del odkazila,
porabi slabih 800 ur ali 1,75-krat toliko, kot je to
ocenjeno za leto 2000. Za pisarniški del odkazila,
ki vključuje vnos podatkov, tiskanje, pošiljanje in
arhiviranje odločb, pa 260 ur ali 3,15-krat toliko
kot pred desetletjem. Taka nesorazmernost pri
prirastu pisarniškega dela je še posebno zanimiva
ob upoštevanju dejstva, da se je pred desetletjem
večina odločb v zasebni posesti izdajala in vročala ročno ter sprotno na terenu. Danes je ta del
odkazila popolnoma ločen od terena in je v celoti
vezan na računalniške postopke v pisarni. Pričakovali bi, da bodo računalniki delo prej olajšali,
racionalizirali ter pospešili kot obratno. Seveda
pa vsega prirasta nesorazmerja ne gre pripisati
le kopičenju pisarniških operacij. Deloma so
tudi posledica dejstva, da v zadnjih letih revirni
gozdar na terenu nima več toliko časa za pogovor
in svetovanje lastniku med samim odkazilom kot
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pred desetletjem. Če želi vsa odkazila obdelati v
roku, zlasti v pomladanskem in poznojesenskem
času, mora delati hitro in instrumentalno.
Zaradi potrebnega obsega v zadnjem desetletju nismo izvedli podrobne analize sprememb
delovnih opravil. Bi bilo pa glede na dejstvo, da
se v zadnjih letih v javni gozdarski službi sistematično in predvsem v digitalni obliki evidentirajo
delovna opravila po podrobnih šifrantih na pol
ure natančno, zanimivo primerjati aktualno stanje
s stanjem, ocenjenim v standardih za opravljanje nalog javne gozdarske službe iz leta 2000. S
pomočjo empiričnega ugotavljanja na podlagi
razgovorov s posameznimi revirnimi gozdarji
v drobni razpršeni posesti velja prepričanje, da
v zadnjih letih protislovno s povečano količino
odkazila v drobni posesti zgubljamo stik z delom
na terenu. Zaradi krčenja materialnih sredstev, ki
ne dohajajo več vseh potreb zagotavljanja servisa
javne gozdarske službe, se opuščajo predvsem vsa
opravila, ki so povezana s pregledom in kontrolo
na terenu, ter tem nujno pogojenimi materialnimi
stroški prevozov. Večina revirnih gozdarjev navaja,
da se v zadnjih letih načrti gojitvenih in varstvenih del pripravljajo brez predhodnega ogleda na
terenu, zgolj po spominu in gozdnogospodarskih
načrtih. Ne spremlja se več izvajanja sečnje. Slednje je tudi sicer pri danem obsegu dela fizično
nemogoče, saj je pri 300, 400, 500 in več odkazilih
na leto in pri večini z večletnim rokom izvedbe
nemogoče slediti realizaciji. Vsa manjša odkazila,
do 50 m3 na odločbo, se prevzemajo sistematično
po izteku roka za izvedbo. V zadnjem letu se ne
spremlja več niti večjih sečišč. Negovalna dela
se prevzemajo na podlagi izjav lastnikov brez
ogledov na terenu. Vsi gozdnogojitveni načrti
so narejeni v pisarni po sistemu »copy-paste«
na podlagi opisov sestojev ob obnovah načrtov.
Kot kaže praksa, je smiselnost izdelave gozdnogojitvenih načrtov v drobni zasebni posesti
vprašljiva že v svoji osnovi (Kopše, 2011). Večina
revirnih gozdarjev v drobni posesti meni, da je
gozdnogojitveno načrtovanje golo izpolnjevanje
formalnosti. Iz delovnika revirnih gozdarjev
izginjajo predvsem tiste delovne operacije, ki so
povezane s prisotnostjo in prevozi po terenu in
jih je mogoče opraviti po spominu ob opravljanju
najnujnejšega opravila, to je odkazila.
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Slika 8: Gibanje
letne kvote porabljenih kilometrov
za vsa opravila na
terenu KE Ptuj

V zadnjem desetletju so na KE vzporedno
z rastjo odkazila v zasebnih gozdovih deležni
konstantnega krčenja pri zagotavljanju osnovnih
materialnih stroškov za delo v revirju. Pred desetletjem je priznana kilometrina na ravni KE za
tekoče delo v revirjih znašala skupno okoli 80.000
km. Po letu 2004 se je skupna kvota razpoložljivih
kilometrov za terensko delo začela sistematično
zmanjševati in se je v letu 2012 dobesedno prepolovila (slika 8). Kvota za uporabo zasebnih
vozil za redno terensko delo pa se je zmanjšala
kar za 3-krat, in sicer iz slabih 69.000 km/leto
na 22.000 km v letu 2012. Na KE imajo sicer
eno službeno vozilo, ki se mu v 2 do 3 zimskih
mesecih pridruži še dodatno vozilo iz odseka
za načrtovanje. Službeno vozilo je s 14.000 km/
leto polno zasedeno, vendar v zadnjih dveh letih
kljub 25 % večji obremenjenosti ne zadošča več za
tekoče zadovoljevanje potreb po delu na terenu.
Dodaten razmislek terjajo tudi dejstva povezana
z učinkovitostjo evidentiranja dejanskega poseka
v gozdovih z razdrobljeno zasebno posestjo. Ob
prav vsaki obnovi gozdnogospodarskega načrta
gospodarske enote z izrazito drobno in razpršeno
gozdno posestjo v zadnjih petih letih podatki iz
meritev na stalnih vzorčnih ploskvah kažejo, da
revirni gozdarji v drobni posesti uspejo evidentirati
le del dejansko posekane lesne mase v gozdovih.
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Kar je še posebno pomenljivo, je dejstvo, da se
tudi preverjeno dosledni in angažirani gozdarji ne
uspejo niti približati ocenam dejanskega poseka
iz stalnih vzorčnih ploskev. Gospodarska enota
Destrnik, inventarizirana v letu 2011, s 85 %
zasebne gozdne posesti, s povprečno površino
0,42 hektarja gozda na zasebnega (so)lastnika in
v kateri skozi celotno desetletje veljavnosti starega
načrta deluje isti revirni gozdar, je tipičen primer.
Po podatkih iz vzorčnih ploskev je revirni gozdar,
ki v zadnjih petih letih (od 2008 do 2012) odkaže
22.100 dreves oz. 13.266 m3 v 465 odkazilih na
leto, v državni posesti uspel evidentirati 100 %
posekane lesne mase, v zasebni posesti pa le 57 %.
Ocena dejanskega poseka na vzorčnih ploskvah
je sicer obremenjena z 22 % vzorčno napako (vir:
ploskdv.dbf), vendar je razkorak med odkazano
(evidentirano) količino in izmerjeno še vedno zelo
velik. Prav tako ne vemo, kdaj je nastal največji
razkorak med evidentirano in dejansko posekano
količino lesa. V prvih letih veljavnosti načrta,
ko evidence kažejo na obremenitev revirnega
gozdarja z 1 m3/ha/leto ali proti koncu načrta,
ko obremenitev doseže 5 m3/h/leto? Če lahko
zaupamo v nepristranskost statističnih metod,
ekstrapoliramo ugotovitve iz vzorčnih ploskev in
sklepamo, da je delež neevidentiranega dejansko
posekanega lesa nekaj večji v zadnjih letih, potem
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bi isti revirni gozdar moral ob 100 % uspešni
realizaciji dejanskega poseka v zadnjih petih letih
evidentirati od 20.000 do 21.000 m3 oziroma na
letni ravni označiti od 33.000 do 35.000 dreves.
Pri 220 delovnih dneh na leto bi moral, neupoštevajoč vremenske razmere, na dan odkazati
okrog 90 m3 ali označiti okrog 150 dreves. Pri
slabih 30 m3/odkazila bi to pomenilo, da bi moral
vsak dan realizirati vsaj pet praviloma prostorsko
ločenih odkazil.

4	Zaključek
Povsem jasno je, da so v drobni zasebni gozdni
posesti v zadnjih letih glavno gonilo rasti odkazila rastoče cene fosilnih goriv. Predvsem cene
kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina in
deloma tudi zemeljskega plina so postale tako
visoke, da jim socialno najšibkejši sloj prebivalstva preprosto ne more več slediti. Socialni prag,
pri katerem je prebivalstvo prisiljeno zamenjati
fosilni vir ogrevanja z bistveno cenejšim lesom,
se vseskozi zvišuje skladno s trendom postopne
in konstantne rasti cen fosilnih goriv . Skoraj
linearno z rastjo cen fosilnih goriv sledi trend
povečanega povpraševanja po lesu za ogrevanje
v drobni zasebni posesti. Gre torej za temeljno
globalno ekonomsko gonilo in ne posledico
kakršne koli usmerjene politike z namenom
povečevanja izrabe največjega slovenskega
obnovljivega vira bogastva. Zelo preprosto:
nafta je tisto gonilo, ki rekrutira veliko lastnikov
gozdov iz drobne in razpršene zasebne posesti.
Nobeno drugo gonilo, nobena politika, noben
program, noben gozdnogospodarski načrt ni
tako učinkovit, kot je učinkovito vprašanje
temeljne ekonomije. Karikirano: če se jutri
nafta iz neznanega razloga poceni na izhodišče
izpred dobrega desetletja, nas bodo lastniki v
drobni zasebni posesti preprosto pozabili. In če
se bodo cene nafte zviševale še naprej v skladu s
trendom zadnjih let, preprosto ne bomo mogli
več slediti potrebam prebivalstva, saj smo že na
kadrovskem robu in – materialno – gledano
krepko podhranjeni.
Če se bo predstavljeni trend sprememb še
naprej nadaljeval z dinamiko, ki smo ji prisotni
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v zadnjih letih, se bomo morali vprašati, ali je v
spreminjajočih se globalnih razmerah še mogoč
tako bogat servis za lastnike gozda, kot ga predvideva Zakon o gozdovih. Predvsem se bo treba
vprašati, ali si tak servis še lahko privoščimo
povsem zastonj in kako ga bomo z obstoječimi
kadrovskimi in materialnimi sredstvi sploh lahko
zagotavljali.
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Ogenj kot orodje; stanje in perspektiva v Sloveniji
Fire as a Tool, State and Perspectives in Slovenia
Saša VOCHL1, Maarten DE GROOT2, Anže JAPELJ3
Izvleček
Vochl, S., De Groot, M., Japelj, A.: Ogenj kot orodje; stanje in perspektiva v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 71/2013,
št. 3. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit 50. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega pa Marjetka Šivic.
Namensko požiganje je ukrep, kjer na vnaprej določeni površini uporabljamo ogenj kot orodje za doseganje
vnaprej postavljenih ciljev. Pri tem skušamo v skladu z okoljskimi razmerami doseči določeno (želeno) toplotno intenzivnost in stopnjo širjenja. Njegovo izvajanje terja veliko znanja in izkušenj ter dobro sodelovanje
strokovnega in operativnega osebja z različnih področij. Eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na
uspešno vpeljevanje namenskega požiga, je tudi intenzivno izobraževanje in ozaveščanje javnosti o prednostih
ter nevarnostih, ki jih požig lahko prinaša. Možnosti uporabe namenskega požiga v Sloveniji so še razmeroma
neraziskane. Namen prispevka je predstaviti namensko požiganje kot enega izmed možnih ukrepov za doseganje ciljev na področju ohranjanja in krepitve biotske raznovrstnosti ter zmanjševanja požarne ogroženosti v
slovenskem prostoru.
Ključne besede: namensko požiganje, preventiva, varstvo narave, družbeni vidik, tehnike požiganja, pregled
Abstract
Vochl, S., De Groot, M., Japelj, A.: Fire as a Tool, State and Perspectives in Slovenia. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 3. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 50. Proofreading of the
English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In this paper we refer to prescribed burning as a controlled application of fire to vegetation under specified
environmental conditions which allow the fire to be confined to a predetermined area and at the same time to
produce the intensity of heat and rate of spread required to attain planned resource management goals. Both
experience and scientific knowledge are important factors for use of fire as a management tool. Furthermore,
the implementation of prescribed burning requires close cooperation among specialists and operational people
from different areas of expertise. Education and public awareness about the benefits and possible risks of fire is
very important, affecting successful introduction of prescribed burning. Recommendations are given for further
research and application of prescribed burning in Slovenia. The use of prescribed burning is a type of management which is neither often used nor well known in Slovenia. The aim of this paper is to present prescribed
burning as one of the possible management measures for reducing forest fire risk and maintaining biodiversity
in Slovenian territory.
Key words: prescribed burning, prevention, nature conservation, social aspect, burning techniques, review

1

UVOD

Lani so številne novice o katastrofalnih požarih
z vseh koncev sveta ponovno polnile prve strani
časopisov. Smrtne žrtve in velika gmotna škoda
opozarjajo na človekovo nemoč, ko se razbesni
narava. Gasilci, ki se spopadajo z velikimi požari,
so pogosto izpostavljeni življenjski nevarnosti
in izjemnim človeškim naporom. Obstoječa
tehnologija za gašenje požarov v naravi zlasti na
zahtevnih terenih, v neugodnih vremenskih razmerah in ob veliki količini razpoložljivih goriv, ki
omogočajo razvoj požarov velikih intenzivnosti,
včasih povsem odpove (Slika 1).
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Vprašanje, kako preprečevati razvoj velikih
požarov in kako se jim v primeru njihovega pojava
uspešno zoperstaviti, je pred ameriške strokovnjake v petdesetih letih prejšnjega stoletja postavilo
nov izziv (Ascoli, 2005; 2006; 2007). S pojavom
učinkovitejših tehnik preprečevanja požarov v
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Slika 1: Uničenje varovalnih gozdov z vsemi
funkcijami, ki jih opravljajo, lahko povzroči
precejšnjo ekološko,
ekonomsko in socialno škodo. (Foto: S. Vochl, Hermagor, 2011)

velikost in pogostnost požarov. Na območjih,
kjer so bili požari zaradi delovanja človeka ali
narave pogosti, so živali in rastline razvile najrazličnejše prilagoditve. Obstoj nekaterih vrst je
tesno povezan s cikličnim pojavljanjem požarov.
Odsotnost ognja zaradi vedno bolj učinkovitega
protipožarnega varstva in organiziranosti gašenja
se je začela zrcaliti v spremenjenih ekoloških
procesih in kopičenju rastlinske biomase, ki
predstavlja velikansko zalogo energije za razvoj
katastrofalnih požarov (Pausas in Keeley, 2009).
Spoznanja o vlogi ognja v naravi so zarisala pot
v smer razvoja namenskega požiganja.
Namensko požiganje (prescribed burning) je
ukrep, pri katerem na vnaprej določeni površini
uporabljamo ogenj kot orodje za doseganje
vnaprej postavljenih ciljev. Pri tem skušamo v
skladu z okoljskimi razmerami doseči določeno
(želeno) toplotno intenzivnost in stopnjo širjenja
(po FAO/GFMC 2003). Nameni so lahko različni.
Najpogosteje je v rabi kot ukrep zmanjševanja
požarne ogroženosti in ohranjanja naravne ter
kulturne dediščine, pa tudi za izboljšanje pašnih
razmer, pripravo tal na pomlajevanje, za kontrolo
plevelov, škodljivih žuželk in bolezni (A Guide for
Prescribed Fire …, 1989). Površina, namenjena
namenskemu požigu, je lahko tudi odličen poligon
za varno učenje in nabiranje izkušenj operativnega
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osebja ter tudi priložnost za raziskovalno delo.
V evropskem prostoru namensko požiganje bolj
kot posnemanje ekoloških procesov nadomešča
nekdanje oblike rabe tal. V 20. stoletju je namreč
velik del Evrope doživel korenite socio-ekonomske
spremembe. Izgubljanje tradicionalnih oblik obdelave tal je zlasti v sredozemskih deželah povzročilo
povečevanje požarne ogroženosti okolja. V preostalem delu Evrope je zaraščanje obdelovalnih površin,
bolj kot povečevanje požarne ogroženosti okolja,
pomenilo izginjanje habitatov številnih rastlinskih ter živalskih vrst, ki so nastajali z vzajemnim
delovanjem človeka in narave v dolgem časovnem
obdobju. V evropskem prostoru se je v zgodnjih
osemdesetih letih prejšnjega stoletja namensko
požiganje najprej uveljavilo v Franciji, Španiji in na
Portugalskem kot ukrep za zmanjševanje požarne
ogroženosti. Pozneje se je njegova uporaba z novimi
spoznanji razširila tudi na ohranjanje naravne in
kulturne dediščine (Montiel, 2009; Goldammer
in sod., 2007). Zdaj je v večini evropskih držav še
vedno v poskusni fazi, predvsem zaradi zakonskih
omejitev, razdrobljenosti posesti, pomanjkanja
izkušenj operativnega in strokovnega osebja ali
zaradi negativnega odnosa javnosti do uporabe
ognja (Xanthoupoulos in sod., 2006).
Možnosti uporabe namenskega požiga v Sloveniji so še razmeroma neraziskane. V slovenskem
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prostoru naravne danosti omogočajo izredno
pestrost življenjskih prostorov in visoko stopnjo
biotske pestrosti. Slovenija se je z različnimi konvencijami (Bernska konvencija, Alpska konvencija)
in pravnimi dokumenti (Direktiva o habitatih) na
evropski ter nacionalni ravni zavezala k ohranjanju
pestrosti rastlinskih in živalskih vrst oz. njihovih
habitatov. Uresničevanje ciljev na področju ohranjanja narave in kulturne dediščine pa je lahko
ravno zaradi pestrih naravnih danosti in prepleta
različnih rab na razmeroma majhnem prostoru
izredno zahtevno. Zato je poznavanje različnih
ukrepov pomembno, saj tako lahko v danih razmerah izberemo najprimernejšega, ki bo s čim
manj negativnimi posledicami pripeljal do cilja.
S prispevkom želimo predstaviti namenski
požig kot enega izmed možnih ukrepov za doseganje ciljev na področju ohranjanja in krepitve
biotske raznovrstnosti ter zmanjševanja požarne
ogroženosti tudi v slovenskem prostoru.

2 	TEHNIKE NAMENSKEGA
POŽIGANJA
Z razvojem namenskega požiga so nastale različne
tehnike požiganja, ki so predstavljene v Priročniku
za namensko požiganje (A Guide for Prescribed
Fire …, 1989). Posledice namenskega požiganja
so odvisne od lastnosti ognja (npr. intenzivnosti
gorenja) in lastnosti okolja, kot je na primer količina razpoložljivih goriv, značilnosti terena (npr.
naklon, razgibanost) ter vremenskih razmer (npr.
smer in hitrost vetra).
Glede na tehniko požiganja ločimo različne
tipe ognja: napredujoči ogenj (strip-heading
fire), spremljevalni/stranski ogenj (flanking fire),
povratni ogenj (backing fire) in točkovni vžig
(point ignition). Glede na njihove lastnosti se
uporabljajo v različnih okoljskih razmerah in za
doseganje različnih ciljev.
Povratni ogenj (slika 2) se zaneti poleg ovire in
se širi v smeri proti vetru. Ta tip ognja napreduje

Slika 2: Povratni ogenj (Wade in Lunsford, 2012 prirejeno po S. Vochl, 2011)

Slika 3: Napredujoči ogenj (Wade in Lunsford, 2012 prirejeno po S. Vochl, 2011)
GozdV 71 (2013) 3
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Slika 4: Spremljevalni (stranski) ogenj (Wade in Lunsford, 2012 prirejeno po S. Vochl, 2011)

Slika 5: Točkovno požiganje (Wade in Lunsford, 2012 prirejeno po S. Vochl, 2011)

zelo počasi, zato toplota seže globlje v tla in lahko
poškoduje tudi korenine. Pogosto se uporablja
tam, kjer so prisotna goriva večjih dimenzij in v
mladih borovih sestojih.
Napredujoči ogenj (slika 3) gori v smeri vetra.
Širi se hitro in na razpoložljiva goriva vpliva le
površinsko. Pri uporabi te tehnike je priporočljivo
požiganje v pasovih, saj v nasprotnem primeru
lahko razvije visoko intenzivnost gorenja, kar pa
lahko povzroči ožig krošenj.
Spremljevalni (stranski) ogenj (slika 4) se širi
v linijah neposredno proti vetru, linije požara
pa se širijo pravokotno na smer vetra. Praviloma
se uporablja za zavarovanje strani ob uporabi
napredujočega ognja ali za podporo povratnemu
ognju, medtem ko se le-ta širi.
Točkovno požiganje (slika 5) je tehnika, kjer
požar zanetimo v liniji na različnih mestih. Intenzivnost požara bo precej večja kot pri povratnem
ognju, ampak manjša kot pri napredujočem.
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Opisani tipi ognja se v praksi uporabljajo
najpogosteje. Poleg njih je še več drugih tehnik
požiganja, na primer osrednje (center firing) in
krožno (circular, ring firing) netenje, požiganje
lesnih ostankov, zloženih v kupe (pile burning)
ali razprostrtih po površini (windrow burning).
Pred njihovo uporabo je treba poskrbeti za številne
preventivne ukrepe, kot je preverjanje smeri in
hitrosti vetra, preverjanje prisotnosti prometnic
ali pa priprava novih presek z oranjem, ki bodo
služile zadrževanju ognja na izbranem območju.
Za načrtovanje, izvedbo in spremljanje namenskega požiga je potrebna velika mera znanja
in izkušenj. Dobro poznavanje vloge ognja v
naravi in njegovo obnašanje v različnih razmerah
omogoča njegovo učinkovito rabo kot orodje za
doseganje želenih ciljev ob manjših negativnih
učinkih (slika 6).
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Slika 6: Nadzor nad
ognjem lahko zmanjša možnost poškodb
drevja. (Foto: C. Liva,
Taipana, 2011)

3 	OGENJ KOT ORODJE
Namenski požig so sprva uporabljali le za zmanjševanje požarne ogroženosti, pozneje pa se je
njegova uporaba razširila tudi na druga področja.
Kot ukrep v gozdarstvu služi za odstranjevanje
sečnih ostankov ali uravnavanje tekmovalnosti in
vegetacijske zgradbe. V kmetijstvu se uporablja
kot ukrep za obnovo in vzdrževanje pašnikov ter
izboljšanje pašnih razmer. Z namenskim požigom
lahko oblikujemo in vzdržujemo tudi življenjski
prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam.
V Kataloniji na primer požigajo trstičja in tako
izboljšujejo habitatne razmere za nekatere vrste
ptic (Costa in sod., 2011).
Načrtna uporaba ognja je lahko le eno izmed
orodij v naboru preostalih upravljavskih ukrepov.
Včasih postavljenih ciljev ni mogoče doseči samo
z uporabo ene vrste ukrepa. V primerih, ko je cilj
odstranitev določene rastlinske vrste, se lahko
najprej uporabi povratni ogenj, pozneje pa se izvaja
le še košnja ali paša. Zmanjševanje količine goriv
v borovih gozdovih je mogoče opraviti najprej z
mehanskim odstranjevanjem polnilnega sloja, s
čimer se zmanjša možnost za nastanek vršnega
požara. Nato vsakoletno namensko požiganje z
napredujočim ognjem prepreči kopičenje novih
goriv.
Izbiro primernega ukrepa ali kombinacije
ukrepov poleg ciljev terjajo naravne danosti,
GozdV 71 (2013) 3

ekonomske in družbene razmere (Preglednica 1).
Uporabimo jih lahko šele tedaj, ko natančno
opredelimo njihovo primernost v danih razmerah.
Zato je ključnega pomena dobro poznavanje upravljavskih ukrepov in njihovega vpliva na okolje.
Raziskava, kakršna je bila opravljena leta 1975 v
nemški zvezni državi Baden-Württemberg, lahko
pomaga razumeti vpliv različnih upravljavskih
ukrepov na razvoj vegetacije. V več kot dvajset let
trajajoči raziskavi so proučevali različne tehnike
preprečevanja zaraščanja kmetijskih površin.
Med seboj so primerjali različne jakosti košnje,
mulčenja, namenskega požiga in paše kot ukrepov
za preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin
(Schreiber in sod., 2001).
V Sloveniji uporaba ognja ni pogosta praksa,
četudi ima ob ustreznem načrtovanju in izvedbi
lahko številne pozitivne učinke. Ogenj različnih
jakosti je uporaben za različne namene. Močan
ogenj se lahko uporablja za uničevanje koreninskega sistema neželenih rastlinskih vrst. Šibkejši
ogenj pa je primernejši za odstranjevanje mrtve
rastlinske biomase in ob tem ne poškoduje
semena, ki čaka na primerne razmere za klitje.
Nastali pepel in v njem razpoložljive hranilne
snovi pozneje veter lahko raznese ter prerazporedi
na večji površini. Ni nujno, da so površine, ki jih
požigamo, le v ravninskem svetu. Pomembno je,
da so izpolnjeni pogoji za širjenje ognja. Uspešen
namenski požig je tesno povezan z vremenskimi
145

Vochl, S., De Groot, M., Japelj, A.: Ogenj kot orodje; stanje in perspektiva v Sloveniji

Preglednica 1: Dejavniki in njihov vpliv na možnost uporabe posameznega ukrepa (X – tesna povezanost dejavnika in ukrepa, O – dejavnik ne vpliva oz. vpliva na uporabo ukrepa le v manjši meri)
Namensko požiganje

Paša

Strojna
košnja

Oranje

Mulčenje

Izdelava
lesnih
sekancev

Veter

X

O

O

O

O

O

Padavine

X

O

O

O

O

O

Temperatura

X

O

O

O

O

O

Naklon

O

O

X

X

X

X

razgibanost

O

O

X

X

X

X

BIOMASA

X

X

X

X

X

X

DRUŽBENA SPREJEMLJIVOST

X

O

O

O

O

O

DEJAVNIK
VREMENSKE RAZMERE

TOPOGRAFIJA

razmerami in razpoložljivostjo goriv. Spremljajoči
dim in sprememba videza pokrajine pa lahko omejujeta njegovo uporabo v bližini naselij (slika 7).
Od vremena je manj odvisna paša živali. V
zadnjem času se za upravljanje z vegetacijo vse
bolj uveljavlja ciljno pašništvo (targeted grazing).
Pašne živali, ki na vegetacijo lahko vplivajo s selektivnim objedanjem, gaženjem in izločki, načrtno
uporabljajo za preprečevanje zaraščanja, zatiranje
invazivnih vrst, zmanjševanja požarne ogroženosti
okolja in druge upravljavske cilje (Launchbaugh,
2006). Pri tem mora biti paša nadzorovana, saj
le tako lahko zmanjšamo možnost za nastanek
negativnih posledic (slika 8). Nadzorovano pašo

lahko spremljajo ograje pod električno napetostjo,
pastirski psi in nepredvidljivo vedenje pašnih
živali, ki so lahko vzrok sporov zlasti v bližini
rekreacijskih površin.
Tudi košnja ni več le ukrep za pridobivanje
živalske krme, temveč postaja pomembna tudi
na področju ohranjanja naravne in kulturne
krajine. Čas košnje in pogostost košnje ne vplivata samo na prehransko vrednost krme, temveč
tudi na prisotnost posameznih rastlinskih in
živalskih vrst. Poleg pogostosti in časa košnje je
zelo pomemben dejavnik tudi njen način, ki naj
bi omogočal pravočasen umik prostoživečim
živalim (Vrček, 2007). Senožeti, ki se jih včasih

Slika 7: Za namenski
požig sta potrebna dobro poznavanje lokalnih razmer in izurjena
ekipa. (Foto: C. Liva,
Taipana, 2011)
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Slika 8: Koze so še vedno na slabem glasu
zaradi nenadzorovane paše v preteklosti
in škode, ki so jo povzročile na območjih,
kjer so se pasle. (Foto:
S. Vochl, Mali Vrh pri
Prežganju, 2009)

ročno kosili enkrat na leto, so bile vrstno zelo
pestre. Zdaj so večinoma prepuščene zaraščanju,
saj je za ročno košnjo v težko dostopnem terenu
potrebno veliko delovne moči in je časovno zelo
zamudna (Zupin Muzik, 2008).

Pri izbiri primernega ukrepa so pogosto odločujoči dejavniki tudi količina, velikost in vrsta
(lesna, nelesna) biomase na površini. Tako se
košnja izvaja na travniških površinah, mulčenje
ali paša pa lahko na primer na zaraščajočih se
površinah, kjer so že prisotne lesnate rastline.
Z uporabo strojev za mulčenje se z drobljenjem
spremeni razporejenost in velikost rastlinske
biomase ter tudi izravna zemljišče (Murphy,
2010). Medtem ko pri mulčenju rastlinska biomasa ostane na površini, se pri izdelavi sekancev
odstrani s površine.
V nekaterih državah oranje uporabljajo za
oblikovanje protipožarnih presek v gozdu (slika
9). Traktor s plugom privzdigne zgornjo plast
tal, podorje rastlinsko biomaso in tako prekine
površinsko zveznost goriv.
Uporaba strojev je pogosto omejena z razgibanostjo terena, naklonom in nosilno zmogljivostjo
tal. Poleg tega so lahko stroški strojne obdelave
zelo visoki, saj poleg nakupa vključujejo tudi
vzdrževanje strojev.

3.1 Uporaba ognja za preprečevanje in
gašenje požarov v naravi
Slika 9: Izdelava protipožarne preseke s pomočjo pluga
v borovem sestoju v Litvi (foto: S. Vochl, 2011)
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nikov (vremenske razmere, topografija) k razvoju
požarov velikih intenzivnosti pomembno prispeva
tudi količina, vrsta in razporeditev goriv. Drobna
goriva, kot so suha trava in listje, so hitro vnetljiva
in v ugodnih razmerah delujejo kot netivo za
večja goriva, kot so panji in veje. Požar se tako
postopoma krepi; neprekinjena zaloga talnih
goriv mu omogoči nadaljnjo nemoteno horizontalno širjenje. Kadar ogenj naleti na stopničasto
razporejeno gorivo, ki je značilno za zaraščajoče
se površine, se lahko hitro vzpne tudi v krošnje
dreves in zaneti težje obvladljiv vršni požar.
Za namenski požig, ki se uporablja za potrebe
zmanjševanje požarne ogroženosti naravnega
okolja, se je v Sloveniji uveljavil tudi izraz preventivni kontrolirani požig (Muhič, 2004) oziroma
preventivni požig (Jakša, 2009), ki lahko vpliva
na razporeditev, količino in vrsto goriv. S prekinitvijo zveznosti in zmanjšanjem količine goriv,
posebno hitro vnetljivih, se zmanjšuje verjetnost
nastanka požara. V primeru pojava požara pa je
le-ta zaradi pomanjkanja energije – goriv – lažje
obvladljiv. Za preventivno požiganje je potrebno
veliko znanja in izkušenj ter dobro poznavanje
lokalnih razmer. Zahtevnost izvedbe je odvisna
od homogenosti goriv in lokalnih posebnosti.
Na primer: za požiganje podrasti pod drevesnimi krošnjami je potreben – v primerjavi s
požiganjem pašnikov – poleg nadzora širjenja
požara tudi dober nadzor nad intenzivnostjo in
trajanjem gorenja, s čimer se zmanjšuje možnost
za poškodbe dreves.
V Franciji, Španiji in na Portugalskem preventivne požige v gozdovih bora in zunaj gozda že
vrsto let izvajajo za to posebej usposobljene ekipe
(Lázaro, 2010). Na Bavarskem so po ekstremni
suši v letu 2003, ki je vplivala na veliko požarov,
poskusno začeli uvajati preventivni požig ob
železniških progah, kjer so požari pogosti zaradi
isker zavirajočih vlakov (Hetzel in Goldammer,
2004). Leta 2008 je Italija preventivni požig prvič
vključila v načrt zaščite gozdov pred požari z
namenom zmanjševanja požarne ogroženosti
borovih gozdov (Pinus halapensis Miller in Pinus
pinaster Aiton) (Lázaro, 2010).
Poleg uporabe ognja v preventivne namene
je v evropskem prostoru že dolgo za potrebe
obvladovanja požarov v rabi taktični požig (sup148

pression fire). Posredna metoda gašenja vključuje
najrazličnejše tehnike požiganja (predogenj,
protiogenj) v bližini požarne fronte, s katerimi
se zaustavi širjenje oziroma zmanjša intenzivnost
požara. Vse to omogoča lažji nadzor in končno
pogasitev požara.
Gašenje požarov v naravi pa ni vedno edina
pot. Požar Montmel, ki je izbruhnil v španski
Kataloniji leta 2006, so gasilci omejili na določeno
območje in ga pustili goreti. Ocenili so namreč, da
požar lahko ugodno vpliva na rastlinsko zgradbo
tamkajšnjega gozda (Castellnou in sod., 2010).

3.2 Namensko požiganje kot ukrep
ohranjanja narave
Namensko požiganje je eno izmed orodij ohranjanja vrst ali njihovih habitatov (Boerwinkel
in sod., 2004; de Groot in sod., 2007). Vrste, na
katere vpliva ogenj, delimo v dve skupini: vrste,
na katere ogenj vpliva neposredno, in tiste, na
katere vpliva posredno. Veliko rastlin in dreves v
Sredozemlju je odvisno od neposrednega delovanja
ognja. Vročina, ki nastane v požaru, je namreč
pomemben dejavnik, ki omogoča njihovo razmnoževanje (Moreira in sod., 2012). Požarišča
rade poseljujejo tudi različne vrste hroščev, kot
je na primer zavarovana saproksilna vrsta zrnasti
kapucar (Stephanopachys substriatus Paykull,
1800) (Muona in Rutanen, 1994). Nekatere vrste
ptic uporabljajo preostala debla na požariščih
za gnezdenje (Rost in sod., 2012). Neposreden
učinek požara ekosistem razvojno potisne nazaj
v pionirske stadije. Zato je vpliv ognja na rastline,
kot so trave in grmi, ki so povezane s takšnimi
stadiji, pozitiven (Batič, 2001; Geister, 1999; Jurc,
2001; Zozaya in sod., 2011). Seveda to velja, kadar
so te vrste prisotne v bližini pogorišč, ki jih nato
lahko poselijo (Brotons in sod., 2005). V Španiji
so odkrili, da so največje gostote ptic, vrste vrtni
strnad (Emberiza hortulana L. 1758), prisotne
prav na požariščih in ob njih (Menz in sod., 2009).
»Vrnitev« ekosistema v začetne faze razvoja zaradi
požara oblikuje prepletajočo se strukturo različnih
razvojnih stadijev ekosistemov, kar omogoča tudi
večjo biotsko pestrost (Herrando in sod., 2003).
Postavlja se vprašanje, ali je požar koristen v
vseh ekosistemih. Verjetno ne. V Sredozemlju se
požari pojavljajo že tisoče let, pestrost živalskih
GozdV 71 (2013) 3

Vochl, S., De Groot, M., Japelj, A.: Ogenj kot orodje; stanje in perspektiva v Sloveniji

in rastlinskih vrst je dobro prilagojena na tak
režim. Ogenj je tam pomemben del razvoja krajine
(Grove in Rackham, 2001). Na Nizozemskem
so območja z manjšo vsebnostjo hranil v tleh.
Z namenskim požiganjem (in mineralizacijo)
rastlinske biomase je mogoče nekaj tega primanjkljaja nadomestiti (četudi večina hranil izgori v
zrak). Uporaba ognja ustvari ugodne razmere za
nekatere redke rastlinske vrste, ki lahko uspevajo
na takih območjih. Kakor koli že, na tleh, ki so
bogata s hranili, ogenj verjetno nima tako pozitivnih učinkov, kot na tleh z manjšo vsebnostjo
hranil. Na tak način bodo večinoma pospeševane
vrste, ki dobro uspevajo na bogatih tleh. Ena izmed
težav, ki lahko nastane pri namenskem požiganju,
je sprostitev rastnega prostora. Odsotnost konkurence zaradi požganega rastlinja lahko omogoči
razširjanje invazivnih rastlin, kot je kanadska

zlata rozga (Solidago canadensis L. 1758). Z vidika
ohranjanja vrst je zato pomembna opredelitev
ekosistemov, v katerih se bo namensko požiganje
uporabljajo kot orodje za doseganje ciljev na
področju ohranjanja narave.

3.3 Uporaba ognja v Sloveniji
V Sloveniji se je požigalništvo kot eno najstarejših
načinov izrabe zemljišč ohranilo na nekaterih
oddaljenih hribovskih kmetijah do leta 1958, ko
je bilo z zakonskim predpisom o kurjenju v gozdovih prepovedano. Na t. i. požganicah so ljudje
s pomočjo ognja izkrčili gozd in pridobili njivske
površine, kjer so najpogosteje pridelovali rž, oves,
proso, ajdo in tudi pšenico. Ko se je pridelek zaradi
izčrpanosti tal začel zmanjševati, so nadaljevali s
pašo vse dotlej, ko je površino ponovno porasel
gozd (Maček, 1977).

Preglednica 2: Angleški prevod in definicija v prispevku omenjenih ukrepov
Tip ukrepa (ang.)

Definicija

Vir

Namensko požiganje
(prescribed burning)

Namensko požiganje je ukrep, kjer na vnaprej določeni
površini uporabljamo ogenj kot orodje za doseganje
vnaprej postavljenih ciljev. Pri tem skušamo v skladu
z okoljskimi razmerami doseči določeno (želeno)
toplotno intenzivnost in stopnjo širjenja. Kadar
je cilj namenskega požiganja zmanjšanje požarne
ogroženosti na vnaprej določeni površini, govorimo
o preventivnem požigu.

Prirejeno po FAO/
GFMC, 2003

Paša (grazing)

Paša je povsem naraven način rabe travinja, v katerem
rastlinojede živali poiščejo in odvzamejo (požanjejo) iz
ruše tisto zelinje, ki je zraslo na travinju ali zemljiščih,
kot so njive.

Vidrih, 2007

Ciljna paša
(targeted grazing)

Ciljna paša je uporaba določene vrste in kategorije
živali v določenem obdobju leta ali določeni fazi
razvoja nezaželene rastline, da bi zmanjšali delež
nezaželene rastline v ruši.

Vidrih, 2010

Izdelava lesnih sekancev
(wood chips production)

Mehanska obdelava, kjer z ostrim orodjem, kot so
noži, nasekamo lesno biomaso na koščke z določeno
velikostjo delcev.

Prirejeno po Krajnc in
Piškur, 2011

Košnja (mowing)

Kositi pomeni z rezili porezati travo, žito ipd. s tal.

Splošni tehniški slovar,
1962

Mulčenje (mulching)

Strojna obdelava tal, kjer se v procesu drobljenja spremenita razporejenost in velikost rastlinske biomase
ter tudi izravna zemljišče.

Prirejeno po Murphy,
2010

Oranje (plowing)

Rahljanje zemlje s plugom. Orati pomeni rahljati
zemljo v pasovih in jo prevračati.

Splošni tehniški slovar,
1962
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Uporaba ognja v naravi je dandanes dovoljena
na določenih površinah in ob vnaprej izpolnjenih pogojih. Uredba o varstvu pred požarom v
naravnem okolju (2006) prepoveduje zažiganje
kmetijskih neobdelovalnih površin (pašniki, barjanski travniki, ledine, trstičja, zemljišča z drugim
obvodnim rastjem) in nerodovitnih površin, kjer
ogenj lahko ogrozi gozd, neobdelovalne površine
oziroma zemljišča v zaraščanju. Prav tako je prepovedano kurjenje v gozdu, razen na urejenih
kuriščih in za zatiranje podlubnikov. Zakon o
divjadi in lovstvu (2004) prepoveduje požiganje
živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin
pašnikov, travnikov in polj v času gnezdenja ptic
in poleganja mladičev, od 1. marca do 1. avgusta.
Čeprav slovenska zakonodaja ne ureja namenskega požiga, se v praksi izvaja v izrednih primerih
za potrebe zmanjšanja požarne ogroženosti okolja,
vendar le ob prisotnosti gasilcev. Gasilske enote že
nekaj let v sodelovanju z enotami Slovenske vojske
izvajajo preventivne požige ciljnih območij na vojaškem vadišču Poček. Poleg vojaških vaj se poligon
Poček uporablja tudi za potrebe usposabljanja
gasilcev (Ocena ogroženosti …, 2008). Eno izmed
izobraževanj, ki je potekalo v septembru 2008, je
bilo namenjeno tudi dopolnilnemu usposabljanju
slovenskih gasilskih vodij v izvajanju »taktičnih
požigov«. Usposabljanje je potekalo pod okriljem
dveh francoskih strokovnjakov s področja gozdnih
požarov. Udeleženci so se seznanili s francoskim
pristopom pri izvajanju protipožarov v času gasilskih intervencij (Marčelja, 2008). V novembru
2008 je z mednarodnim kolokvijem na temo
Preventivni požig v Bastii na Korziki potekalo
vsebinsko nadaljevanje izobraževanja v Sloveniji
(Jakša, 2009). Z namenom spremljanja novosti
na področju preventive pred večjimi požari se je
Prostovoljno gasilsko društvo Komen pridružilo
v skupno mrežo izvajalcev preventivnih požigov,
ki prihajajo iz različnih delov Francije, Španije in
Portugalske (Turk, 2011).
Eden izmed odmevnejših projektov v zadnjih
letih na področju upravljanja z ognjem, v katerega
je bil vključen tudi Gozdarski inštitut Slovenije, je
bil mednarodni integrirani projekt z naslovom Fire
Paradox (6. okvirni program). V njem so poleg
evropskih projektnih partnerjev sodelovali tudi
partnerji iz Argentine, Mongolije, Maroka, Rusije,
150

Južne Afrike in Tunizije. V okviru projekta so
bile izdelane znanstvene in tehnološke podlage,
ki bodo pripomogle k uspešnejšemu delovanju
na področju preprečevanja in gašenja požarov v
naravi. Letos se na Gozdarskem inštitutu Slovenije
izteka tudi projekt ALPFFIRS (Napovedovanje
požarne ogroženosti v okviru ohranjanja dediščine
alpskih gozdov – Alpine SPACE), katerega cilj je
izboljšati sistem preprečevanja gozdnih požarov
v alpskem prostoru. Pod okriljem projekta je
bila v marcu 2012 izpeljana tudi demonstracija
preventivnega požiga v francoskih Alpah.
Pri nas prostovoljna gasilska društva izvajajo
nadzorovane požige v spomladanskem času,
vendar le v primerih, ko jih lastniki zaprosijo za
požarno stražo. Gasilci ugotavljajo, da je tako v
času sezone manj težav s požari, ki nastanejo zaradi
neprevidnega kurjenja. Nadzorovane požige prepoznavajo tudi kot najboljši način za usposabljanje
mladih gasilcev na področju gašenja požarov v
naravi. Nekateri izkoristijo to možnost tudi za
pridobivanja podatkov o hitrosti širjenja požara
glede na nagib, vremenske razmere in glede na
vrsto goriv (Preventivno požiganje, 2005; Kontroliran požig trave, 2009; Preventivni požig travnika,
2009; Preventivni požig, 2012). Predstavniki PGD
Komen predlagajo nekaj možnosti za izvajanje
požigov v Sloveniji, in sicer ob železniških progah,
požarnih presekah, pod daljnovodi, ob naseljih,
pomembnih prometnicah in strateških objektih
(Turk, 2011). Prednosti, ki jih prinaša preventivni
požig, so med prostovoljnimi gasilskimi društvi
vse bolj prepoznavne (Preventivno požiganje,
2005; Kontroliran požig trave, 2009; Preventivni
požig travnika, 2009; Preventivni požig, 2012).

4	DISKUSIJA
Mediji so pomembno orodje za izobraževanje in
ozaveščanje javnosti. Požari so pogosto senzacionalna novica, ki jo mediji izrabijo za prikaz
uničujoče sile narave, ki se maščuje človeški
nepremišljenosti. Pa vendar niso vsi požari škodljivi. Krepitev biotske pestrosti in zmanjševanje
požarne ogroženosti po minulem požaru ni novica,
ki bi polnila prve strani časopisov.
Namensko požiganje zlasti v bližini naselij in
rekreacijskih površin z namenom zagotavljanja
varnosti spremljajo številni preventivni ukrepi.
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Slika 10: Dim in
sprememba videza
pokrajine sta spremljajoča pojava
namenskega požiganja. (Foto: C. Liva,
2011)

Tako lahko, na primer, začasna prepoved uporabe
rekreacijskih poti, cest in železniških poti ali izklop
električnih vodov zmotijo dnevni ritem lokalnih
prebivalcev. Med požiganjem nastaja tudi dim,
ki lahko zmanjšuje vidljivost in otežuje dihanje.
Po požiganju se spremeni tudi videz pokrajine
(Slika 10). Zato ciljna uporaba ognja terja tesno
sodelovanje z javnostjo pred požiganjem, med njim
in po načrtnem požiganju (Mccaffrey, 2006). Pri
tem je poleg poznavanja dejavnikov, ki vplivajo
na oblikovanje javnega mnenja, pomembno tudi
tesno sodelovanje z vsemi zainteresiranimi oz.
kakor koli drugače vpletenimi skupinami.
V največji meri na izoblikovanje mnenja o
namenskem požiganju vplivata skrb za zdravje
in možnost onesnaženja zraka zaradi nastajajočega dima. Zelo pomemben dejavnik je tudi
zaskrbljenost zaradi možnosti pobega požara
izpod nadzora. Zaupanje javnosti v sposobnosti in
znanje izvajalca načrtnega požiga igra pomembno
vlogo. Med dejavniki, ki vplivajo na javno mnenje,
se pojavlja še skrb zaradi negativnih ekoloških
vplivov (ogrožanje živalskih in rastlinskih vrst),
nevarnosti onesnaženja vode in zmanjšanja estetske vrednosti pokrajine (Mccaffrey, 2006).
Raziskava mnenja slovenske javnosti o namenskem požiganju (Mavsar in sod. v pripravi) iz leta
2008 je razkrila, da manj kot polovica (43 %) iz
vzorca 610 naključno mimoidočih po vsej državi
podpira ta ukrep, medtem ko mehansko odstranjeGozdV 71 (2013) 3

vanje rastlinske biomase za zmanjševanje požarne
ogroženosti podpira več vprašanih, 71 %. Glavni
razlog je strah pred izgubo nadzora nad ognjem,
saj je v nadaljevanju večina kot glavni razlog za
požare v naravi navedla nepazljivo uporabo ognja
v gozdu in njegovi bližini. Poleg tega manj kot
četrtina (17 %) meni, da je v slovenskih gozdovih
primerno poskrbljeno za protipožarno varstvo, le
tretjina pa je poznala vsaj en požarno-preventivni
ukrep, npr. protipožarne gozdne ceste, omejitev
uporabe ognja, protipožarne poti, odstranjevanje
podrasti v gozdovih, akcije informiranja, nadzor
ter vodne zbiralnike. Več kot pol anketiranih (59
%) je požar v naravi že opazilo, večina pa (81 %)
meni, da bi morali gozdne požare vedno pogasiti,
ne glede na stroške.
Seznanjanje javnosti s prednostmi in potencialnimi nevarnostmi namenskega požiga vodi v
njeno odobravanje in razumevanje. Eden izmed
uspešnejših načinov ozaveščanja javnosti, ki
gradijo na pozitivni izkušnji, so tudi praktični
prikazi izvajanja ukrepa in njegovih poznejših
učinkov (Mccaffrey, 2006).
Slovenija ni med požarno najbolj ogroženimi
evropskimi državami, vendar lahko po napovedih
strokovnjakov v prihodnosti pričakujemo povečano aktivnost tudi na tem področju. Uspešno
preprečevanje in gašenje požarov je skupek
različnih ukrepov, med katere lahko sodi tudi
namensko požiganje. Poleg zmanjševanja požarne
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ogroženosti se vse bolj uveljavlja tudi kot učinkovito orodje na področju ohranjanja naravne in
kulturne dediščine. Slovenija je z vidika naravnih
danosti izredno pestra dežela. Poznavanje čim
bolj različnih ukrepov omogoča lažje prilagajanje
naravnim razmeram ter s tem zanesljivejšo in
varnejšo pot k uresničevanju postavljenih ciljev
na področju upravljanja z zemljišči.
Zaradi pomanjkanje raziskav je vsaka izvedba
namenskega požiga še vedno obravnavana kot
skrbno nadzorovan poskus. Izvajalci požigov
nosijo veliko mero odgovornosti, saj je njihovo
delo temelj, na katerem se gradi občutljiv odnos
družbe do načrtne uporabe ognja.
Namensko požiganje združuje številna znanja
in izkušnje različnih področij ter vključuje najrazličnejše organizacije (gasilci, lovci, gozdarji,
civilna družba, lokalne skupnosti idr.). Zato je
za uspešno izvajanje ključnega pomena interdisciplinarno povezovanje in tesno sodelovanje
vseh vpletenih organizacij. Države, ki se že dolgo
soočajo z načrtno uporabo ognja, predstavljajo
bogat vir znanja in izkušenj.
Slovenska zakonodaja še ne obravnava namenskega požiga, čeprav pridobiva na veljavi. Zlasti
gasilci ga prepoznavajo kot učinkovit ukrep za
zmanjševanje požarne ogroženosti. Podobno
kot v večini evropskih držav je tudi pri nas treba
zapolniti vrzel v pomanjkanju znanja in izkušenj.
Več raziskav s področja vloge ognja v naših ekosistemih nam bo omogočilo, da bi kar najbolje
izkoristili vse prednosti, ki jih to orodje lahko
prinaša na področju protipožarnega varstva in
ohranjanja naravne ter kulturne dediščine tudi
v slovenskem prostoru.
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Področje, ki povezuje gozd, kot surovinski vir z lesnopredelovalno in papirno industrijo, njihovo energetsko
preskrbo ter njihov vpliv na okolje, iz vidika odpadkov in emisij iz naslova rabe energije, postaja dolgoročno
vse bolj pomembno in aktualno. Cilj oblikovanja aplikativnih kazalnikov trajnostne rabe lesa je pokazati večjo
uporabno vrednost obstoječih podatkov uradne državne statistike. V prispevku predstavljamo metodologijo
izpeljave in rezultate izbranih kazalnikov, ki so lahko ob ustrezni in strokovni analizi uporabni tudi v procesu
odločanja in načrtovanja razvoja drugih področij gospodarstva.
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Field that connects forest as a source of raw material with wood processing and paper industries, their energy
supply and the impact on the environment in terms of waste and emissions from energy use is becoming increasingly important. The purpose of establishing applicative indicators of sustainable wood use is to show a higher
usable value of current official national statistics. In this paper we explain the methodology of implementation and
results of the chosen indicators which can be, with the appropriate and professional analysis, an important tool in
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Key words: production-consumer wood chain, sustainable use of wood, forestry, wood processing industry, paper
industry, indicators, production potential of raw wood categories, production value, productivity, investments,
employment efficiency, energy intensity, emission intensity, waste

1

UVOD

Informacijska doba nas zasipa z veliko količino
informacij, ki jih pogosto ne razumemo oziroma
ne znamo uporabiti sebi v prid. Poslanstvo uradne
državne statistike je zagotavljanje kakovostnih,
pravočasnih, časovno in krajevno ter mednarodno primerljivih podatkov o stanjih in gibanjih
na ekonomskem, demografskem ter socialnem
področju in na področju okolja in naravnih
virov organom in organizacijam javne uprave,
gospodarstva ter širši javnosti. Njena vloga je tudi
pravočasno prepoznavanje informacijskih potreb
ter spodbujanje analitične uporabe obstoječih
podatkov, tudi s pomočjo ustreznih in razumljivih kazalnikov, ki so na voljo uporabnikom. V
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prispevku smo želeli prikazati večjo uporabno
vrednost aktualnih statističnih podatkov, ki smo
jih povezali in oblikovali v aplikativne kazalnike
trajnostne rabe lesa za proizvodno-potrošno
verigo gozdarstva, lesnopredelovalne in papirne
industrije. Temelj za pripravo kazalnikov je bilo
aktualno področje, ki povezuje gozd kot surovinŠ. G. uni. dipl. geog. Statistični urad Republike Slovenije, Litostrojska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
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ski vir z lesnopredelovalno in papirno industrijo,
njihovo energetsko preskrbo ter njihov vpliv
na okolje z vidika odpadkov in emisij z naslova
rabe energije. Les je surovina, ki jo je v Sloveniji
v obilju in je ob smotrni rabi velik potencial
za gospodarski razvoj različnih, na gozdne
vire vezanih panog. Tematika je aktualna tudi
z vidika trajnostnega upravljanja z naravnimi
viri, podnebno-energetske politike, prehoda v
nizkoogljično družbo ipd.
V okviru prispevka smo se osredotočili na
dejavnosti (SKD 2008) 02-Gozdarstvo, 16-Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz
lesa, plute, slame, protirja, razen pohištva in
17-Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja. V
prispevek ni bila vključena dejavnost 31-Proizvodnja pohištva, saj se v pohištveni industriji,
ki je sicer velik porabnik lesa, uporablja veliko
različnih materialov in iz podatkov ni razvidno, v
kolikšnem deležu se kot surovinski vir uporablja
les. V prispevku smo analizirali poslovne subjekte
na podlagi njihove glavne registrirane dejavnosti.

2

PREGLED PROIZVODNOPOTROŠNE VERIGE LESA V
SLOVENIJI

V obdobju od 2000 do 2011 se je s povečevanjem
površine gozdov letni prirastek lesa povečal za
skoraj 1,5 mio m3. Kljub hkratnemu trendu povečevanja evidentiranega letnega poseka lesa (skoraj
4 mio m3 v 2011) Slovenija še vedno ne dosega
načrtovanega možnega letnega poseka (v 2011
je le-ta znašal 5,5 mio m3); delež evidentiranega
poseka je leta 2011 znašal 71 % možnega poseka
po gozdnogospodarskih načrtih (Veselič et al.,
2012). Proizvodno-potrošna veriga lesa sega od
trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi prek predelave gozdnih lesnih sortimentov,
prodaje lesnih izdelkov do izrabe lesnih ostankov
za proizvodnjo energije. Pred nekaj desetletji
smo imeli v Sloveniji močna lesnopredelovalna,
celulozna in papirniška podjetja, ki so temeljila na
domači surovini in so se na tujih trgih uveljavila
kot vodilna; celotna veriga od gozda, izdelkov z
višjo dodano vrednostjo do energetske izrabe je
bila zapolnjena. V Sloveniji pa se je od začetka
devetdesetih let prejšnjega stoletja poslabševal
gospodarski položaj lesnopredelovalne indu172

strije. Ohranila ali na novo so se razvila predelovalna podjetja, ki pa večkrat ne morejo vlagati v
razvoj in delujejo na temelju zastarele tehnologije
predelave lesa, zato se njihova konkurenčnost
poslabšuje; ta namreč temelji na dostopnosti in
cenovni ugodnosti lesne surovine (Pogorevc et al.,
2010). Posledica neprilagojenosti obratov je vse
večja izguba domačega proizvodnega potenciala
gozdnih lesnih sortimentov, zmanjšanje števila
zaposlenih ter zmanjševanje deleža ustvarjene
bruto dodane vrednosti (BDV) nekaterih dejavnosti, ki temeljijo na gozdnih virih v celotnem
bruto domačem proizvodu (BDP) Slovenije. V
letu 2011 je lesnopredelovalna industrija ustvarila
4 % (221 mio evrov) od skupne dodane vrednosti
predelovalnih dejavnosti, papirna industrija pa
2 % od dodane vrednosti predelovalnih dejavnosti
(154 mio evrov).
V zadnjih letih so se zelo zmanjšale bruto
investicije v nova in rabljena osnovna sredstva
znotraj gozdarstva, lesnopredelovalne in papirne
industrije; v obdobju od 2006 do 2010 kar za 63 %;
v največji meri, kar za 80 %, so se bruto investicije
v nova in rabljena osnovna sredstva zmanjšale v
lesnopredelovalni industriji.
Gospodarska aktivnost proizvodnih podjetij se
bolj kot z značilnimi ekonomskimi kazalniki meri
s kazalnikom vrednosti proizvodnje1. Proizvodnja
v tekočih cenah se je v dejavnostih gozdarstva,
lesnopredelovalne in papirne industrije do leta
2007 povečevala, leta 2009 je dosegla najnižjo
vrednost in se v letih 2010 in 2011 ponovno
nekoliko povečala; po statističnih podatkih je v
letu 2011 skupno znašala okrog 1.773 mio evrov.
Uspešnost poslovanja se ne meri samo z
ekonomskimi in finančnimi kazalniki (dodana
vrednost, bruto poslovni presežek, vrednost proizvodnje …), ampak vključuje tudi vpliv poslovanja
na okolje. Varstvo okolja postaja prepoznavno kot
konkurenčna prednost na trgu.
Velika obremenitev za okolje so snovno ali
energetsko neizkoriščeni odpadki. Statistični
podatki kažejo, da je v Sloveniji v letu 2011 v
dejavnostih gozdarstva, lesnopredelovalne in
papirne industrije nastalo skupaj skoraj 399.000
ton odpadkov (kar je okrog 9 % od celotne količine
odpadkov nastalih v proizvodnih dejavnostih v
letu 2011), od tega 45 % v papirni industriji, 44 %
GozdV 71 (2013) 3
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v lesnopredelovalni industriji in 11 % v dejavnosti
gozdarstva.
V lesnopredelovalni industriji je bilo leta 2011
porabljenih 1.916 TJ energije, pri čemer se je med
posameznimi energenti porabilo največ lesa in
lesnih odpadkov (56 %) ter električne energije
(32 %). V papirni industriji je bilo porabljenih
6.552 TJ energije; največ se je porabilo zemeljskega plina (50 %) in električne energije (32 %),
medtem ko je energija iz lesa in lesnih odpadkov
predstavljala samo 2 % vse porabljene energije.
V lesnopredelovalni industriji so leta 2010
emisije toplogrednih plinov znašale 195.000 ton
ekvivalenta CO2 (7 % vseh emisij v predelovalnih
dejavnostih), v papirni industriji pa 408.000 ton
ekvivalenta CO2 ali 14 % vseh emisij v predelovalnih dejavnostih. V lesnopredelovalni industriji
so 91 % vseh emisij predstavljale emisije CO2
iz biomase, v papirni industriji pa je ta delež
znašal 8 %.

3

KAZALNIKI TRAJNOSTNE RABE
LESA

Statistične podatke z različnih področji smo na
inovativen način povezali v aplikativne kazalnike,
ki izražajo povezanost gozda kot surovinskega
vira z lesnopredelovalno in papirno industrijo.
Poudarjajo tudi energetsko preskrbo povezanih
dejavnosti ter njihov vpliv na okolje z vidika
odpadkov in emisij iz naslova rabe energije.

3.1 Izguba proizvodnega potenciala
gozdnih lesnih sortimentov
Kazalnik izgube proizvodnega potenciala gozdnih
lesnih sortimentov prikazuje odliv razpoložljive
količine gozdnih lesnih sortimentov2 za nadaljnjo
predelavo v tujino. Kazalnik predstavlja količnik
izvoza in proizvodnje sortimentov in je izražen
v odstotkih.
Na spremembe kazalnika zelo vpliva gibanje
odkupnih cen sortimentov na trgu. Vrednejši
domači sortimenti se na trgu gibljejo v smer
boljše ponudbe, najkakovostnejše velikokrat
pokupijo tuja podjetja (največ hlodov za žago in
furnir se izvozi v Avstrijo), ki znajo les predelati
v izdelke z najvišjo dodano vrednostjo. Domače
povpraševanje ter tehnološka (ne)zmožnost in
GozdV 71 (2013) 3

(ne)prilagojenost lesnopredelovalnih obratov za
kakovostno predelavo domačega lesa posredno
spodbujajo izvoz lesnega potenciala iz slovenskih
gozdov. Od leta 2002 se je delež izvoza v proizvodnji gozdnih lesnih sortimentov intenzivno večal
predvsem zaradi lesa za celulozo, drugega okroglega industrijskega lesa ter lesa za kurjavo, od leta
2008 naprej pa predvsem tudi zaradi povečanega
deleža izvoza hlodov za žago in furnir; največjo
vrednost, skoraj 34 %, je dosegel leta 2011. Zaradi
zaprtja obrata za proizvodnjo kemične celuloze,
leta 2006, se je povečal odliv domačega lesa za
celulozo v tujino in se je od leta 2007 do 2011
gibal okrog 55 %. Z gospodarskega vidika je bil
najpomembnejši delež izvoza hlodovine, ki je
vhodna surovina za izdelke najvišje dodane vrednosti. Izguba proizvodnega potenciala hlodovine
je najvišjo vrednost dosegla leta 2011 (33 %). V
opazovanem obdobju se je povečeval tudi delež
izvoza lesa za kurjavo v proizvodnji tega sortimenta
(25 % leta 2011). Slovenija je bila do leta 2004
neto uvoznica okroglega lesa. Po letu 2004 se je
večal izvoz okroglega lesa, ki je leta 2007, skupaj
z lesom za kurjavo, presegel 700.000 m3, Slovenija
pa je postala izrazita neto izvoznica. Razlogi za
večanje izvoza so bili predvsem vstop v Evropsko
unijo, spremembe v lesni industriji ter razširitve
drevesnih škodljivcev (Piškur, 2010). Od leta
2008 naprej se je rast izvoza nekoliko umirila,
v letu 2011 pa se je količina izvoza sortimentov
ponovno povečala (1,1 mio m3).

3.2	Zaposlitvene možnosti pri izrabi
proizvodnega potenciala gozdnih
lesnih sortimentov
Kazalnik zaposlitvenih možnosti pri izrabi proizvodnega potenciala gozdnih lesnih sortimentov
prikazuje gostoto delovnih mest pri izrabi potenciala gozdnih lesnih sortimentov, ki ponuja dodatne
zaposlitvene možnosti. Definiran je kot količnik
neto posekanega lesa3 in števila zaposlenih4 v
dejavnosti; izražen je v m3 na zaposlenega.
Na spremembe kazalnika vpliva razmerje med
količino neto poseka in številom zaposlenih v
dejavnosti. Na kazalnik posredno vpliva tudi
intenzivnost poseka, ki izraža razmerje med
posekom in prirastkom. Ob zmanjševanju števila
zaposlenih in povečevanju poseka se vrednost
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Slika 1: Delež izgube
proizvodnega potenciala gozdnih lesnih
sortimentov, Slovenija
Figure 1: Share of the
loss of the production
potential of raw wood
categories, Slovenia

kazalnika povečuje, kar pomeni, da se povečuje
možnost in hkrati potreba po ustvarjanju novih
delovnih mest.
Slovenija je ena izmed najbolj gozdnatih dežel,
ki zaposluje sorazmerno malo ljudi v dejavnostih,
vezanih na gozdne vire. Skupno število zaposlenih
se je po podatkih nacionalnih računov od leta
2000 (okrog 30.600) do leta 2011 zmanjšalo na
okrog 24.800 zaposlenih. Najbolj izrazito se je
število zaposlenih zmanjšalo v lesnopredelovalni
industriji (iz okrog 13.800 leta 2000 na okrog
9.600 leta 2011). Ob upoštevanju zaposlenih v teh
dejavnostih in realizirane sečnje je leta 2011 157
m3 posekanega lesa pomenilo surovinsko osnovo
za zaposlenost enega človeka. Če bi za izračun
upoštevali možni posek, bi se vrednost kazalnika
še povečala. V dobro urejenih gozdnih-lesnih
sektorjih gospodarsko razvitejših držav vsakih
100 m3 predelanega lesa pomeni eno novo delovno
mesto (Medresorska delovna skupina »Gozd-les«
2012), torej je v teh državah v primerjavi s Slovenijo
več ljudi imelo zaposlitev glede na enake količine
posekanega lesa. Za lesnopredelovalno industrijo,
ki je med opazovanimi dejavnostmi zaposlovala
največji delež vseh zaposlenih (v povprečju skoraj
43 %), je bil značilen najmanjši neto posek na
zaposlenega. Število zaposlenih v papirni industriji
se je izrazito zmanjševalo po letu 2005, zato se
je vrednost kazalnika za to dejavnost najhitreje
večala. Slovenija je z visoko gozdnatostjo in soraz174

merno nizko realizacijo sečenj dežela z velikim
proizvodnim potencialom posekanega, pa tudi še
neizkoriščenega lesa. Posledično ponuja možnosti
za dodatno zaposlovanje na tem področju.

3.3 Produktivnost dejavnosti
Kazalnik produktivnosti dejavnosti prikazuje
ustvarjeno dodano vrednost na zaposlenega.
Dodana vrednost je merilo produktivnosti, kazalnik pa izkazuje vrednost končnih proizvodov, ki
jih ustvari vsaka zaposlena oseba, kar je lahko
odraz stopnje tehnološke razvitosti proizvodnje.
Definiran je kot količnik dodane vrednosti (v
tekočih cenah) in števila zaposlenih; izražen je v
1.000 evrih na število zaposlenih.
Na spremembe kazalnika vpliva razmerje med
višino ustvarjene dodane vrednosti in številom
zaposlenih. Na vrednost kazalnika bistveno vpliva
način organiziranosti proizvodnje, saj lahko
dejavnost, ki poteka v tehnološko prilagojenih
obratih z inovativnimi metodami proizvodnje,
z manjšim številom delovnih mest ustvari večjo
dodano vrednost.
Bruto dodana vrednost gozdarstva, lesnopredelovalne in papirne industrije je v obdobju od leta
2000 do 2011 prispevala le okrog 2 % k skupnemu
bruto domačem proizvodu slovenskega gospodarstva; ta delež se je zmanjševal zaradi zmanjšanja
deležev lesnopredelovalne in papirne industrije.
GozdV 71 (2013) 3
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Slika 2: Zaposlitvene
možnosti pri izrabi proizvodnega potenciala
gozdnih lesnih sortimentov po dejavnosti,
Slovenija
Figure 2: Employment
possibilities in the use
of production potential
of raw wood categories
by activity, Slovenia

Predvsem v zadnjih letih se je zmanjševal tudi delež
obeh dejavnosti v strukturi dodane vrednosti. V
vseh treh dejavnostih skupaj se je od leta 2000 do
2011 bruto dodana vrednost na zaposlenega večala
ter dosegla dobrih 22.900 evrov na zaposlenega leta
2011. Gozdarska dejavnost, ki je v opazovanem
obdobju v povprečju zaposlovala skoraj 37 % vseh
zaposlenih, je ustvarila najnižjo dodano vrednost
na zaposlenega, kar kaže na zelo nizko produktivnost te dejavnosti. Vrednost kazalnika se je od
leta 2000 do 2011 večinoma večala pri vseh treh
dejavnostih, nekoliko hitreje pri papirni industriji.
Doseganje višje dodane vrednosti v predelavi je
povezano z razpoložljivo količino in primerno
kakovostjo osnovne surovine – okroglega lesa.
Domača lesnopredelovalna industrija večkrat

zaostaja pri prilagajanju proizvodnje v primerjavi
s konkurenčnejšo soseščino, ki zna les predelati
v izdelke z najvišjo dodano vrednostjo, čeprav je
pri nas veliko razpoložljivih količin okroglega
industrijskega lesa.

3.4	Energetska intenzivnost rabe končne
energije
Kazalnik energetske intenzivnosti rabe končne
energije v dejavnosti (v nadaljevanju energetska
intenzivnost) kaže, kako učinkovito posamezna
dejavnost izrablja energijo pri ustvarjanju dodane
vrednosti. Definiran je kot količnik porabe končne
energije v posamezni dejavnosti in dodane vrednosti iste dejavnosti, izražene v stalnih cenah,

Slika 3: Produktivnost
po dejavnosti, Slovenija
Figure 3: Productivity by
activity, Slovenia
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Slika 4: Energetska intenzivnost rabe končne energije po dejavnosti, Slovenija
Figure 4: Energy intensity of final energy use by activity, Slovenia

z referenčnim letom 2000. Kazalnik je izražen v
TJ na mio evrov. Na spremembe kazalnika vpliva
predvsem učinkovitost rabe energije v dejavnosti,
saj se z izboljšanjem energetske učinkovitosti
zmanjša energetska intenzivnost. Po navadi je
gospodarski razvoj pogojen z večjo porabo energije, vendar se predvsem v razvitejših državah
kaže trend zaostajanja rasti porabe energije za
rastjo ustvarjene dodane vrednosti. Ker je Slovenija zelo majhna, se na energetski intenzivnosti
zelo poznajo aktivnosti v večjih podjetjih, poleg
tega na porabo energije v industriji vplivajo tudi
vedno višje cene energentov in gospodarska kriza
(Česen, 2009).
Slovenski lesnopredelovalna in predvsem
papirna industrija sta energetsko precej intenzivni
dejavnosti. Leta 2011 je bila papirna industrija z
32 TJ/mio evrov glede na energetsko intenzivnost
med predelovalnimi dejavnostmi na tretjem mestu,
lesnopredelovalna industrija pa z 11 TJ/mio
evrov na petem. Povprečje celotne predelovalne
industrije je znašalo 9 TJ/mio evrov.
Energetska intenzivnost lesnopredelovalne
industrije se med letoma 2003 in 2011 ni bistveno
spremenila. Do leta 2005 se je, zaradi višje rasti
176

porabe energije od rasti dodane vrednosti, nekoliko povečevala, nato pa je na približno enaki ravni
ostala do leta 2010. V letu 2011 se je energetska
intenzivnost nekoliko zmanjšala zaradi povečanja dodane vrednosti ob hkratnem zmanjšanju
porabe energije.
Nasprotno se je energetska intenzivnost papirne
industrije zmanjševala vse od leta 2003. Nekoliko
se je povečala le v letu 2008, nato pa se je zopet
začela počasi zmanjševati. V papirni industriji
se je namreč po letu 2004 poraba končne energije konstantno zmanjševala, hkrati pa se je do
leta 2007 povečevala dodana vrednost. Na že
omenjeno povečanje energetske intenzivnosti v
2008 je vplivalo zmanjšanje dodane vrednosti, ki
je bilo večje od zmanjšanja porabljene energije.
Od leta 2009 naprej je dodana vrednost papirne
industrije ostala na enaki ravni, poraba energije
pa se je zmanjševala, zato se je zmanjševala tudi
energetska intenzivnost.

3.5	Emisijska intenzivnost rabe energije
Kazalnik emisijske intenzivnosti rabe energije v
dejavnosti (v nadaljevanju »emisijska intenzivGozdV 71 (2013) 3
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Slika 5: Emisijska intenzivnost rabe energije po
dejavnosti (brez emisij
CO2 iz biomase), Slovenija
Figure 5: Emission intensity of energy use (without
CO2 from biomass) by
activity, Slovenia

nost«) kaže, koliko emisij toplogrednih plinov
nastane pri porabi energije v posamezni dejavnosti. Definiran je kot količnik nastalih emisij
toplogrednih plinov5 v posamezni dejavnosti in
porabljene končne energije; izražen je v tonah
ekvivalenta CO2 na TJ. Na spremembe kazalnika
vplivata predvsem učinkovitost rabe energije
(energetska intenzivnost) in struktura porabljene
energije v dejavnosti. Predvsem je odločilna
zamenjava emisijsko intenzivnih energentov z
manj intenzivnimi, saj se na tak način zmanjša
emisijska intenzivnost dejavnosti.
Leta 2010 je emisijska intenzivnost lesnopredelovalne industrije znašala 84 ton ekvivalenta CO2/
TJ, vendar pa so 91 % vseh emisij predstavljale
emisije CO2 iz biomase, ki pa kot energent velja
za ogljično nevtralno. Količina CO2, ki se izloča
pri izgorevanju lesa, je namreč enaka predhodno
uskladiščeni količini (Pohleven, 2009). Če emisij
iz zgorevanja lesne biomase ne upoštevamo, je
bila emisijska intenzivnost bistveno manjša in je
znašala 7 ton ekvivalenta CO2/TJ. Povprečje celotne
predelovalne industrije je istega leta znašalo 49 ton
ekvivalenta CO2/TJ (brez emisij CO2 iz biomase).
Emisijska intenzivnost lesnopredelovalne industrije se je zaradi višje stopnje rasti emisij od rasti
porabe energije malenkostno povečevala do leta
2007, nato pa se je začela zmanjševati, saj je bila
stopnja zmanjševanja emisij večja od stopnje
zmanjševanja porabe energije.
Papirna industrija sodi med emisijsko intenzivnejše dejavnosti (leta 2010: 53 ton ekvivalenta
GozdV 71 (2013) 3

CO2/TJ; brez emisij CO2 iz biomase), saj je bila
med vsemi predelovalnimi dejavnostmi na
tretjem mestu. Od leta 2004 naprej so se v tej
dejavnosti zmanjševale emisije in poraba energije,
kar pa se na emisijski intenzivnosti ni bistveno
poznalo, saj sta se obe zmanjševali s podobno
stopnjo. Opazno je le minimalno zmanjševanje
emisijske intenzivnosti od leta 2008 naprej, saj
je bila takrat stopnja zmanjševanja emisij v primerjavi s stopnjo zmanjševanja porabe energije
nekoliko višja.

3.6	Delež investicij v varstvo okolja od
celotnih bruto investicij v nova in
rabljena osnovna sredstva
Doslej so se za ocenjevanje stanja okolja uporabljali predvsem fizikalni pokazatelji (emisije CO2,
količine odpadkov, odpadne vode, poraba energije,
ipd.). Zaradi lažjega razumevanja in primerjave z
drugimi kazalniki gospodarskega razvoja pa vedno
bolj pridobivajo na veljavi monetarni okoljski
kazalniki, med katere spadajo tudi investicije za
varstvo okolja6, ki kažejo na namen preprečevanja
oziroma zmanjševanja škodljivih vplivov določene
dejavnosti na okolje.
Delež investicij v varstvo okolja od celotnih
bruto investicij v nova in rabljena osnovna sredstva
je kazalnik, ki prikazuje odzive gospodarstva na
obremenjevanje okolja, pa tudi težnjo gospodarstva za preprečitev, izboljšanje ali prilagajanje
na spremembe v stanju okolja (Environmental
Expenditure Statistics, 2007). Kaže, koliko dolo177
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Slika 6: Delež investicij
v varstvo okolja od celotnih bruto investicij v
nova in rabljena osnovna
sredstva po dejavnosti,
Slovenija
Figure 6: Share of environmental protection investments out of total gross
investment in new and
existing assets by activity,
Slovenia

čena dejavnost investira v varstvo okolja oziroma
v kolikšni meri je določena dejavnost okoljsko
ozaveščena. Kazalnik je definiran kot količnik
investicij v varstvo okolja in bruto investicij v
nova in rabljena osnovna sredstva; izražen je v
odstotkih.
V Sloveniji se je delež investicij v varstvo
okolja od celotnih bruto investicij v nova in
rabljena osnovna sredstva v dejavnostih gozdarstva, lesnopredelovalne in papirne industrije
začel zmanjševati po letu 2007; v obdobju od
leta 2005 do leta 2010 je znašal v povprečju 9 %.
Glede na dejavnost je v letu 2010 delež investicij v
varstvo okolja od celotnih bruto investicij v nova
in rabljena osnovna sredstva v papirni industriji
znašal 2 %, v lesnopredelovalni industriji in
prav tako tudi v gozdarstvu pa 3 %. V letu 2010
je opaziti veliko zmanjšanje investicij v varstvo
okolja predvsem v papirni industriji, kjer so se
investicije v varstvo okolja glede na leto 2009
zmanjšale kar za dobrih 80 %.

3.7	Delež surovinske in energetske
izrabe odpadkov znotraj dejavnosti
nastanka
V gozdarski, lesnopredelovalni in papirni industriji
nastajajo različni odpadki, med katerimi prevladujejo lesni, ki jih je mogoče snovno in energetsko
izkoristiti že znotraj dejavnosti nastanka. Interna
izraba odpadkov znotraj dejavnosti nastanka prek
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snovne (reciklaža) ali energetske (sosežig) izrabe
kaže na snovno in energetsko oskrbo dejavnosti
in posledično na zmanjševanje obremenjevanja
okolja.
Delež interno predelanih odpadkov v gozdarski,
lesnopredelovalni in papirni industriji je kazalnik,
ki kaže, v kolikšni meri se odpadki, nastali v neki
dejavnosti, snovno in energetsko izkoristijo in
na tak način zmanjšajo obremenjevanje okolja
in izkoriščanje naravnih surovin. Kazalnik je
definiran kot količnik količine interno predelanih odpadkov in količine nastalih odpadkov
v posamezni dejavnosti; izražen je v odstotkih.
Večji kot je delež nastalih odpadkov, ki se snovno
ali energetsko izkoristijo znotraj podjetja, manjša
je poraba naravnih surovinskih virov in drugih
energentov ter posledično manjše obremenjevanje okolja, kar kaže na naravnanost k okoljskotrajnostni proizvodnji.
Delež interno predelanih odpadkov znotraj
gozdarske, lesnopredelovalne in papirne industrije
je v obdobju od leta 2007 do leta 2011 znašal
v povprečju 35 % od celotne količine nastalih
odpadkov. V letu 2011 je interna predelava
odpadkov v papirni industriji znašala 54 %, v
lesnopredelovalni industriji 39 %, v gozdarstvu pa
je bila interna predelava odpadkov zanemarljiva
vse od leta 2007.
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Slika 7: Delež interno
predelanih odpadkov po
postopkih R1 (sosežig)
in R2-R11 (reciklaža) po
dejavnosti, Slovenija
Figure 7: Share of internally recovered waste
according to procedures
R1 (co-incineration) and
R2-R11 (recycling) by activity, Slovenia

3.8 Količine nastalih odpadkov in
vrednost proizvodnje
Razumevanje odpadka kot sekundarne surovine
in ne kot strošek proizvodnje je za podjetje lahko
vir dobička oziroma prihranek pri proizvodnji.
Podjetja, ki proizvodni proces oblikujejo tako, da
je količina odpadkov minimalna, oziroma tako,
da odpadke snovno in energetsko izkoristijo in
na tak način zmanjšajo delež vhodnih surovin
in negativen vpliv na okolje, so okolju in družbi
prijaznejša podjetja.

Kazalnik količina nastalih odpadkov na 1 mio
evrov proizvodnje (tekoče cene) v dejavnosti gozdarstva, lesnopredelovalne in papirne industrije
kaže, kako učinkovita je proizvodnja nekega
podjetja oziroma v kolikšni meri je proizvodnja
v okviru neke dejavnosti okoljsko-trajnostno
naravnana. Gre za neke vrste kazalnik okoljske
učinkovitosti, ki predstavlja količino nastalih
odpadkov na 1 mio evrov proizvodnje v tekočih
cenah; izražen je v tonah na 1 mio evrov.
Proizvodnja v tekočih cenah je veliko bolj
povezana s količinami odpadkov kot bruto dodana

Slika 8: Količina nastalih
odpadkov na 1 mio evrov
proizvodnje (tekoče cene)
po dejavnosti, Slovenija
Figure 8: Quantity of waste
generated per 1 million
EUR of production value
(current prices) by activity,
Slovenia
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vrednost, ki je najpogosteje uporabljen kazalnik
uspešnosti nekega podjetja. Največji povzročitelji
odpadkov so namreč proizvodne dejavnosti. To
je vzrok, zaradi katerega smo količino nastalih
odpadkov primerjali z monetarnim podatkom
proizvodnje v tekočih cenah.
Količina nastalih odpadkov na 1 mio evrov
proizvodnje (tekoče cene) se v gozdarstvu in
lesnopredelovalni industriji zmanjšuje. V letu
2011 je količina nastalih odpadkov na 1 mio evrov
proizvodnje v lesnopredelovalni industriji znašala
okrog 232 ton, kar je za približno 31 % manj kot
leta 2006. V papirni industriji je količina nastalih
odpadkov v letu 2011 na 1 mio evrov proizvodnje
znašala 248 ton, kar je za 14 % manj kot leta 2006.
V gozdarstvu pa je v letu 2011 količina nastalih
odpadkov na 1 mio evrov proizvodnje znašala
okrog 150 ton, kar je 43 % manj kot leta 2006.

4	ZAKLJUČEK
Slovenija je bogato poraščena z gozdom, zato
je slovenska lesnopredelovalna industrija edina
gospodarska panoga z domačim in kakovostnim
surovinskim zaledjem iz obnovljivega naravnega
vira. Z intenziviranjem gospodarjenja z gozdom,
s posekom in nego gozdov, kar je vezano na
dosledno izvajanje načrtov za gospodarjenje z
gozdovi, bo v slovenskih gozdovih več kakovostnejših sortimentov, ki bodo na trgu dosegali
višje cene. Več poseka pomeni tudi več delovnih
mest, predvsem na podeželju. V Sloveniji delujejo
še vsi členi gozdno-lesne verige, vendar posamezni ne delujejo več optimalno. Zato so možnosti
za izboljšanje v vsakem členu verige, predvsem
pa v neizkoriščenih priložnostih pri povezovanju znotraj posameznih členov in predvsem
med členi verige (Medresorska delovna skupina
»Gozd-les«, 2012).
V lesnopredelovalni in papirni industriji bo
treba zmanjšati precej visoko energetsko intenzivnost, kar je pomembno z vidika izboljševanja
konkurenčnosti gospodarstva, učinkovitega načina
zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo, spodbujanja razvoja trga z visoko energetsko učinkovito
tehnologijo in zmanjševanja emisij toplogrednih
plinov (Česen, 2009). Zmanjševanje emisijske
intenzivnosti rabe energije je, ob upoštevanju
lesne biomase kot ogljično nevtralnega energenta,
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dosegljivo predvsem za lesnopredelovalno industrijo, z zamenjavo energentov pa tudi za papirno.
Povečevanje investicij v varstvo okolja od celotnih bruto investicij v nova in rabljena osnovna
sredstva, povečevanje deleža interno predelanih
odpadkov ter zmanjševanje količine nastalih
odpadkov na 1 mio evrov proizvodnje (v tekočih
cenah) kažejo na okoljsko-trajnostno naravnanost
posameznih dejavnosti.
Ob sodobnih načelih trajnostnega razvoja,
prizadevanjih za zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov ter ob zviševanju cene energije bi morala
Slovenija v razvojnih programih velik poudarek
nameniti gozdu ter predelavi lesa. Lesnopredelovalna industrija bi kot delovno intenzivna panoga
lahko zagotavljala tudi številna delovna mesta. S
celostno uporabo v vsakdanjem življenju lahko
slovenski gozd in les pod sloganoma »Živeti
in graditi z lesom« in »Zelena energija iz lesa«
postaneta blagovni znamki za kakovost in trajnost
(Pogorevc et al., 2010). Cilj bi torej moral biti čim
učinkovitejša raba energije, zmanjševanje emisij
in uporaba domačih surovin.
S prispevkom smo želeli na inovativen način
pokazati nove možnosti širše uporabe obstoječih uradnih državnih statističnih podatkov, ki z
oblikovanjem aktualnih povezovalnih kazalnikov
dobivajo višjo dodano vrednost.
Uradna statistika se vedno bolj zaveda pomembnosti pravočasne prepoznave in zadovoljevanja
informacijskih potreb svojih uporabnikov. S
presečnimi analizami omogoča javnosti, politiki in
gospodarstvu bolj poglobljen prikaz gospodarskih,
okoljskih in družbenih stanj.

5

POVZETEK

Z oblikovanjem aplikativnih kazalnikov trajnostne rabe lesa smo želeli pokazati večjo uporabno
vrednost obstoječih uradnih državnih statističnih
podatkov. V prispevku smo predstavili metodologijo izpeljave in rezultate izbranih kazalnikov, ki
kažejo na pomen izkoriščenosti domačega proizvodnega potenciala posekanega lesa in posledično
zaposlitvenih možnosti, zmanjševanja energetske
in emisijske intenzivnosti, povečevanja investicij
v aktivnosti varstva okolja, »povečevanja interne
izrabe odpadkov« za izboljšanje konkurenčnosti
proizvodno-potrošne verige lesa. Ob ustrezni in
GozdV 71 (2013) 3
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strokovni analizi so kazalniki lahko uporabni
tudi v procesu odločanja in načrtovanja razvoja
drugih področij gospodarstva.

6
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7	Opombe
1 Proizvodnja je enaka vrednosti dokončanih proizvodov
in opravljenih storitev od začetka do konca leta in je
vrednotena v osnovnih cenah.
2 Po mednarodni definiciji vprašalnika JFSQ gozdni
lesni sortimenti (okrogel les) vključujejo okrogel
industrijski les, ki zajema hlode za žago in furnir, les
za celulozo in plošče in drug okrogel industrijski les
ter les za kurjavo (ki vključuje les za oglje).
3 Količina neto posekanega lesa predstavlja proizvodnjo
gozdnih lesnih sortimentov.
4 Vir podatkov za število zaposlenih v posameznih
dejavnostih so nacionalni računi.
5 Upoštevane so emisije toplogrednih plinov, ki so
vključeni v Kjotski protokol (ogljikov dioksid – CO2,
metan – CH4, didušikov oksid – N2O, fluorirani
ogljikovodiki – HFC, perfluorirani ogljikovodiki –
PFC in žveplov heksafluorid – SF6).
6 Investicije za varstvo okolja vključujejo vse investicije
v osnovna sredstva, ki se nanašajo na dejavnost
varstva okolja (vključno z metodami, tehnologijami,
procesi, opremo ali njenimi deli), katere glavni namen
je zbiranje, obravnavanje, spremljanje in nadzor,
zmanjševanje, preprečevanje ali odstranjevanje
onesnaževal in onesnaženosti ali katerekoli degradacije
okolja, ki izhajajo iz operativnih dejavnosti nekega
podjetja.

181

Strokovne in znanstvene razprave
GDK 684(045)=163.6

Privatizacija gozdarske svetovalne dejavnosti kot poslovna
priložnost za diplomante gozdarstva

Privatization of Forestry Extension as a Business Opportunity for Forestry Graduates
Jernej Jevšenak1
Izvleček
Jevšenak, J.: Privatizacija gozdarske svetovalne dejavnosti kot poslovna priložnost za diplomante gozdarstva.
Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 2. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 8. Prevod avtor, jezikovni pregled
angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek izpostavlja zmanjšano zaposljivost gozdarskih diplomantov v Republiki Sloveniji v zadnjih letih.
Predstavljena je rešitev z ukrepom, ki bo omogočil razvoj trga gozdarske svetovalne dejavnosti, kar pomeni tudi
manjšo spremembo v organiziranosti gozdarstva v Sloveniji. Obravnavamo nekatere druge zaposlitvene trge
diplomantov gozdarstva v evropskem prostoru in izpostavljamo nišo gozdarskih svetovalcev. Ukrep uveljavitev
plačevanja svetovalne dejavnosti je analiziran z vidika uresničljivosti in ekonomske učinkovitosti.
Ključne besede: gozdarstvo, privatizacija, brezposelnost, svetovanje, diplomanti gozdarstva
Abstract
Jevšenak, J.: Privatization of Forestry Extension as a Business Opportunity for Forestry Graduates. Gozdarski
vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 2. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 8. Translated
by the author, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Reduced level of employability of forest graduates in Slovenia is exposed. In this contribution a political solution
concerning payable forestry consulting business is presented. That also means a slight change in the organization
of forestry in Slovenia. Article deals with some other employment markets for forestry graduates in Europe
and highlights the niche of forestry consultants. Proposed solution measure is analyzed in terms of feasibility
and efficiency.
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1
1

UVOD IN NAMEN

INTRODUCTION AND AIM

Namen članka je predstaviti prednosti sistema,
kjer je svetovalna dejavnost plačljiva in jo med
drugim izvajajo tudi zasebna podjetja, ki jim ni
treba tekmovati z nelojalno konkurenco. Racionalni lastniki se seveda raje obrnejo na svetovalca,
ki svetuje brezplačno.
Gozdarstvo se trenutno srečuje s presežkom
gozdarskih diplomantov. V juliju leta 2012 je bilo
na Zavodu za zaposlovanje RS prijavljenih 59
diplomantov s področja gozdarstva, kar je približno
dvakrat toliko kot leta 2008 (preglednica 1). Nezaposljivost ogroža socialno varnost diplomantov, ki
tako vse pogosteje razmišljajo o odhodu v tujino.
Oviran je pretok znanja, prav tako pa se odpira
vprašanje razvoja gozdarske stroke v prihodnje. V
članku bomo predstavili rešitev, s katero bi lahko pridobili dodatna delovna mesta ter omogočili razvoj
in razširitev podjetniške dejavnosti v gozdarstvu.
182

V Sloveniji je krovna organizacija v gozdarstvu
Zavod za gozdove, katerega glavne naloge so
gozdnogospodarsko načrtovanje, zbiranje in shranjevanje podatkov o gozdovih, različna področja
gojenja in varstva gozdov, sodelovanje pri gradnji
in vzdrževanju gozdnih prometnic, sodelovanje
pri prostorskem načrtovanju ter gospodarjenju
s prostoživečimi živalmi. Med drugim Zavod
izvaja tudi individualno svetovalno dejavnost, in
sicer po navadi prek osebnega stika med lastnikom in revirnim gozdarjem, včasih pa tudi prek
drugih medijev, kot so telefon, elektronska pošta
in spletne strani. Zavod po Zakonu o gozdovih
izvaja tako imenovano svetovalno dejavnost, in
to brezplačno.
Omejitve študije so predvsem nekateri podatki
starejšega datuma ter predpostavke pri ekonomski
učinkovitosti izbranega ukrepa.
1

J. J., dipl. ing. gozd., UN Dobrava 13 a, 3214 Zreče
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Na začetku študije predstavljamo problematiko
zaposlovanja gozdarskih diplomantov, ki je tesno
povezana z zmanjšanjem števila zaposlenih na
Zavodu za gozdove. V nadaljevanju predstavljamo
tudi zaposlovanje gozdarskih diplomantov v
nekaterih drugih evropskih državah. V zaključku
analiziramo deležnike, ki bodo občutili posledice
uveljavitve plačljivega svetovanja. Ukrep tudi
ovrednotimo s hipotetičnim izračunom na podlagi
realnih podatkov. V razpravi so predstavljeni še
drugi pozitivni učinki predlagane rešitve.

2
2

PROBLEMATIKA ZAPOSLOVANJA
GOZDARSKIH DIPLOMANTOV
PROBLEMATICS OF FORESTRY
GRADUATES' EMPLOYMENT

Od leta 2007 se postopno povečuje število gozdarskih diplomantov v Sloveniji, ki so registrirani kot
brezposelne osebe na Zavodu za zaposlovanje. Iz
leta 2007, ko je bilo registriranih 27 diplomantov,
se je številka v letu 2009 povzpela na 46, v letu 2011
pa na 59. Gozdarstvo ni v tem pogledu nobena
posebnost, saj se brezposelnost diplomantov veča
v skoraj vseh panogah. V preglednici 1 so podatki

o registrirani brezposelnosti po različnih nazivih
diplomantov gozdarstva v Sloveniji. Podatke
zbira Zavod RS za zaposlovanje in jih objavlja
vsak mesec. Za leto 2012 se podatki nanašajo na
mesec september.
Zavod RS za zaposlovanje med brezposelne
osebe šteje tiste, ki so prijavljene na pristojni
izpostavi Zavoda RS za zaposlovanje, so sposobni
in voljni delati in sprejeti zaposlitev, primerno
njihovi strokovni izobrazbi oz. z delom pridobljeni
delovni zmožnosti, in nimajo redne zaposlitve
ali samozaposlitve, niso lastniki ali solastniki
poslujočega podjetja ali niso lastniki ali uporabniki nepremičnin, s katerimi se lahko preživljajo.
V registru ni zajetih oseb, ki so brezposelne in
iščejo zaposlitev, vendar iz različnih razlogov
niso prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje
(KOŽELJ, 2004).
Pri nas je najpomembnejši delodajalec v gozdarstvu Zavod za gozdove, ki je javni zavod in
opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih
Slovenije, ne glede na lastništvo. Zavod spada v
javni sektor in tako občuti posledice varčevalnih
ukrepov Vlade RS, kar se kaže v zmanjševanju

Preglednica 1: Brezposelnost diplomantov gozdarstva po različnih nazivih za Republiko Slovenijo, vir: Zavod
RS za zaposlovanje
Table 1: Unemployment of forestry graduates by different titles for the Republic of Slovenia, Source: Employment
Service of Slovenia
Leto
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
GozdV 71 (2013) 3

Skupaj
25
27
19
20
16
19
22
35
41
36
27
32
46
59
59
59

Inženirji gozdarstva
in inženirji gozdarstva in lovstva
3
4
2
4
2
4
3
2
3
3
2
3
1
2
6
4

Diplomirani inženirji gozdarstva
0
0
0
1
1
4
5
9
16
12
8
14
23
28
22
18

Univerzitetni
diplomirani inženirji gozdarstva
22
23
17
15
13
11
14
24
22
21
17
15
22
29
31
37
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Grafikon 1: Podatki o
zaposlenih na Zavodu
za gozdove, Vir: Letna
poročila o delu ZGS
2004–2011
Figure 1: Details on foresters employed at the
Slovenia Forest Service,
Source: Annual reports
of the Forest Service in
2004–2011

števila zaposlenih. V grafikonu 1 predstavljamo,
kako se je zadnjih osem let spreminjalo število
zaposlenih na Zavodu za gozdove. Trend zmanjševanja števila zaposlenih je opazen od leta 2007,
razlog pa je v varčevalnih ukrepih za ublažitev
finančne krize.

3	ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV
GOZDARSTVA V DRUGIH
EVROPSKIH DRŽAVAH
3	EMPLOYMENT OF FORESTRY
GRADUATES IN OTHER EUROPEAN
COUNTRIES

Mnoge univerze po svetu sistematično beležijo
zaposlovanje svojih diplomantov. Fakulteta prek
navadne ali spletne pošte pošlje anketni vprašalnik
o zaposlitvi svojim nekdanjim diplomantom. Na
tak način spremljajo potrebe na zaposlitvenem
trgu in prilagajajo strukturo študijskih programov glede na povpraševanje po diplomantih. V
nadaljevanju predstavljamo rezultate dveh alumni
anket, vsaka pa zajema več fakultet. V Nemčiji
so sodelovale fakultete iz Freiburga (kohorta1
1995–2003), Münchna in Dresdena (obe kohorti
2000–2003), rezultati pa so prikazani v preglednici
2. Z gozdarskim svetovanjem se ukvarja 11 %
anketirancev, prevladuje pa skupina klasično
gozdarstvo, kamor sodijo področja, s katerimi
se pri nas ukvarja Zavod za gozdove.
1 Skupina študentov, ki študira po istem študijskem
programu.
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Preglednica 2: Zaposlenost alumni nemških gozdarskih
fakultet, n = 192 (LEWARK/SCHMIDT/STRANGE, 2010)
Table 2: Alumni survey of German forestry faculties, n =
192 (LEWARK/SCHMIDT/STRANGE, 2010)
Področje dela
Lesna industrija
Razvoj
Svetovanje
Raziskovanje
Izobraževanje
Klasično gozdarstvo
Ohranjanje narave
Administracija
Preostala »zelena« področja
Področja zunaj gozdarstva
Ostalo

Delež
8%
2%
11 %
5%
4%
27 %
3%
16 %
2%
20 %
2%

Na Finskem se skoraj polovica vseh anketirancev ukvarja z industrijo (preglednica 3). Skupine
svetovalcev pa skupaj predstavljajo 17 %.
Na Nizozemskem na področju gozdarskega
svetovanja dela 15 % anketirancev, sicer pa se
dobrih 45 % diplomantov zaposli v javnem
sektorju, slabih 40 % pa v zasebnih podjetjih
(LEWARK/SCHMIDT/STRANGE, 2010). V
Španiji je leta 2003 89 % diplomantov dobilo
zaposlitev, ki je povezana z gozdarstvom, od tega
je 9 % svetovalcev s področja gozdarstva. Največ
diplomantov dela na področju gospodarjenja z
okoljem (Wildland Management), in sicer 14 %,
najmanjši delež pa je v gozdarski industriji, 3,6 %
(LEWARK/SCHMIDT/STRANGE, 2010).
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Preglednica 3: Zaposlenost alumni finske gozdarske
fakultete UH-Department of Forest Economics (kohorta 2000–2006), n = 128 (LEWARK/SCHMIDT/
STRANGE, 2010)
Table 3: Alumni survey of Finnish forestry Faculty UH-Department of Forest Economics (cohort 2000–2006),
n = 128 (LEWARK/SCHMIDT/STRANGE, 2010)
Področje dela
Lesna industrija
Druga vrsta industrije
Svetovanje na področju lesne industrije
Druga področja svetovanja
Izobraževanje na univerzitetni ravni
Ministrstvo in druge javne službe
Raziskovalni inštituti
Finančne storitve
Drugo

Delež
33 %
15 %
12 %
5%
10 %
5%
2%
7%
12 %

V vseh omenjenih državah poznajo poklic
gozdarski svetovalec. Zaposlovanje gozdarskih
diplomantov se med državami precej razlikuje, kar
je posledica razlik v organiziranosti gozdarstva,
strukturi študijskih programov in verjetno tudi
pomena gozda v državi.

4	SVETOVALNA DEJAVNOST V
SLOVENIJI – EXTENSION IN
SLOVENIA
V Zakonu o gozdovih (1993) je zapisano: »Zavod
izvaja svetovanje, izobraževanje in usposabljanje
lastnikov gozdov.« Tako se v Sloveniji s svetovanjem ukvarja Zavod za gozdove, težava pa
je, da to storitev opravlja brezplačno, kar ovira
razvoj podjetniške niše svetovalcev na področju
gozdarstva v Sloveniji. Zavod najpogosteje izvaja
individualno svetovanje sočasno ob izdaji odločb.
Poklicni gozdarski strokovnjaki s področja
svetovanja so opredeljeni različno. V bistvu gre
za strokovnjaka, ki ponuja gozdarske storitve za
plačilo (Ohio Departmen of Natural Resources).
Svetovalci svetujejo podjetjem, lastnikom in vladnim organizacijam pri odločanju na področju
gospodarjenja z njihovim gozdom. Navadno
ponujajo več storitev s področja pogozdovanja,
izbora drevesnih vrst, tehnologij, pri posredovanju
pri prodaji lesa, gospodarjenju s prostoživečimi
živalmi, svetovanju na področju invazivnih vrst
in mnogih drugih področjih.
GozdV 71 (2013) 3

V slovenskem prostoru že obstajajo podjetja
s področja gozdarskega svetovanja, vendar pa bi
za večji razmah morali uvesti plačljivo gozdarsko
svetovanje, vključno s svetovanjem, ki ga izvaja
Zavod.

5
5

PLAČLJIVO GOZDARSKO
SVETOVANJE

PAYABLE FORESTRY EXTENSION

Za rešitev težav slabe zaposljivosti gozdarskih
diplomantov predlagamo, da vlada ustvari razmere, v katerih bo v slovenskem prostoru svetovalno dejavnost lahko ponudil tudi zasebni
sektor. Dejansko lahko zasebna podjetja ponujajo
svetovanje že v trenutnih razmerah, vendar pa se
taka podjetja soočajo z nelojalno konkurenco s
strani Zavoda, ki te storitve ponuja brezplačno.
Racionalni lastniki seveda ne bodo plačevali
svetovanja, ki ga lahko dobijo brezplačno. Tako
bi ob naslednji spremembi Zakona o gozdovih
v tem zakonu opredelili, da Zavod za gozdove
svetovalno dejavnost opravlja le še za plačilo.

5.1 Analiza izvedljivosti
5.1 Feasibilitsy analysis
Ukrep bo omogočil opravljanje svetovanja kot
tržne dejavnosti in tako ustvaril nova delovna
mesta diplomantom gozdarstva, ki imajo podjetniške ambicije in so se pripravljeni podati na
samostojno podjetniško pot. Predlagani ukrep
uveljavitev plačljivega gozdarskega svetovanja je
tehnično izvedljiv. Diplomanti gozdarstva imajo
vso potrebno znanje, da postanejo samostojni
svetovalci. Za posameznike (ali skupine), ki bi
prebijali led, je precej programov, kako pridobiti
dodatno znanje s področja gozdarskega svetovanja.
Izpostavljamo Erasmus praktično usposabljanje
pri podjetjih iz tujine, ki se ukvarjajo s področjem
svetovanja. Že med samim študijem študentje
lahko poiščejo prakso s področja svetovanja prek
programov IAESTE, po končani diplomi pa je
primeren program Leonardo da Vinci. Možnosti
je precej, veliko držav ima svoje posredovalnice
praktičnih usposabljanj.
V letu 2013 bo potekala javna razprava o spremembi Zakona o gozdovih. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ima priložnost, da prispeva svoj
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delež pri reševanju problematike nizke zaposljivosti
gozdarskih diplomantov in tako posredno prispeva
tudi k razvoju gozdarstva. Politična izvedljivost
predlaganega ukrepa je pod največjim vprašajem,
saj je uresničljivost odvisna predvsem od Zavoda
za gozdove, ki bi tako lahko izgubil pomemben del
svoje dejavnosti in tudi del primata v gozdarskem
sektorju in bi tako postal eden od subjektov na
trgu svetovanja, še naprej pa bo imel tudi precej
prednosti pred preostalimi ponudniki storitev.
Iz Letnega poročila o delu Zavoda za gozdove za
leto 2011 je razvidno, da je realizacija načrtovanih
del na določenih področjih precej majhna. Takšni
področji sta npr. obnavljanje mej ureditvenih enot
ter področje izdaje soglasij in različnih strokovnih
mnenj glede posegov v prostor. Zavod bi se zaradi
manj dela na področju svetovanja lahko bolj posvetil
področjem, kjer je realizacija del nizka. Izpostaviti je
treba tudi dejstvo, da je večina svetovanja, ki ga izvaja
Zavod, vezanega na odkazovanje drevja za posek.
To je dejansko manjša ovira, saj je odkazovanje
drevja za posek težko ločiti od samega svetovanja.
Predlagamo razmislek o pavšalnem letnem znesku
s strani lastnikov gozdov, ki bi zajel odkazovanje in
tudi svetovanje Zavoda. Lastniki, ki bi se odločili
za strokovne nasvete in dolgoročno sodelovanje z
zasebnimi svetovalci, pa bi Zavodu plačali le posamezno odkazilo. Obstaja tudi možnost podeljevanja
licenc za odkazovanje svetovalnim podjetjem, vendar
to odpira popolnoma novo razpravo.
Lastniki gozdov so že vse od nastanka naše
države vajeni, da so nasveti zastonj. Ob sami uvedbi
plačljivega svetovanja bi lahko nastalo nezadovoljstvo s strani lastnikov gozdov, kar bi se lahko
pokazalo tudi v odklonilni drži do gozdarstva.
Vendar pa bodo zaradi vseh drugih prednosti, ki
jih navajamo v nadaljevanju, dejansko pridobili
tudi lastniki gozdov. Na strani ukrepa lahko pričakujemo večji del strokovne gozdarske javnosti.
Na Finskem je raziskava pokazala, da svetovalna
dejavnost lahko vzpodbuja lastnike k večjemu
izkoriščanju možne sečnje (JÄRVELÄINEN, 1986).
Poleg strokovne gozdarske javnosti in študentov
gozdarstva lahko pričakujemo, da bodo tudi gozdarska izvajalska podjetja podprla ukrep, ki uvaja
plačljivo svetovanje, saj bi to pomenilo možnost
razširitve dejavnosti že obstoječih podjetij.
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5.2 Analiza ekonomske učinkovitosti
izbranega ukrepa
5.2 Analysis of the selected measure's
economic efficiency
Ekonomska učinkovitost se nanaša na stopnjo
gospodarne izrabe virov in jo lahko izrazimo kot
razmerje med pridobljenimi koristmi in sredstvi,
ki so bila vložena za doseganje teh koristi.
Zavod za gozdove v svojem Letnem poročilu
o delu za leto 2011 navaja strukturo porabljenega
časa po temeljnih opravilih. V preglednici 4 sta
predstavljena porabljeni čas in delež po posameznih
dejavnostih Zavoda, za katere menimo, da bi jih del
lahko opravljali tudi zasebni gozdarski svetovalci.
Preglednica 4: Dejavnosti Zavoda za gozdove, ki bi
lahko prešle v zasebni sektor (preglednica je prirejena
iz Letnega poročila ZGS o delu 2011)
Table 4: Activities of the Slovenian Forest Service which
could be privatized (table is adapted from the Annual
Report on the work of Forest Service 2011)
Dejavnost
Stiki z lastniki gozdov in javnostjo
  Svetovanje
   lastnikom gozdov
   Delo z javnostjo
Izobraževanje
Projekti
Skupaj

Število porabljenih ur

Delež
(%)

84.877

9,9

64.821

7,6

20.056
28.046
12.566
125.489

2,3
3,3
1,4
14,6

Ob privatizaciji dejavnosti iz preglednice 4 bi
se Zavod lahko bolj ukvarjal z nekaterimi dejavnostmi, pri katerih je realizacija načrtovanih del
manjša od pričakovane. Takšno področje je na
primer priprava gozdnogojitvenih načrtov, ki je
v bila v letu 2011 realizirana le v 64 % (Poročilo
ZGS…, 2012).
Privatizacija bi omogočila tudi manjši pritisk na
proračun Republike Slovenije. Zavod je pomemben
igralec v slovenskem gozdarskem prostoru in bi
tudi ob privatizaciji ohranil določeni del dejavnosti stika z lastniki in javnostjo, izobraževanja
in tudi del projektov, ki so nacionalnega pomena.
Pavšalno ocenimo, da bi polovico porabljenih ur
iz preglednice 4 lahko prevzel zasebni sektor, kar
je 62.745 ur oziroma 7,3 % zmanjšan obseg dela,
ki bi omogočil boljšo realizacijo pri nekaterih
GozdV 71 (2013) 3

Jevšenak, J.: Privatizacija gozdarske svetovalne dejavnosti kot poslovna priložnost za diplomante gozdarstva

drugih dejavnostih ali pa zmanjšan pritisk na
proračun Republike Slovenije. Ob uvedbi plačevanja gozdarskega svetovanja lahko tudi Zavod
za gozdove računa na dodatne prihodke, ki bi jih
lahko porabil za lastno delovanje.
V zasebni sektor prenesenih 62.745 ur pomeni
najmanj 35 novih delovnih mest ob predpostavki,
da povprečen delavec na leto opravi 1800 delovnih
ur. Več koristi, ki bi jih prinesla privatizacija, je
predstavljenih v razpravi.

6 	RAZPRAVA

6	DISCUSSION

V primerljivih evropskih državah je od 10 do
17 % vseh gozdarskih diplomantov zaposlenih
kot svetovalcev v zasebnih podjetjih. V Sloveniji
se niša svetovalcev šele oblikuje, veliko lažje pa
bo, če se bodo mlada podjetja lahko razvijala
v ugodnem okolju brez nelojalne konkurence
Zavoda za gozdove. Ukrep uveljavitve plačljivega
gozdarskega svetovanja lahko označimo kot
enega od primernih za povečano zaposlovanje
diplomantov gozdarstva.
Prepričani smo, da bi slovensko gozdarstvo
precej pridobilo z razvojem gozdarskega svetovanja. Lahko pričakujemo učinkovitejše svetovanje
lastnikom gozdov. Glavna težava delavcev Zavoda
za gozdove je pomanjkanje znanja s področja
andragogike (KOTNIK, 2003). Strokovnjak, ki se
odloči za poklic svetovalca, ima občutek za delo z
ljudmi in podajanje snovi, zato lahko pričakujemo
večji učinek svetovanja.
Pri razvoju niše svetovalcev lahko pričakujemo,
da bodo lastniki gozdov bolj usposobljeni za delo
v gozdu, imeli bodo več strokovnega znanja, kar
prinaša boljše gospodarjenje z gozdovi, boljšo
kakovost gozdnih sortimentov, manj poškodb
in smrtnih žrtev.
Lastniki gozdov so izrazili največje potrebe
po dodatnem znanju s področja o vrednotenju
in prodaji lesa. To področje je pri izobraževanju
lastnikov zelo zanemarjeno (KOTNIK, 2003). Z
razmahom svetovalne dejavnosti lahko pričakujemo večjo prilagodljivost svetovalcev, večjo
prilagojenost svetovanja posameznim regijam
in manjšim krajem.
Lahko pričakujemo tudi hitrejše uvajanje tujih
inovacij s področja gozdarstva. Svetovalci se bodo
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zaradi konkurenčnosti morali dodatno izobraževati
in lastnikom ponuditi najboljše, kar bo na trgu.
Slovensko gozdarstvo bo postalo bolj prepoznavno na tujih trgih, saj dobro svetovalno podjetje
razmišlja globalno. Prijave na javne razpise za
sodelovanje pri projektih s področja gozdarstva v
manj razvitih državah so popolnoma realne. Dober
primer takšne prakse je podjetje iz Freiburga
UNIQUE forestry and landuse GmbH, ki je bilo
ustanovljeno leta 1988. Od takrat so izpeljali več
kot 350 projektov v več kot petdesetih različnih
državah (http://www.unique-forst.de/). Slovenski
gozdarji se ponašamo z dolgo tradicijo in ogromno
izkušnjami, zato se lahko tudi mi mirno lotimo
izvažanja naših načel in izkušenj v tujino.

7
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»EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja
nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru
v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji«
Andrej Verlič, Urša Vilhar, Primož Simončič
Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, SI – 1000 Ljubljana

Gozd, gozdno drevje, parki in druge zelene površine
znotraj ali blizu urbaniziranih območjih so sestavni
del urbane krajine. Biodiverziteta in ohranitev gozdov
sta pomembni vsebini EU okoljske politike. Zato je
ključnega pomena poznavanje stanja in razumevanje
naravnih gozdov, kot tudi gozdov znotraj in izven
naseljenih območij, za katere se največkrat uporablja
termin urbani in periurbani gozdovi.
V zadnjih tridesetih letih je bilo v deželi Lombardiji in drugih evropskih državah izvedenih veliko
število pogozditev na sicer ekološko degradiranih
območij, kot so opuščena kmetijska zemljišča,
nekdanja industrijska območja, ipd. Ti na novo
osnovani gozdovi v bližini mestnih in primestnih
območij imajo pomembno vlogo v okoljskem in
socialnem smislu.
Cilj ohranitve gozdov od dobrega gospodarja
zahteva poznavanje stanja in razumevanje razvoja teh
gozdov. V urbaniziranih okoljih je nabor dejavnikov,
ki intenzivno vplivajo na delovanje gozdnega ekosistema, veliko večji kot v gozdovih izven naseljenih
območij. Krčitve gozdov zaradi infrastrukture, urbanizacije in kmetijske rabe, onesnažila, rekreacijske
aktivnosti, itd. lahko brez učinkovitega spremljanja

stanja in pravočasnega ukrepanja povzročijo njihovo
degradacijo. Dolgoročno spremljanje stanja urbanih
gozdov je zato pomembno za pripravo smernic
ohranjanja in upravljanja teh gozdov.
Temu je namenjen LIFE+ projekt EMoNFUr, v
katerem kot partnerji sodelujejo Gozdarski inštitut
Slovenije, ERSAF - Regionalna agencija za kmetijske
in gozdarske storitve, Parco Nord Milano in italijanska
Dežela Lombardija. Projekt sofinancirajo evropska
komisija preko programa LIFE+, Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje Republike Slovenije ter Mestna
občina Ljubljana.

Predstavitev LIFE+ projekta EMoNFUr
Cilj LIFE+ projekta EMoNFUr je izdelati predlog za
evropsko mrežo spremljanja stanja urbanih gozdov ter
testirati aktivnosti spremljanja urbanih gozdov v deželi
Lombardiji in Sloveniji. Na osnovi področnih evropskih politik bo projekt EMoNFUr predlagal ukrepe
za uskladitev in uporabo sinergij med različnimi
programi spremljanja stanja gozdov na nacionalni,
regionalni in evropski ravni. Projektni konzorcij bo
predstavil minimalne zahteve za spremljanje stanja
urbanih gozdov. Poleg obveznih parametrov, kot

Slika 1: Urbani gozdovi Mestne občine
Ljubljana – pogled z
Ljubljanskega Gradu
(Avtor: Andrej Verlič)
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Slika 2 : Parco Nord
Milano – primer pogozditve ekološko degradiranega urbanega
območja (Arhiv Parco
Nord Milano)

so biodiverziteta rastlinstva in živalstva, inventura
gozdov, zdravje gozda in gozdna tla, bodo člani mreže
lahko spremljali tudi druge okoljske parametre, glede
na specifične razmere oziroma potrebe. Eden od ciljev
projekta je tudi priprava smernic upravljanja urbanih
gozdov ter podati predloge za prihodnje projekte
na temo spremljanje stanja le-teh. Opravljena bo
analiza izbranih ekosistemskih storitev, ki jih lahko
omogočajo urbani gozdovi v deželi Lombardiji in v
Sloveniji, pozornost pa bo namenjena tudi ozaveščanju
lokalnih interesnih skupin in déležnikov o pomenu
spremljanja urbanih gozdov in njihovi vlogo pri
blažitvi posledic podnebnih sprememb.

Projektni partnerji
Vodilni partner projektne naloge je ERSAF - Regionalna agencija za kmetijske in gozdarske storitve,
operativno telo dežele Lombardije, ki opravlja
tehnične in promocijske dejavnosti na področju
kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja in upravljanja naravnih virov in varovanja z večnamenskim
in povezovalnim pristopom. Iz dežele Lombardije
sodelujeta še projektna partnerja Parco Nord Milano
in Dežela Lombardija. Območje Parco Nord se
nahaja v severnem delu metropolitanskega območja
v Milanu (približno 9 km od centra mesta). V preteklosti je območje pripadalo industrijskim družbam,
specializiranim za mehanske izdelke. Proizvodnja je
prenehala v poznih ‚60. Glavne industrijske panoge
so se odmaknile daleč od metropolitanskega območja Milana. V zgodnjih sedemdesetih letih je velik
del območja kupila vlada Lombardije preko „Parco
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Nord Milano“, ki je bil zadolžen za izgradnjo parka
z odstranitvijo industrijskih odpadkov in za sajenje
gozdnih dreves. Dežela Lombardija preko Zelenega
Sistema (Sistemi Verdi) in Oddelka za krajinarstvo
upravlja regionalna omrežja Nature 2000 in njegovo
povezovanje z drugimi zavarovanimi območji. V
gozdarskem sektorju dejavnosti obsegajo zlasti razvoj
urbanih in periurbanih zelenih površin in razvoj
celotnega sektorja gozdno-lesne energije; namen
je predvsem ohranjanje in varovanje zemljišč. Cilji
Sistemi Verdi in Oddelka za krajinarstvo so krepitev
teritorialne in socialno-okoljske dediščine in prepoznavanje lepot lombardijske pokrajine, njenega
bogastva in raznolikosti. Delujejo na področjih
zaščitenih območij, biotske raznovrstnosti, krajine
in gozdov.
Slovenski partner v konzorciju je Gozdarski inštitut Slovenije, javni raziskovalni zavod nacionalnega
pomena s področja temeljnega in aplikativnega
raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnih ekosistemov, gozdarstva, divjadi in lovstva v Sloveniji.
Gozdarski inštitut Slovenije izvaja javne službe v
okviru raziskovalnega programa in komplementarnih raziskav ter javne gozdarske in okoljske službe.
V Sloveniji sta bili izbrani dve območji testnih
aktivnosti znotraj meja Mestne občine Ljubljana.
Prva lokacija je na območju urbanega gozda, ki je
del krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib,
druga je na območju primestnih nižinskih poplavnih
gozdov ob reki Savi v bližini vasi Gameljne. Krajinski
park Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib se nahaja zahodno
od središča Ljubljane. Leta 1984 je bilo območje
189

Gozdarstvo v času in prostoru

Slika 3: Projektna skupina med ogledom meritev
intenzivnega spremljanja stanja urbanega gozda, ki je
del krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib v
Mestni občini Ljubljana (Avtor: Matej Rupel)

z odlokom razglašeno za krajinski park, sedaj pa
večji del območja gozda opredeljen z Odlokom
o gozdovih s posebnim namenom (GPN, 2010).
Ploskve za testiranje metodologij v okviru LIFE+
projekta EMoNFUr se nahajajo v neposredni bližini Gozdarskega inštituta Slovenije. Na tej lokaciji
so bile v preteklosti že izvajane določene meritve
intenzivnega spremljanja stanja gozdov, kar je dobro
izhodišče za primerljivost testiranih metodologij

v projektni nalogi EMoNFUr. Primestni nižinski
poplavni gozdovi ob reki Savi so pomembni zaradi
ohranjanja avtohtonega črnega topola v nižinskih
obvodnih logih, ki jih občasno še poplavljajo vode.
Evropski črni topol (Populus nigra L.) je pionirska
drevesna vrsta obvodnih ekosistemov in indikator
ohranjenosti obrežnih in poplavnih logov. Čeprav
ima velik naravni areal, je črni topol danes že ena
najbolj ogroženih drevesnih vrst v Evropi. Črni
topol lahko kljub sicer široki ekološki amplitudi in
sorazmerni odpornosti na onesnažen zrak postane
ogrožen v vseh obdobjih življenjskega razvoja zaradi
sprememb v preskrbljenosti s talno vodo. Zaradi
vnosa tujega materiala (hitrorastočih topolovih
klonov) v preteklosti na njegova naravna rastišča,
prihaja tudi do možnosti nastanka spontanih hibridov
med vnesenimi in avtohtonimi vrstami črne topole
in s tem do zmanjševanja genetskega potenciala
avtohtonih populacij, ki je pogoj za njihovo prilagoditveno sposobnost na spremembe življenjskega
okolja, razmnoževanje in preživetje v celoti.
Projektni konzorcij italijanskih in slovenskih
partnerjev tesno sodeluje z znanstvenim svetom
projekta, sestavljenim iz mednarodne skupine
znanstvenikov in raziskovalcev, ki bodo aktivno
spremljali približevanje ciljem projekta. Ustanovljeno
je bilo tudi delovno telo, da se zagotovi učinkovita
komunikacija, vključenost in sodelovanje v priprave
in ukrepe v okviru izvajanja projekta.

972:945.2(045)=163.6

Za gozdove in ljudi
Nežen dotik in globoka sled.
S temi besedami je eden od udeležencev izrazil
svoje mnenje o dogodku Za gozdove in ljudi, ki sta
ga organizirali Pahernikova ustanova in ProSilva
Slovenija s številnimi soorganizatorji in podporniki
in pod pokroviteljstvom predsednika Republike
Slovenije, v soboto 8. 12. 2012 v Pahernikovih
gozdovih na Pohorju. Organizatorji so kot glavni
namen prireditve opredelili predstavitev Pahernikove ustanove in sonaravnega ter trajnostnega
gospodarjenja z gozdovi. Nad 170 udeležencev je v
sončnem septembrskem dopoldnevu prispelo s tremi
avtobusi ter nekaj osebnimi avtomobili in kombiji
iz različnih koncev Slovenije v Radlje ob Dravi, kjer
se je prireditev začela s pozdravnimi nagovori. Na
pot skozi Pahernikov gozd so krenili sredi dneva,
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razdeljeni v 6 skupin. Vodniki so jih popeljali po treh
poteh, naslovljenih s vsebinskimi poudarki: pohorska družina, vzorčni gozd in Pahernikova smreka.

Na poteh skozi gozd
Udeleženci so se srečali s predstavitvijo mnogih
obrazov gozda in gospodarjenja z njim. Za to so
poskrbeli vrhunski predavatelji iz Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete, Gozdarskega inštituta
Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, poleg njih
pa tudi umetniki – kulturniki in umetniki ročne
obdelava lesa in kamna. Njihove predstavitve so
bile podprte z 21 posterji z različnimi vsebinami, na
primer o izjemnih drevesih, trajnostnem gospodarjenju, zdravju gozda, vlogi gozda in vode, zgodovini
pohorskih gozdov, povezanosti pohorskih ljudi z
GozdV 70 (2012) 3
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gozdom in prenašanju njihovega znanja obdelave
lesa in pohorskega kamna iz generacije v generacijo,
o pomenu lesa za človeštvo, gozdnem živalstvu,
lastništvu gozda, upodobitvi gozda v kiparstvu, in
še mnogih drugih. Vodniki pa so udeležence tudi
spodbujali in jih uvajali v doživljanje gozda s poslušanjem, opazovanjem. Čudovito je v tišini prisluhniti
glasovom gozda, šumenju bistrega potočka in zajeti
v dlan studenčnico, ki jo lahko brez skrbi piješ, se
zazreti v veličastno Pahernikovo smreko, ki jo zaradi
njene izjemne debeline lahko objame le skupina
ljudi, se je dotakniti. Pravo zdravilo za dušo in telo.

Refleksija spoznanj in doživetij
Organizatorji so se zavedali, da se bodo zastavljeni
cilji prireditve odigrali v notranjosti udeležencev,
v njihovi zavesti in občutkih. Zato so ob sklepu
dogodka izvedli refleksijo. K ozaveščanju spoznanj
in občutij so udeležence spodbujali že na poteh
skozi gozd, na koncu pa so jih povabili, da vse, kar
so spoznali in doživeli, predstavijo vsem zbranim.
Zaključna refleksija je bila izvedena na mestu nekdanje pohorske samotne kmetije Samčevo, nad 1.100
metrov nadmorske višine, s prekrasnim razgledom
na gozdna pobočja in grebene Pohorja. V živahnih
predstavitvah in diskusijah so bile predstavljene
številne zanimive misli udeležencev, ki smo jih na
kratko povzeli:
–– Predavatelji so z velikim žarom in pripravljenostjo predstavili mnoge različne vidike gozda.
Vidi se jim, da živijo za svoja področja. Vodniki
so odlično usmerjali in spodbujali udeležence.
–– V gozdarstvu se uporablja zelo malo kemičnih
sredstev in to zelo kontrolirano.
–– Umetnost gozda v naravi je mogoče predstaviti
tudi v umetnosti v kulturi.
–– Udeleženci iz Črne gore so hvaležni za čudovit
dogodek in kličejo na svidenje.
–– Vsi smo del gozda in gozd je del nas.
–– Posebna doživetja so bile predstavitve gozdne
pedagogike, oblikovanje kamna in lesa.
–– Prevzela nas je skrb za ljudi, ki so se ponesrečili
pri delu v gozdu in postali invalidni.
–– Udeleženci, ki smo prišli s slovenske obale, smo
prevzeti od lepote pohorskih gozdov.
–– Spoznali smo neprecenljivo vrednost našega
gozda v evropskem merilu.
–– Težko je biti skromen če si dober. O tem kaj je biti
dober smo videli v današnji prireditvi. Skromnost
je lepa, a lepo je tudi sprejeti pohvalo.
–– V skupinah smo lepo sodelovale različne geneGozdV 70 (2012) 3
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racije, od takih, ki so še v osnovni šoli, do
upokojencev.
Današnji dan je vplival na nas, vračamo se
drugačni. Izkušnjo gozda bomo odnesli s sabo.
Pohvala srednješolcem iz Postojne, ki so odlično
sodelovali v skupinah udeležencev.
Ustanovitelj Prosilva Europe prof. dr. Dušan
Mlinšek pozdravlja organizatorje in udeležence
prireditve ter jim sporoča veselje in željo po
nadaljnem širjenju spoznanj o gozdu v javnosti.
Pred nami je zahtevna a lepa naloga, gozd bo
v krizi postal vedno več vreden, gospodariti
moramo z njim tako, da nam bo dajal tudi kruh.
Današnji dan nam je zbudil občutek o potrebnosti
družbene odgovornosti, odgovornega ravnanja
z gozdom, V tem smislu se moramo vzgajati in
delovati, da bomo uveljavljali ustavno določilo
o pravici vseh ljudi do zdravega okolja. Vsi, ki
smo tukaj bodimo ambasadorji tega.
Nevladne organizacije so vedno bolj pomembne
pri odločanju v družbi, naj se sliši njihov glas.
Tudi gozdarstvo je pred spremembami. Naj pri
tem sodeluje tudi javnost.
Pri delu za današnjo prireditev je bilo veliko
prostovoljnega dela.
Če bi nenadoma dobili v dar 50 hektarov gozda, bi
ga morda podarili? Gospa Vida Ribnikar, rojena
Pahernik je nesebično podarila slovenskemu
narodu več kot 500 hektarov gozda.
Pri ravnanju z gozdom je potrebna potrpežljivost
in predanost.

Postati bolj gozdni narod v deželi gozdov
Največja želja organizatorjev dogodka Za gozdove
in ljudi, ki so jo udeležencem tudi izrazili v uvodu
in ob zaključku prireditve, pa je, da bi ponesli svoja
spoznanja in doživetja v svoja vsakdanja okolja s
sporočilom, da si naša domovina, bogata z gozdovi zasluži, da postanemo bolj gozdni narod, v
tem smislu, da se za gozdove zanimamo, se o njih
izobražujemo, o njih učimo svoje otroke, na njihov
vsestranski pomen opozarjamo voditelje na državnih
in lokalnih ravneh, ko sprejemajo dolgoročne in
usodne odločitve za gospodarstvo, naravo in okolje.

Prireditev Za gozdove in ljudi se
nadaljuje
V smislu prizadevanj za vsestranski napredek odnosa
do gozdov v Sloveniji, ne gre samo za enkraten dogodek, ampak za celosten proces. V tem procesu sta na
vidiku še dve prireditvi za gozdove in ljudi: razstava
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posterjev v Slovenj Gradcu v okviru Prestolnice kulture Maribor 2012 ter nagradni natečaj Trajnostno
ravnotežje med različnimi interesi v gozdu, ki se bo
zaključil s predstavitvijo na prireditvi Čar lesa leta
2013. Pahernikova ustanova in ProSilva Slovenija
pa nameravata vsako leto tudi na Pahernikovem
na Pohorju organizirati nov dogodek za gozdove
in ljudi. Posterji Za gozdove in ljudi s filmom o
dogodku 8. septembra 2012 bodo razstavljeni v več
krajih po Sloveniji.

Pahernikova ustanova in ProSilva
Slovenija
Pahernikova ustanova je bila ustanovljena leta 2005,
ko je lastnica gozdov, gospa Vida Ribnikar, roj.
Pahernik podpisala Akt o ustanovitvi, predstavniki
Univerze v Ljubljani pa so slovesno podpisali izjavo
o ustanovitvi. Delovati je začela leta 2010, potem, ko
je gospa Vida Ribnikar darovala sredstva za štipendiranje študentov gozdarstva. Tako je slovenski nesebično podarila nad 500 hektarov pohorskih gozdov.

Pahernikova ustanova uresničuje in popularizira
sonaravno gospodarjenje z gozdovi, spodbuja mlade
k študiju gozdarstva in jih tudi štipendira, podpira
raziskovalne dejavnosti in njihovo uporabo v praksi.
ProSilva Slovenija je del mednarodne organizacije
ProSilva Europe, ki je bila ustanovljena v septembru
leta 1989 v Sloveniji. Ustanovitelji so bili ugledni
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Uvodnik
Pred dvajsetimi leti smo dobili Zakon o
gozdovih
Letos mineva že dvajset let od sprejema sedaj veljavnega Zakona o gozdovih.
Leto manj šteje javna gozdarska služba, ki usmerja razvoj vseh slovenskih
gozdov.

S podatki iz povzetka Gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih
načrtov za obdobje 2011 do 2020 za Slovenijo, kjer je tudi analiza
gospodarjenja z gozdovi v obdobju od 2001 do 2010, lahko med drugim
ocenjujemo tudi uspešnost delovanja javne gozdarske službe v drugi
polovici njenega mandata, pa seveda tudi uspešnost zakonodaje, države
in lastnikov gozdov.
Podatki so vse prej kot vzpodbudni. Poglejmo si nekaj pomembnejših:
– Akumulacija prirastka je šla, predvsem v jelovo-bukovih gozdovih,
pogosto na račun zadrževanja obnove že prestarih sestojev zaradi
preveč številčne rastlinojede divjadi, ki je onemogočala ali zelo ovirala naravno obnovo. Ob tem velja poudariti, da Zavod za gozdove
načrtuje tudi upravljanje z divjadjo, marsikje pa z njo tudi dejansko
upravlja.
– Če sodimo po porušenem razmerju razvojnih faz, se je podobno dogajalo tudi drugje. Zelo primanjkuje mladovij (pa še ta so pomanjkljivo
negovana ali nenegovana; takih je kar 72 odstotkov, celo v državnih
gozdovih je takih 55 odstotkov) in sestojev v obnovi. Preveč pa je
debeljakov.
– Da zamujamo z obnovo, kaže tudi realizacija (že tako skromno
načrtovane obnove), saj je bilo v državnih gozdovih realizirano 84
odstotkov, v zasebnih gozdovih pa le 54 odstotkov načrtovane.
– Tudi že preskromno načrtovan obseg nege (na to kažejo podatki o
negovanosti) je bil v državnih gozdovih realiziran le v 71 odstotkih,
v zasebnih gozdovih pa samo v 35 odstotkih.
– Zaskrbljujoča je tudi slaba negovanost drogovnjakov; v vseh gozdovih
je kar 85 odstotkov pomanjkljivo negovanih, nenegovanih in nenegovanih ogroženih sestojev; še v državnih gozdovih je takih kar 68
odstotkov.
– Mogoče velja opozoriti še na en podatek: povprečno posekano drevo
v državnih gozdovih znaša 0,90 m3, v zasebnih gozdovih pa ob skromnejših zalogah le malo manj (0,85 m3). V zasebnih gozdovih je na
temelju podatkov iz stalnih vzorčnih ploskev kar 27 % drevja posekanega
brez odobritve (odkazila). Ta delež je približno enak, če ne še nekaj večji
kot v času »brezvladja« po letu 1990.
Ob dvajsetletnici uveljavitve Zakona o gozdovih se nad vsem tem
velja resno zamisliti. Lahko se vprašamo, kdo in kako usmerja razvoj
slovenskih gozdov? Odgovoriti bi morali tudi na vprašanje kakšne so
posledice takega razvoja?
Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava
GDK 231:421.1(497.4 Jelovica)(045)=163.6

Naravna obnova gozdnih sestojev po vetrolomu na Jelovici

Natural Regeneration of Forest Stands after Windthrow on the Jelovica Mountain
Špela Ščap1, Matija Klopčič2, Andrej Bončina3
Izvleček
Ščap, Š., Klopčič, M., Bončina, A.: Naravna obnova gozdnih sestojev po vetrolomu na Jelovici. Gozdarski vestnik,
71/2013, št. 4. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 55, prevod avtorji, jezikovni pregled
angleškega besedila Breda Misja, slovenskega pa Marjetka Šivic.
Leta 2006 je orkanski veter podrl 125 ha pretežno enomernih smrekovih debeljakov na Jelovici. Na tej površini
smo dve in pet let po vetrolomu na 81 sistematično razmeščenih vzorčnih ploskvah (posamezna meri 16 m2)
analizirali prisotnost, obilje in strukturo naravnega mladja ter vpliv rastiščnih in sestojnih dejavnikov na naravno
obnovo. Odstotek ploskev brez mladja se je med popisoma zmanjšal s 30 % na 11 % celotnega števila ploskev.
Leta 2008 je bila povprečna gostota mladja 7.955 osebkov na hektar, leta 2011 pa 9.660. V mladju je prevladovala
smreka s 46 %, vendar se je v opazovanem obdobju opazno povečal delež listavcev. Vplivne dejavnike pojava
mladja na ploskvi smo proučevali z binarno logistično regresijo, spremembo gostote mladja pa s posplošenim
linearnim regresijskim modelom. Pomembni vplivni dejavniki so razdalja ploskve do najbližje zaplate gozdnega
sestoja, opad listja in ekspozicija.
Ključne besede: Julijske Alpe, naravne motnje, naravno mladje, naravna obnova, sanacija, vetrolom, vplivni
dejavniki
Abstract:
Ščap, Š., Klopčič, M., Bončina, A.: Natural Regeneration of Forest Stands after Windthrow on the Jelovica Mountain. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 4. In Slovenian, abstract and summary
in English, lit. quot. 55. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In 2006 a hurricane blew down 125 ha of mostly mature even-aged spruce stands on the Jelovica plateau. Two
post-windthrow inventories of regeneration were executed two and five years after the windthrow. Presence,
abundance and composition of natural regeneration were surveyed on 81 plots of 16 m2 each. The proportion
of plots without natural regeneration decreased from 30 % in 2008 to 11 % in 2011. The average abundance of
regeneration was 7,955 individuals per hectare in 2008 and 9,660 individuals per hectare in 2011. In tree species
composition spruce predominated with 46 %, but the proportion of broadleaves increased substantially in the
observation period. Additionally, the impact of site and stand factors on regeneration was examined; influential
factors of natural regeneration occurrence were investigated using a binary logistic regression, while influential
factors of changes in regeneration density were examined using a generalized linear regression model. Among
many influential factors, the analyses exposed the distance to the nearest stand, aspect/sun exposure, and the
portion of leaf-litter on a plot.
Key words: Julian Alps, influential factors, natural disturbance, natural regeneration, restoration, windthrow
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1

Uvod

Introduction

Naravne motnje v gozdovih so vse pogostejše.
Njihovi poglavitni povzročitelji so veter, sneg, žled,
ogenj in žuželke. Podnebne spremembe značilno
vplivajo na režim motenj (Loehle in LeBlanc,
1996; Schelhaas in sod., 2003; Schlyter in sod.,
2006); uveljavljeno mnenje je, da sta zaradi njih
pogostost in obseg motenj večja. Hkrati pa so
gozdovi zaradi spremenjene zgradbe in izmenjane
drevesne sestave, večje starosti sestojev, opuščanja
nege pa tudi negativnih zunanjih vplivov, kot je
GozdV 71 (2013) 4

onesnaženost ozračja, vse manj odporni proti
povzročiteljem motenj.
Motnje so sestavni del naravnih procesov
(Oliver in Larson, 1996) in jih zato ni mogoče
povsem preprečiti. Vsekakor pa želimo z gozdnogospodarskimi ukrepi preprečiti ali omiliti
- Š. Š.. univ. dipl. inž. gozd., UL, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
2
- dr. M. K., UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
3
- prof. dr. A. B., UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
1
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neželene motnje, kot so vetrolomi, snegolomi,
gradacije podlubnikov, saj povzročajo gospodarsko
škodo, praviloma pa negativno vplivajo tudi na
okoljske in socialne funkcije gozda.
V srednji Evropi je veter poglavitni povzročitelj naravnih motenj v gozdovih (Schelhaas in
sod., 2003); povzroča predvsem motnje majhne
jakosti, ki povzročijo poškodbe na posameznih
drevesih ali šopih drevja, njihova posledica so
sestojne vrzeli (Frelich, 2002). Redkejše so motnje
srednje jakosti; te uničijo večji del sestoja, ostanejo
le posamezna drevesa ali šopi in podmladek. Še
manj pogoste so motnje velike jakosti, ki uničijo
sestoje na površini deset hektarjev ali več, na kateri
ostanejo le posamezna drevesa ali šopi drevja. Take
motnje imajo v primerjavi z motnjami majhnih
jakosti praviloma izjemne negativne ekonomske
posledice, lahko pa ogrozijo tudi življenje ljudi. Za
srednjo Evropi so značilni občasni močni vetrovi
z lokalnimi nevihtami, ki pa zelo redko povzročijo
velikopovršinsko motnjo – na površini od 10 ha
do 1.000 ha (Schelhaas in sod., 2003). Ugotavljajo,
da se takšni dogodki na isti površini zelo redko
ponovijo; po ocenah se to zgodi na več kot tisoč let
(Canham in sod., 2001). V zadnjih dveh desetletjih
so Evropo kar nekajkrat prizadeli orkanski vetrovi:
npr. Vivian, Lothar, Martin, Kyrill, Emma v srednji
Evropi (Ulbrich in sod., 2001; Wohlgemuth in sod.,
2002; Schütz in sod., 2006; Holub in sod., 2009).
Številne motnje zaradi vetrov so bile zabeležene
na Švedskem (Nilsson in sod., 2004), znan je tudi
orkan v vzhodni Estoniji (Ilisson in sod., 2007).
Ti dogodki so spodbudili obsežne raziskave, ki so
bile usmerjene predvsem v 1) analizo sestojnih in
rastiščnih dejavnikov, ki pomembno vplivajo na
poškodovanost gozdov zaradi orkanskega vetra
(npr. Schönenberger, 2002; Wohlgemuth in sod.,
2002; Rammig in sod., 2006, 2007; Ilisson in sod.,
2007; Vodde in sod., 2010; Simon in sod., 2011) ter
2) iskanje mogočih sanacij poškodovanih gozdov
in razumevanje prihodnjega razvoja teh gozdov
(npr. Schütz in sod., 2006; Ilisson in sod., 2007;
Vodde in sod., 2010). Tudi v slovenskih gozdovih
vetrovi redko povzročajo motnje velikih jakosti,
čeprav smo prav v zadnjem desetletju registrirali
nekaj takšnih pojavov (Jakša in Kolšek, 2009), ki
so se večinoma pojavljali v alpskem območju in na
robovih kraških planot, kjer je obseg vetrolomov
največji (Jakša, 2007).
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Motnje večjih jakosti imenujemo tudi ujme ali
katastrofe. Tveganja za nastanek ujm lahko zmanjšamo z gospodarjenjem – predvsem z ustreznim
usmerjanjem razvoja gozdnih sestojev. Pogosti
dejavniki tveganja, ki povečujejo dovzetnost gozdnih sestojev za motnje, so spremenjena naravna
drevesna sestava in sestojna zgradba gozdov ter
zato zmanjšana mehanska in biološka stabilnost
gozdnih sestojev (Frelich, 2002; Schütz in sod.,
2006; Poljanec in sod., 2008). Motnje večjih jakosti so zato pogostejše v gozdovih s spremenjeno
naravno drevesno sestavo in nenegovanih gozdnih sestojih (Schelhaas in sod., 2003); v srednji
Evropi so to predvsem zasmrečeni sestoji (npr.
Schelhaas in sod., 2003; Jakša, 2007). Proti ujmam
so odpornejši mešani sestoji oziroma sestoji z
ohranjeno naravno drevesno sestavo (npr. Schütz
in sod., 2006) ter raznomerni, predvsem prebiralni
sestoji (Indermühle in sod., 2005; Klopčič in sod.,
2009). Odpornost sestojev lahko povečamo tudi
z ustreznim konceptom nege in obnove gozdnih
sestojev glede na potencialnega povzročitelja
motenj (veter, sneg, itn.).
Ujme v gozdnem prostoru terjajo primerno
obravnavo pri načrtovanju in gospodarjenju.
Kot v tujini (npr. Indermühle in sod., 2005) sta
tudi pri nas v ospredju dve vprašanji, povezani s
pojavom ujm, in sicer 1) kako zmanjševati tveganje
za njihov pojav ter 2) kako sanirati območja, ki
jih prizadene ujma. Sanacije ujm so zaradi dolgih
razvojnih ciklov gozdnih sestojev, zahtev varstva
gozdov, zagotovitev varnega dela, pogosto težkih
terenskih razmer in omejenih finančnih virov v
primerjavi s sanacijami ujm na drugih območjih
(npr. kmetijskih površinah) in objektih (npr. stanovanjski ali inftrastrukturni objekti) zahtevnejše
in dolgotrajnejše, vendar praviloma cenejše.
Obnova gozdnih sestojev na prizadetih gozdnih
površinah je pomemben del celotne sanacije ujme,
saj je zahtevna in dolgotrajna, stroški zanjo pa
lahko presegajo neposredne ekonomske koristi
prodanega posekanega lesa na prizadeti površini
(Jakša, 1997). Zaradi ekonomskih in ekoloških
razlogov je treba poiskati najprimernejši način
obnove prizadetih površin. Naravna obnova ima
prednost pred umetno, vendar je lahko čakanje
na naravno obnovo tudi napačno. Mnogi menijo,
da je umetna obnova potrebna le na zahtevnih in skrajnostnih rastiščih ali na površinah,
GozdV 71 (2013) 4
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kjer naravna obnova ciljnih drevesnih vrst, npr.
zaradi pomanjkanja ali odsotnosti semenjakov
teh drevesnih vrst, ni mogoča (Schönenberger,
2002; Papler-Lampe, 2009). Ovira za uspešno
naravno obnovo so lahko zatravljenost oziroma
razvoj bujne zeliščne in grmovne vegetacije (Ott
in sod., 1991; Diaci, 2002, Diaci in sod., 2005;
Kupferschmid in Bugmann, 2005; Rammig in
sod., 2006) ali pa degradacijski procesi, kot so
zakrasevanje, erozija, plazovi in usadi (Schönenberger, 2002; Papler-Lampe, 2009).
Sanacija ujm v gozdnem prostoru je zagotovo
področje, ki je bilo v Sloveniji pomanjkljivo raziskano. Svojevrstna težava je tudi v tem, da rezultatov raziskav o sanaciji ujm ne moremo pretirano
posploševati, saj so odzivi na različnih gozdnih
rastiščih lahko pomembno različni. Vsekakor
pa je ujma, ki prizadene gozdove, lahko svojevrstna priložnost za raziskavo vzorcev obnavljanja
gozdov, ki so, če jih prepoznamo, uporabni za
podobne primere na območjih istega gozdnega
tipa, delno pa tudi za druga območja gozdov.
Skupina za urejanje gozdov in biometrijo z
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire je v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda za
gozdove Slovenije podrobno analizirala pojav
motenj na območju Jelovice in Pokljuke (Klopčič
in sod., 2009), podrobno raziskovala značilnosti

vetroloma na Jelovici (Gartner in sod., 2007), ki
je postal raziskovalni objekt, in delno sodelovala
tudi pri pripravi sanacijskega načrta vetroloma
(Papler-Lampe in sod., 2006) in njegove presoje
(Gartner in sod., 2007). Po presoji mogočih različic
ukrepanja in dosedanjih izkušnjah s tega območja
je bila sprejeta odločitev, da se večji del celotne
vetrolomne površine prepusti naravni obnovi.
Vendar je bila hkrati izpostavljena zahteva, da je
treba po nekaj letih preveriti uspešnost spontane
obnove in po potrebi korigirati prvotno odločitev
(Gartner in sod., 2007). Zato smo po vetrolomu
že dvakrat analizirali razvoj naravnega mladja.
Poglavitna cilja naše raziskave sta bila 1) analizirati gostoto, strukturo, sestavo in dinamiko
naravnega mladja in 2) ugotoviti, kateri (mikro)
rastiščni in sestojni znaki značilno vplivajo na
pojav in dinamiko obilja naravnega mladja na
vetrolomni površini na Jelovici.

2 	Objekt in metode dela

2

Study area and methods

Planota Jelovica leži pretežno v blejskem gozdnogospodarskem območju, ki zavzema znaten
del Julijskih Alp in zahodnih Karavank (Gartner
in sod., 2007). Za to območje so značilne obilne
padavine in hitre vremenske spremembe (Papler-

Slika 1: Lokacija vetroloma na Jelovici (Sprememba GGN ..., 2007)
Figure 1: Location of windthrow area on the Jelovica plateau (Change GGN..., 2007)
GozdV 71 (2013) 4

197

Ščap, Š., Klopčič, M., Bončina, A.: Naravna obnova gozdnih sestojev po vetrolomu na Jelovici

Preglednica 1: Rastiščne razmere na platoju Jelovica (Smukavec, 1973)
Table 1: Site conditions on the Jelovica plateau (Smukavec, 1973)
Rastiščni dejavnik / Site factor
Povprečna količina padavin (mm) / Average annual
precipitation (mm)

2000

Maksimalna količina padavin (mm) / Maximum annual
precipitation (mm)

3000

Padavine v vegetacijskem obdobju (mm) / Precipitation in the
vegetation period (mm)

1200–1350

Trajanje snežne odeje (dni) / Snow cover duration (days)

120–187

Povprečna letna temperatura (°C) / Average annual temperature (°C)

3,8–5,2

Matična podlaga / Parent material
Prevladujoč talni tip / Prevailing soil type
Najpogostejši veter / Prevailing wind

-Lampe, 2008). Konec junija 2006 je orkanski veter
prizadel gozdove v delu Jelovice (Papler-Lampe,
2006; Gartner in sod., 2007), in sicer v gozdnogospodarski enoti (GGE) Jelovica (125 ha, GGO
Bled), manjši del pa v GGE Železniki (35 ha, GGO
Kranj). Veter je poškodoval sestoje na nadmorski
višini od 1000 do 1400 m na površini v dolžini 5
km in širini 700 m (slika 1). Nastale so tri večje
vrzeli, ki merijo 35 ha, 50 ha in 75 ha, skupaj torej
160 ha. Skupna količina podrtega drevja je bila
85.000 m3, povzročena škoda je bila ocenjena na
1.270.000 evrov (Papler-Lampe, 2009).
Raziskava je bila omejena na območje vetroloma v GGE Jelovica (125 ha). Raziskovalni objekt
(preglednica 1) leži v ozkem pasu med Ledinami
in Ribčevo planino, na nadmorski višini od 1000
do 1400 m s prevladujočo severno in deloma tudi
vzhodno ekspozicijo. Podnebje je tipično alpsko,
z značilno kratko vegetacijsko dobo (110 dni) in
obilnimi padavinami (do 3000 mm). Prevladujoča
gozdna združba je predalpsko jelovo-bukovje
(Homogyno sylvestris-Fagetum), predvsem varianti
typicum in calamagrostidetosum (GGN Jelovica,
2002–2011, 2003; Gartner in sod., 2007). Gozdni
sestoji na širšem območju so zasmrečeni, na območju vetroloma so prevladovali enomerni smrekovi
debeljaki (GGN Jelovica, 2002–2011, 2003).
Za analizo mladja smo uporabili podatke o
stalnih vzorčnih ploskvah za GGE Jelovica Zavoda
za gozdove Slovenije, OE Bled (ZGS, 2010). Za
198

ledeniška morena, apnenec, dolomit/
glacial moraine, limestone, dolomite
rendzina/leptosols
jugozahodnik, severozahodnik/
southwest wind, northwest wind

začetek terenskega dela raziskave smo po gozdnem
robu zunaj vetroloma poiskali stalne vzorčne ploskve (v nadaljevanju SVP, vzorčna mreža 200 x 200
m). Lociranim SVP smo posneli GPS-koordinate,
nato pa smo v kabinetu določili SVP, ki so ležale
na vetrolomni površini. Osnovno mrežo SVP smo
na vetrolomni površini in njeni neposredni bližini
zgostili (100 x 200 m), da smo povečali vzorec za
popis mladja in tako izboljšali zanesljivost ocen.
Vzorec za popis mladja je obsegal 81 SVP. Na
vsaki SVP smo določili ploskev za analizo mladja
(v nadaljevanju ploskev), veliko 4 x 4 m (slika 2).
Središče SVP je SZ oglišče ploskve. Z GPS smo
določili lokacijo (koordinate) tega oglišča ter
na vsaki drugi ploskvi (200 m x 200 m) oglišče
označili z železnim količkom za lažje lociranje
ploskev pri ponovnih snemanjih. Dodatno smo
na vsaki ploskvi izbrali dve orientacijski točki
(npr. vraščene skale), ju označili z gozdarskim
razpršilom (slika 3) ter izmerili azimut in razdaljo
do SZ oglišča ploskve za analizo mladja. Za vsako
ploskev smo narisali situacijsko skico.
Meritve smo opravili v letih 2008 (Ščap, 2010)
in 2011. Na vsaki ploskvi smo izmerili oziroma
ocenili rastiščne in sestojne značilnosti. Opad smo
ocenjevali glede na delež pokritosti tal na ploskvi
z listnim ali lesnim opadom (upoštevani samo
večji lesni ostanki povprečnega premera več kot
10 cm). Globino tal smo ocenjevali z zabadanjem
trasirke in razvrstili tla na plitva (< 15 cm), srednje
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Slika 2: Skica ploskve za popis naravnega mladja
Figure 2: Sketch of the plot for natural regeneration survey

globoka (15–50 cm) in globoka tla (≥ 50 cm).
Delež zastiranja ploskve z vegetacijo smo ocenili
za pet višinskih plasti: zgornjo drevesno plast D1
(h > 15 m), spodnjo drevesno plast D2 (h = 5–15
m), grmovno plast G1+G2 (h = 0,5–5 m), zeliščno
plast Z in mahovno plast M. Na vsaki ploskvi smo
prešteli mladice po drevesnih vrstah in višinskih
razredih: 0–19 cm, 20–49 cm, 50–89 cm, 90–129
cm ter drevesa prve (h ≥ 130 cm; prsni premer

(dbh) < 5cm) in druge debelinske
stopnje (5 cm ≤ dbh < 10 cm) ter
ocenili njihovo poškodovanost.
Mladico smo evidentirali kot
poškodovano, če je imela vsaj
eno vidno poškodbo terminalnega ali lateralnih poganjkov,
pri čemer pa nismo ugotavljali
izvora poškodb. Glede na terenska
opažanja je vzrok za poškodbe
večinoma objedanje. Klic nismo
popisovali. Na ploskvah smo evidentirali naslednje drevesne vrste:
smreko, jelko, bukev, jerebiko,
gorski javor, vrbo ivo ter dve
mladici velikega jesena, ki smo
ju upoštevali v analizah skupnega
mladja, nismo pa ju vključili v
prikaze rezultatov za posamezne drevesne vrste.
Poleg posnetih spremenljivk, ki smo jih izmerili
ali ocenili pri terenskem snemanju (preglednici
2a in 2b), smo vsako ploskev opisali še s podatki
o talnem tipu (Pavšer, 1956), razdalji do najbližje
zaplate odraslega nepoškodovanega drevja ter
znakih o sestojnih značilnosti pred vetrolomom
(razvojna faza, lesna zaloga iglavcev in listavcev
(m3/ha) ter njihov delež (%) v skupni lesni zalogi)
(ZGS, 2010).
Pri statistični analizi podatkov smo uporabili
standardne univariatne teste (neparametrični

Slika 3: Primer ploskve za popis mladja
na vetrolomni površini
(foto: Ščap, Š., oktober
2008)
Figure 3: An example
of the plot for natural
regeneration survey
on the windthrow area
(photo: Ščap, Š., October 2008)
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Preglednica 2a: Neodvisne rastiščne spremenljivke, ki smo jih uporabili v multivariatnih analizah; povprečne
vrednosti in razponi prikazujejo razmere v letu 2011
Table 2a: Independent site variables used in the multivariate analyses; mean values and ranges indicate conditions
in 2011
Spremenljivka/
Variable

Tip spremenljivke/
Variable type

Opis spremenljivke /
Variable description

Vključena
Povprečje (minspremenljivka/
-maks) /
Candidates
Mean (min-max)
for modelling

NMV

zvezna /
continuous

nadmorska višina (m) / Elevation (m)

1302
(1208–1400)

Exp_NE

binarna /
binary

severovzhodna ekspozicija (1 = NE, 0 =drugo)
/
–
NE aspect (1=NE, 0 = other)

ne/no

exp_E

binarna /
binary

vzhodna ekspozicija (1 = E, 0 = drugo) /
E aspect (1=E, 0 =other)

–

da/yes

exp_SE

binarna /
binary

jugovzhodna ekspozicija (1 = SE, 0 = drugo) /
SE aspect (1=SE, 0 =other)

–

da/yes

exp_S

binarna /
binary

južna ekspozicija (1 = S, 0 = drugo) /
S aspect (1=S, 0 = other)

–

da/yes

exp_SW

binarna /
binary

jugozahodna ekspozicija (1 = SW, 0 = drugo) /
–
SW aspect (1=SW, 0 = other)

da/yes

exp_W

binarna /
binary

zahodna ekspozicija (1 = W, 0 = drugo) /
W aspect (1=W, 0 = other)

–

ne/no

exp_NW

binarna /
binary

severozahodna ekspozicija (1 = NW, 0 =
drugo) /
NW aspect (1=NW, 0 = other)

–

da/yes

nagib

zvezna /
continuous

nagib ploskve (°) / Inclination (°)

17
(2–46)

da/yes

ter_konv

binarna /
binary

konveksna oblika terena (1 = konveksno, 0 =
konkavno, ravnina) / Convex microsite (1=con- –
vex, 0 = concave,plain)

da/yes

ter_konk

binarna /
binary

konkavna oblika terena (1 = konkavno, 0
= konveksno, ravnina) / Concave microsite
(1=concave, 0 = convex,plain)

–

da/yes

skalovitost

zvezna /
continuous

delež skalovitosti / Rockiness (%)

18
(0–80)

da/yes

sub_apnen

binarna /
binary

apnenec (1 = apnenec, 0 = morena) /
–
Limestone substrate (1=limestone, 0 = moraine)

da/yes

glob_tal_
plit

binarna /
binary

globina tal (1 = plitka, 0 = srednje globoka,
globoka) /
Soil depth (1= shallow, 0 = medium-deep,deep)

–

da/yes

tla_rendzina

binarna /
binary

tip tal (1 = rendzina, 0 = rjava pokarbonatna
tla) /
Soil type (1= leptosols, 0 = brown postcarboniferous)

–

da/yes

200

da/yes
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Preglednica 2b: Neodvisne sestojne spremenljivke, ki smo jih uporabili v multivariatnih analizah; povprečne
vrednosti in razponi prikazujejo razmere v letu 2011
Table 2b: Independent stand variables used in the multivariate analyses; mean values and ranges indicate conditions in 2011
Tip sprePovprečje
Vključena
Spremenmenljivke/ Opis spremenljivke /
(min-maks) / spremenljivka/
ljivka/
Variable
Variable description
Mean (min- Candidates for
Variable
type
-maks)
modelling
opad_listja zvezna /
delež opada listja /
23 (0–92)
da/yes
continuous Proportion of leaf-litteron a plot (%)
opad_lesa zvezna /
delež opada lesa /
8 (0–65)
da/yes
continuous Proportion of dead wood on a plot (%)
D1
zvezna/
delež zastora dreves, višjih od 15 m /
7
da/yes
continuous Coverage of trees higher than 15 m (in %
(0–100)
of a plot) (%)
D2
zvezna /
delež zastora dreves, visokih od 5 do 15
4
da/yes
continuous m / Coverage of trees 5-15 m in height (in
(0–80)
% of a plot) (%)
G1_G2
zvezna /
delež zastora grmovnih vrst, visokih do 5 m /
16
continuous Coverage of shrub layer (h<5m) (in % of a
da/yes
(0–70)
plot) (%)
Z
zvezna /
delež zeliščne plasti / Coverage of herba- 59
da/yes
continuous cous layer (in % of a plot) (%)
(1–100)
M
zvezna/
delež mahovne plasti /
8
da/yes
continuous Coverage of moss layer (in % of a plot) (%) (0–60)
razd_zazvezna/
razdalja do najbližje zaplate (m) /
53
da/yes
plata
continuous Distance to the nearest stand (m) (m)
(0–230)
RF_drg
binarna / razvojna faza drogovnjak (1 = drogovbinary
njak, 0 =drugo) /
–
da/yes
Sestojni
Pole stage stand (1=pole stand, 0=other)
dejavniRF_deb
binarna / razvojna faza debeljak (1 = debeljak, 0 =
ki /
binary
drugo) /
–
da/yes
Stand
Mature stand (1=mature stand, 0=other)
factors
RF_pom
binarna / razvojna faza pomlajenec (1 = pomlajebinary
nec, 0 = drugo) / Rejuvenation stage stand –
da/yes
(1=rejuvenation stand, 0=other)
RF_rzn
binarna / razvojna faza raznomerni gozd (1 =
binary
raznomerno, 0 = drugo) / Uneven-aged
–
da/yes
stands (1=uneven-aged,0=other)
LZ_igl
zvezna /
lesna zaloga iglavcev pred vetrolomom
419
continuous (m3/ha) / Stand volume of conifers before
ne/no
(0–812)
3
the windthrow (m /ha)
LZ_lst
zvezna/
lesna zaloga listavcev pred vetrolomom
27
continuous (m3/ha) / Stand volume of broadleaves
ne/no
(0–126)
3
before the windthrow (m /ha)
LZ_skup
zvezna /
lesna zaloga na hektar pred vetrolomom
445
continuous (m3/ha) / Total stand volume before the
da/yes
(0 – 825)
3
windthrow (m /ha)
DEL_igl
zvezna /
delež iglavcev na SVP pred vetrolomom
91
continuous (%) / Proportion of conifers before the
ne/no
(0–100)
windthrow (%)
DEL_lst
zvezna /
delež listavcev na SVP pred vetrolomom
7
continuous (%)/ Proportion of broadleaves before the
da/yes
(0–41)
windthrow (%)
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Kendallov tau-b korelacijski koeficient, χ2-test),
med multivariatnimi metodami pa binarno logistično regresijo ter posplošeni linearni regresijski
model (GZLM).
Vpliv različnih dejavnikov na pojav naravnega
mladja na ploskvah po vetrolomu smo preverjali z binarno logistično regresijo (Hosmer in
Lemeshow, 2000). Kot odvisno spremenljivko
smo definirali prisotnost mladja; če je bilo na
ploskvi evidentiranih pet mladic ali več, smo to
označili kot pozitiven dogodek (vrednost odvisne
spremenljivke 1), v nasprotnem pa kot negativen
dogodek (vrednost 0). Mejno število mladic
na ploskvi smo določili glede na priporočila o
minimalni gostoti sajenja drevesnih vrst (Diaci,
2006). Celotno proceduro preliminarnih analiz
neodvisnih spremenljivk in izpeljave binarne
logistične regresije smo povzeli po Klopčič in
sod. (2009).
Vplivne dejavnike sprememb gostote mladja
na ploskvah smo analizirali z GZLM (enačba 1),
ki določa linearno razmerje med odvisno spremenljivko Y in sklopom neodvisnih spremenljivk
X (Lindsey, 1997):
Yi = (β0 + β1Xi1 + ... + βpXip) + ei 		
[1],

ente (r) za pare neodvisnih spremenljivk. Če je
bil izračunani r > 0,45 (Klopčič in sod., 2009),
smo v nadaljnji postopek modeliranja vključili le
eno spremenljivko v paru. V naslednjem koraku
smo začeli z izračunom modela. Vse neodvisne
spremenljivke, ki v izračunanem modelu niso bile
statistično značilne (p ≥ 0,05), smo postopoma
izločali iz postopka izračuna modela ter postopek ponavljali do končnega modela, v katerem
so bile vse neodvisne spremenljivke statistično
značilne (p < 0,05). Kot merilo prilagajanja modela
podatkom smo uporabljali razmerje devianca/
stopinje prostosti; če je bilo razmerje blizu 1, smo
sklepali, da se je model dobro prilagajal podatkom. Dodatno smo model preverili še z analizo
ostankov. Uporabili smo statistični program IBM
SPSS Statistics 21.

kjer je: Yi odvisna spremenljivka,
β0, β1, β2,...βp so parametri modela,
Xij so neodvisne spremenljivke, kjer velja:
i=1,...,N; j=1,...,p,
e standardna napaka, ki je slučajna
spremenljivka.

Na pretežnem delu ploskev smo registrirali vsaj
eno mladico, delež ploskev brez mladja pa se je
med popisnima letoma zmanjšal s 30 % na 11 %.
Leta 2008 je bilo na 81 ploskvah evidentiranih
1031 mladic različnih drevesnih vrst, kar pomeni
skupaj 7955 mladic/ha (preglednica 3). Do leta
2011 se je skupno število mladic povečalo za 21 %.
Mladje smreke smo evidentirali na 61 % ploskev, jelko na 26 %, bukev na 36 %, gorski javor na
42 %, jerebiko na 41 % in vrbo ivo na 24 % ploskev.

Vseh devetindvajset neodvisnih spremenljivk
(preglednica 2) smo vključili v proces modeliranja.
Da bi se izognili multikolinearnosti, smo najprej
izračunali Kendallove tau-b korelacijske koefici-

3 	Rezultati

3 	Results

3.1 Gostota, struktura in sestava
naravnega mladja
3.1 Density, structure and composition of
natural regeneration

Preglednica 3: Gostota mladja (n/ha) po višinskih razredih leta 2008 in leta 2011
Table 3: The abundance of regeneration (n/ha) per height classes in 2008 and 2011
Leto / Year
2011

2008
Skupno število mladic / Total number of regeneration
Skupno število poškodovanih mladic / Total number of damaged regeneration

Višinski razredi/:
Height classes

0–19 cm
20–49 cm
50–89 cm

202

7.955

9.660

471

1.196

4.390
1.767
849

4.120
2.994
1.404
424
718

90–129 cm

424

1. in 2. debelinska stopnja / 0-4 and 5-9 cm DBH class

525

GozdV 71 (2013) 4

Ščap, Š., Klopčič, M., Bončina, A.: Naravna obnova gozdnih sestojev po vetrolomu na Jelovici

Slika 4: Število mladic različnih drevesnih vrst v letih 2008 in 2011
Figure 4: The regeneration density per tree species in 2008 and 2011

Slika 5: Višinska struktura mladic evidentiranih drevesnih vrst v letih 2008 in 2011
Figure 5: The height structure of regeneration per tree species in 2008 and 2011

V obeh letih popisa je v mladju prevladovala
smreka, vendar se je njen delež med meritvama
zmanjšal za 30 %. Podobno se je absolutno (iz
424 mladic/ha leta 2008 na 247 mladic/ha leta
2011), še bolj pa relativno (za 42 %), zmanjšalo
obilje mladic jelke. Nasprotno se je zelo povečalo
obilje listavcev, saj je leta 2008 njihov delež znašal
19 %, tri leta pozneje pa kar 51 %. Najbolj se je
GozdV 71 (2013) 4

povečalo število mladic gorskega javorja, precej
tudi jerebike, manj pa bukve (slika 4). Pri vseh
drevesnih vrstah je bila velika variabilnost števila
mladic na ploskvi.
Višinska struktura skupnega mladja v obeh
popisih nakazuje padajočo J-porazdelitev, med
porazdelitvama pa smo ugotovili statistično
značilne razlike (χ2-test: p<0,01). Največje obilje
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mladic smo v obeh popisih evidentirali v najnižjem višinskem razredu 0–19 cm, nato pa se je
obilje mladic zmanjševalo po višinskih razredih;
najmanjše je v višinskem razredu 90–129 cm
(slika 5). Pri smreki in jelki je zmanjšanje obilja
mladic opazno predvsem v prvem višinskem
razredu. Število jelovih mladic, višjih od 50 cm,
je med popisoma ostalo nespremenjeno, ima pa
jelka med vsemi vrstami najvišji delež teh mladic
v skupnem številu mladic. Med popisoma se je
zelo povečalo obilje mladic listavcev, predvsem
v prvem in drugem višinskem razredu (izjema je
vrba iva). V prvem višinskem razredu smo največji delež mladic ugotovili pri gorskem javorju
(72 %). Stopnja preraščanja je bila najnižja prav
pri gorskem javorju in vrbi ivi, saj na nobeni
ploskvi nismo našli mladice, ki bi prerasla v prvo
debelinsko stopnjo. Razlog za to je bil v zelo nizki
gostoti mladja teh vrst pred vetrolomom; večina
mladja se je namreč razvila po vetrolomu in zato
še ni preraslo višine 1,3 m.

3.2 Poškodovanost naravnega mladja
3.2 Damage of natural regeneration
Stopnja poškodovanosti mladja je med ploskvami
zelo variirala. Leta 2008 smo evidentirali 471
poškodovanih mladic/hektar, leta 2011 pa 1196/ha.

Delež poškodovanosti mladja je pri prvi meritvi
znašal 6 %, pri drugi pa se je povečal na 12 %. Večja
stopnja poškodovanosti je bila opazna pri vseh
drevesnih vrstah. V letu 2008 je glede na število
poškodovanih mladic prednjačila smreka (slika
6), v deležu poškodovanosti osebkov pa gorski
javor. V obdobju med prvim in drugim popisom
se je najbolj povečala poškodovanost jerebike (14
% absolutno in 538 % relativno), ki je v letu 2011
prednjačila v številu poškodovanih mladic (540
poškodovanih mladic/hektar). Poleg jerebike je
bila precej poškodovana tudi jelka (28 % vseh
mladic). Med popisoma se je povečalo število
poškodovanih mladic gorskega javorja, vendar
pa se je zaradi večje gostote občutno zmanjšal
odstotek poškodovanih mladic.

3.3 Povezanost obilja naravnega mladja
z rastiščnimi in sestojnimi dejavniki
3.3 Relations between natural
regeneration density and site and
stand characteristics
V analizi podatkov iz obeh popisov mladja smo
najvišji pozitivni korelacijski koeficient ugotovili
med skupnim številom mladic in deležem zastora
grmovnih vrst, sledi pa korelacija z deležem
pokritosti ploskve z opadom listja (preglednica 4).

Slika 6: Poškodovanost mladja evidentiranih drevesnih vrst v letih 2008 in 2011
Figure 6: The damage of regeneration per tree species in 2008 and 2011
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Preglednica 4: Kendallovi tau-b korelacijski koeficienti med rastiščnimi in sestojnimi dejavniki ter skupnim
številom mladic in ločeno po drevesnih vrstah (prikazani so samo dejavniki, med katerimi je bila ugotovljena
statistično značilna korelacija s p < 0,05)
Table 4: Kendall’s tau-b correlation coefficients between site and stand characteristics and regeneration densities
per tree species (only variables with a significant correlation coefficient are shown - p < 0.05)
Spremenljivke
Variables

Skupaj mladje
Regeneration
2008

2011

Smreka
Spruce
2008

2011

Bukev
Beech
2008

2011

Jelka
Fir
2008

G. javor Jerebika Vrba iva
Sycamore Rowan Goat willow
2011

2011

2011

ZVEZNE / Continuous
NMV
Nagib

–0,174

D1

0,187

D2

0,204

0,261
0,188

G1_G2

0,486

0,479

0,283

0,373

M

0,276
0,329

Razd_zaplata

0,383

0,299

0,229

0,287

0,208

0,261

0,301

–0,365 –0,301

DEL_LST

0,181
–0,207

0,258
0,235

0,182

0,204

Z
Opad_listja

0,256

0,252

0,249

0,346

–0,371 –0,329 –0,253

0,348

0,216

0,213

–0,206

–0,199

–0,166

BINARNE / Binary
Sub_apnen

–0,190

–0,230 –0,227

Glob_tal_
plit

–0,210

–0,277 –0,209

Tla_rendzina

–0,225

RF_deb
RF_poml

0,213

–0,212
0,220

RF_rzn

0,199

–0,203 –0,249
0,271

0,350

–0,243 –0,197

Pozitivno korelacijo smo v obeh popisih ugotovili
še med številom mladic in prisotnostjo sestoja v
obnovi na SVP pred vetrolomom ter med številom
mladic in deležem zastora spodnje drevesne plasti.
Najvišji negativni korelacijski koeficient smo v
obeh popisih ugotovili med skupnim številom
mladic in razdaljo ploskve do najbližje zaplate
gozdnega sestoja, kar pomeni, da se število mladic
zmanjšuje s povečanjem razdalje do gozdnega
roba. Več spremenljivk je statistično značilno
koreliralo s skupnim številom mladic le v enem
izmed obeh popisov.
Število smrekovih mladic je v obeh popisih
negativno koreliralo z razdaljo ploskve do najbližje
zaplate gozdnega sestoja, prisotnostjo debeljaka ali
raznomernega sestoja na SVP pred vetrolomom
GozdV 71 (2013) 4

0,289

–0,186

in prisotnostjo apnenčaste matične podlage in
globine tal. Pozitivno korelacijo pa smo v obeh
popisih ugotovili le med številom mladic in prisotnostjo sestoja v obnovi na SVP pred vetrolomom.
Omeniti velja še visoki pozitivni korelaciji med
številom mladic smreke in zastorom grmovne
ter zeliščne plasti.
V obeh popisih je število bukovih mladic statistično značilno koreliralo le z deležem listnega
opada na ploskvi in z deležem zastora zgornje
drevesne plasti. V prvem popisu smo ugotovili še
negativno korelacijo števila mladic bukve z razdaljo ploskve do najbližje zaplate gozdnega sestoja.
Zaradi majhnega števila mladic gorskega
javorja, jerebike in vrbe ive pri prvi meritvi ter
jelke pri drugi za te vrste prikazujemo korelacij205
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ske koeficiente samo za posamezna leta. Število
mladic jelke je pozitivno koreliralo z deležem
zastrtosti ploskve z grmovno in mahovno plastjo
ter deležem listnega opada, negativno pa z razdaljo
ploskve do najbližje zaplate gozdnega sestoja in
prisotnostjo raznomernega sestoja na SVP pred
vetrolomom. Število mladic gorskega javorja je
pozitivno najbolj koreliralo z nadmorsko višino
in prisotnostjo raznomernega sestoja na SVP
pred vetrolomom, negativno pa z deležem zastora
zeliščne plasti na ploskvi. Podobno je tudi število
mladic jerebike pozitivno koreliralo z nadmorsko
višino, pa tudi z deležem opada listja na ploskvi,
negativno pa kot jelka z razdaljo ploskve do
najbližje zaplate gozdnega sestoja in prisotnostjo
raznomerega sestoja na SVP pred vetrolomom.
Število mladic vrbe ive je pozitivno koreliralo le
z deležem zastora grmovne plasti.

Preglednica 5: Vplivni dejavniki pojava mladja na
vetrolomni površini
Table 5: Influential factors of natural regeneration occurrence on the windthrow area
β
Konstanta/Constant

0,173

0,133

3,495

0,014

32,950

Skalovitost

–0,023

0,073

0,977

Opad_listja

0,022

0,083

1,023

–0,013

0,010

0,987

Razd_zaplata

Preglednica 6: Vplivni dejavniki sprememb gostote
mladja na vetrolomni površini
Table 6: Influential factors of changes in natural regeneration density on the windthrow area
Konstanta/Constant

3.4 	Mutual influence of site and stand
variables on natural regeneration
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exp(B)

–2,019

exp_S

3.4 	Vzajemni vpliv dejavnikov na
naravno obnovo

V pojasnjevalni model pojava naravnega mladja
na vetrolomni površini so bile vključene štiri
neodvisne spremenljivke (preglednica 5). Med
njimi je bila najpomembnejša ekspozicija terena:
pojav mladja je bil 33-krat verjetnejši na ploskvah
z južno ekspozicijo. Pomembna je bila tudi količina
listnega opada na ploskvi, ki se je kot pomembna
spremenljivka izkazala že v univariatnih analizah.
Povprečno zastiranje listnega opada je bilo 23,5 %;
če se ta delež poveča za 10 %, se obeti pojava mladja
povečajo za 1,7-krat. Verjetnost pojava mladja se
zmanjšuje z večjim deležem skalovitosti, enako se
zmanjšuje verjetnost pojava mladja z večanjem
razdalje do najbližje gozdne zaplate. Povprečna
razdalja ploskev do najbližje zaplate gozdnega
sestoja je bila 53,4 metra; če to razdaljo povečamo
za 50 metrov, se obeti pojava mladja zmanjšajo
za 1,9-krat, če pa razdaljo povečamo na 153,4
metra, je pojav mladja 3,7-krat manj verjeten. V
multivariatni model sprememb gostote mladja
na vetrolomni površini je bilo vključenih sedem
neodvisnih, večinoma rastiščnih spremenljivk
(preglednica 6). Na spremembo obilja mladja
imata največji pozitiven vpliv južna ekspozicija
ploskve in prisotnost drogovnjaka na lokaciji

p

B

P

–104,786

0,000

NMV

0,074

0,000

exp_S

9,160

0,010

–9,633

0,003

0,165

0,001

Z

–0,060

0,038

M

–0,307

0,000

9,165

0,026

Tla_rendzina
D1

RF_drg

ploskve pred vetrolomom, manjšega pa zastiranje zgornje drevesne plasti in nadmorska višina.
Rendzina negativno vpliva na spremembo gostote
mladja, enak vpliv pa imata tudi zastiranje zeliščne
in zastiranje mahovne plasti.

4

Razprava

4 	Discussion

4.1 Gostota, struktura in sestava
naravnega mladja
4.1 Density, structure and composition of
natural regeneration
Sanacijski načrt proučevane vetrolomne površine
(Papler-Lampe in sod., 2006) je predvideval, da se
večina prizadete površine prepusti naravni obnovi,
le del pa se obnovi ali izpopolni s sajenjem. V letu
2011 je bila gostota mladja skoraj 10.000/ha, kar
v literaturi (npr. Diaci, 2006) predstavlja zgornjo
GozdV 71 (2013) 4
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mejno vrednost gostote sajenja bukve, za druge
vrste je ta vrednost nižja. Sklepamo, da je gostota
mladja zadostna za uspešno oblikovanje sestojev.
V obeh popisih smo največ mladic evidentirali v najnižjem višinskem razredu do 19 cm.
Za to mladje lahko sklepamo, da se je razvilo po
vetrolomu. Delež tega mladja se je v obdobju med
popisoma sicer zmanjšal za 13 %, absolutno pa
je bila njegova gostota v obeh popisih približno
enaka (4100–4400/ha). Glede na navedene rezultate o gostoti mladja lahko ugotovimo, da je bila
spontana naravna obnova vetrolomne površine
uspešna. Mladje je uspešno preraščalo v višje
višinske razrede, izjema je le jelka, katere število
mladic se je v višinskih razredih manj kot 50 cm
med popisoma opazno zmanjšalo, število mladic
v višjih razredih pa se ni povečalo.
Mladje v višinskih razredih več kot 50 cm lahko
označimo kot predraslo mladje, ki je bilo kot
pomladek prisotno pod zastorom starih sestojev
pred vetrolomom. Pomen predraslega mladja pri
obnovi vetrolomnih površin so izpostavili številni
raziskovalci (Nagel in sod., 2006; Schönenberger,
2002; Rammig in sod., 2006, Vodde in sod., 2010),
njihov velik pomen pa se je izkazal tudi v našem
primeru, saj je predraslo mladje predstavljalo
26 % vsega mladja. Število mladic, višjih od
50 cm, je veliko pri vseh drevesnih vrstah, pri
večini vrst, razen gorskega javorja in vrbe ive,
smo registrirali tudi drevesca v prvi in drugi
debelinski stopnji. Glede na višinsko strukturo
mladja lahko zaključimo, da se je večina mladic
gorskega javorja, jerebike in vrbe ive, torej vrst, ki
so svetloljubnejše, razvila po vetrolomu, medtem
ko je bilo mladje nekoliko bolj sencozdržnih (ali
vsaj manj svetloljubnih) vrst, kot so smreka, jelka
in bukev, prisotno že pred vetrolomom.
Opravljena popisa mladja kažeta na prevlado
smreke, vendar se je med popisoma njen delež
zmanjšal, povečal pa se je delež listavcev. V letu
2011 je bilo v mladju 46 % smreke, 16 % gorskega
javorja, 15 % jerebike, 14 % bukve, 6 % ive in
3% jelke. Primerjava prikazanih deležev s ciljno
zmesjo drevesnih vrst predalpskih jelovo-bukovij
v zaostrenih ekoloških razmerah (rastiščno-gojitveni razred (RGR) 3; GGN Jelovica 2012-2021,
2012) izkazuje (pre)majhen delež smrekovega in
jelovega mladja ter hkrati (pre)velik delež vseh
listavcev. Vendar moramo pri tem upoštevati, da
GozdV 71 (2013) 4

je ciljna zmes sestojev v RGR predstavljena za
odrasli sestoj in ne za mladovje, hkrati pa velja
upoštevati tudi, da se bo zaradi ostrih ekoloških
razmer pa tudi medvrstnih odnosov in poškodovanosti zanesljivo še spreminjala drevesna sestava
sedanjega mladja. Drevesno sestavo mladja lahko
primerjamo tudi z drevesno sestavo podmladka v
celotni GGE Jelovica (GGN Jelovica 2012-2021,
2012), kjer prevladujeta smreka in bukev. Primerjava na vetrolomni površini izkazuje manjši delež
jelke in bukve, veliko več pa je gorskega javorja,
jerebike in vrbe.
V drevesni sestavi mladja dve leti po vetrolomu
je pričakovano prevladovala smreka, saj so pred
vetrolomom tod uspevali pretežno odrasli smrekovi sestoji, ki so predstavljali bogato semensko
banko za razvoj naravnega mladja. V takih rastiščnih razmerah je smreka tudi pionirska vrsta, ki
se uspešno uveljavlja na ogolelih površinah in v
večjih vrzelih (Diaci, 2006; Tjoelker in sod., 2007).
Z razvojem mladja se na vetrolomni površini
uveljavljajo listopadne drevesne vrste. Podobno
je ugotovil Schönenberger (2002), ki ugotavlja, da
na vetrolomnih površinah hitro prevladajo listavci
in imajo pomembno vlogo pri obnovi razgozdene
površine. Jerebika in iva sta najprej poselili ogolelo
površino, saj sta izraziti pionirski drevesni vrsti
(Brus, 2005); med popisoma se je njuna številčnost
zelo povečala. Zelo sta se povečala številčnost in
delež mladic gorskega javorja, verjetno zaradi
svetloljubnosti te drevesne vrste, velike prisotnosti
semena in hitre rasti v mladosti (Brus, 2005).
Delež bukve je pričakovan, delež jelke pa je zelo
majhen in se še vedno zmanjšuje. Glede na to,
da je jelka poleg jerebike najbolj poškodovana
drevesna vrsta in da se je poškodovanost jelovih
mladic med popisoma povečala za 14 %, lahko
sklepamo, da je objedanje eden od vzrokov za
zmanjševanje njenega deleža v mladju. Največ
mladic jelke je visokih 50–89 cm, zato so bolj
izpostavljene objedanju kot mladje nižje rasti, ki
ga ščitijo lesni ostanki in podrast; podobno sta
ugotovila tudi Hunziker in Brang (2005).
Na vetrolomni površini je največ poškodovanega mladja zaradi objedenosti. Poškodovanost
mladic se povečuje iz leta v leto, kar je pričakovano, saj je večji obseg poškodb zaradi objedanja
pri višjem mladju (Hunziker in Brang, 2005).
Čeprav se število poškodovanega mladja povečuje,
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je v letu 2011 odstotek poškodovanosti (12 %)
še zagotavljal uspešno naravno obnovo ogolele
površine (Perko, 2009). Stopnja poškodovanosti
je tudi nižja od ocene popisa objedenosti mladja
gozdov Jelovice iz leta 2009, kjer je bila skupna
objedenost 19 % (Lovskoupravljavski načrt,
2011–2020, 2011).

4.2 	Vplivni dejavniki uspešnosti naravne
obnove
4.2 	Influential factors of natural
regeneration success
V raziskavi smo ugotovili povezanost spremembe
gostote naravnega mladja in pojavnost mladja s
številnimi rastiščnimi in sestojnimi dejavniki.
Med najpomembnejše lahko uvrstimo razdaljo
do najbližje zaplate gozdnega sestoja. Ta razdalja
je pomembna predvsem zaradi razpoložljivosti
in distribucije semena, ki pa se med drevesnimi
vrstami zelo razlikuje. Za bukev so Poljanec
in sodelavci (2010) ugotovili, da je razdalja do
odraslega bukovega sestoja zelo pomembna za
naravno obnovo te drevesne vrste predvsem
zaradi težkega semena. Zato imajo pri distribuciji
bukvinega semena pomembno vlogo živalske
vrste (Nilsson, 1985). Druge drevesne vrste, ki
se pomlajujejo na vetrolomni površini, se zaradi
drugačne oblike in predvsem teže semena (Brus,
2005) lažje širijo na razgaljene površine. Nasemenitev smreke je zadostna do razdalje 250 m
od semenskih dreves (Rammig in sod., 2006).
Isti avtorji so tudi ugotovili, da je na lokacijah
blizu gozdnega roba 3- do 4-krat več dreves kot
na lokacijah, ki so bolj oddaljenee od gozdnega
roba. Zato je v bližini gozdnega roba obnova
praviloma hitrejša.
Pomemben dejavnik uspešnosti obnove je bila
lega (ekspozicija), posebno je izstopala južna,
ki je zelo pozitivno vplivala na pojav mladja in
spremembo njegove gostote, vključena pa je bila
tudi v modele spremembe gostote mladja jelke in
jerebike (rezultati niso prikazani). Južne lege so
toplejše in še posebno jelka za svojo rast potrebuje
precej toplote in tudi vlage (Brus, 2005). Vendar
sta na toplih pobočjih za uspešno in hitro naravno
obnovo pomembni tudi difuzna svetloba in globina tal (Diaci in sod., 2005). Pri interpretaciji
teh rezultatov moramo biti previdni, saj je bilo v
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analizo vključenih le pet ploskev z južno ekspozicijo, zato ni primerno delati trdnih zaključkov.
Na pojav skupnega mladja in mladja bukve
ter na spremembo gostote bukovega mladja
pozitivno vpliva količina listnega opada na tleh.
Listni opad v tleh zadržuje vlago in toploto in
tako omogoči boljšo kalitev semen in rast mladic
(Diaci, 2002; Diaci in sod., 2005; Vodde in sod.,
2010). Nasprotno pa opad lesa ni bil povezan in
ni bil izpostavljen kot vplivni dejavnik pojava in
spremembe gostote mladja, vpliv se je pokazal le
pri pojavu smrekovega mladja, in sicer negativen
(rezultat ni prikazan). Pričakovan je bil pozitiven
vpliv opada lesa na pojav in obilje smrekovega
mladja, rezultat pa je verjetno povezan s šele
začetno fazo razgradnje lesa. Pričakujemo, da bo
imel opad lesa v prihodnjih letih večjo vlogo, saj
bo njegova razgradnja povečala količino dostopnih
hranil, kar pa vpliva na pojav in obilje pa tudi
drevesno sestavo mladja (Hytteborn in Packham,
1985; Schőnenberger, 2002; Wohlgemuth in sod.,
2002; Rammig in sod., 2007).
Pomemben dejavnik, ki vpliva na spremembo
gostote mladja, je tudi prisotnost drogovnjaka pred
vetrolomom. Ta rezultat je bil nekoliko presenetljiv, če upoštevamo dejstvo, da je v drogovnjakih
majhna količina podmladka. Na ploskvah, kjer
je bil pred vetrolomom drogovnjak, je bilo v
času druge meritve povprečno zastiranje zgornje
drevesne plasti 40 % in spodnje drevesne plasti
9 %. To pomeni, da so bila na teh ploskvah ali v
njihovi neposredni okolici drevesa, ki so že lahko
semenila in tako omogočila obilnejše pomlajevanje. Tak rezultat nakazuje tudi, da sestojna
zgradba ne vpliva le na odpornost sestojev proti
vetrolomom (Bleiweis, 1983; Schütz in sod., 2006;
Jakša, 2007), ampak tudi na možnost naravne
obnove po motnji.
Na pojav mladja je negativno vplival delež
skalovitosti, saj na skalovitih, neporaščenih tleh
ni razgrajevanja humusne plasti, ki z vsebovanimi
hranili pospešuje naravno pomlajevanje (Diaci in
sod., 2005). Čeprav je bil pričakovan zelo negativen vpliv zastora grmovne in zeliščne plasti na
pojav mladja, so modeli izkazali le manjši vpliv
teh spremenljivk. V času med popisoma se je
zelo povečalo zastiranje zeliščne plasti, pritalna
vegetacija pa je pogosto konkurenca mladju
(Indermühle in sod., 2005; Diaci in sod., 2005;
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Rammig in sod., 2007). Po mnenju nekaterih
včasih lahko celo ugodno vpliva na mladje, saj
ga ščiti pred neposredno svetlobo (Diaci, 2002)
in objedanjem (Rammig in sod., 2007).

4.3 Prihodnji razvoj gozdnih sestojev na
vetrolomni površini
4.3 Future development of forest stands
on the windthrow area
Na območju raziskave so pred vetrolomom prevladovali zasmrečeni sestoji, večinoma v razvojni
fazi debeljaka. Na rastišču jelovo-bukovih gozdov
je v drevesni sestavi prevladovala smreka s slabimi
90 % v lesni zalogi, v približno enakem deležu sta
ji bili primešani bukev in jelka (5 %), neznaten
delež pa je imel gorski javor (1 %). Trenutna sestava
mladja je drugačna; delež smreke je sicer velik,
vendar bistveno manjši kot pred vetrolomom.
Znatni deleži listnatih vrst, predvsem bukve in
gorskega javorja, nakazujejo spremembe drevesne
sestave gozdnih sestojev v prihodnosti. Povečanje
deleža listavcev, predvsem bukve v gozdovih na
območju Jelovice, sta ugotovila že Klopčič in Bončina (2011), ki sta na podlagi arhivskih podatkov
v starih gozdnogospodarskih načrtih proučevala
dinamiko jelovo-bukovih gozdov v Sloveniji. V
prihodnosti se bo delež bukve zagotovo še povečal, kar kaže na razvoj sestoja k naravni drevesni
sestavi, v kateri ima bukev 30–50 % lesne zaloge
(Veselič in Robič, 2001).
Klopčič in Bončina (2011) pa tudi Ficko in
sodelavci (2011) so v teh gozdovih ugotovili
povečanje deleža jelke, česar pa naši rezultati
ne potrjujejo. Na vetrolomni površini je delež
jelke v mladju majhen, tudi višinska struktura
mladja jelke ni ugodna. Jelka je sencozdržna
vrsta, zato ji tako velike razgaljene površine
ne ustrezajo. Poleg tega je pred vetrolomom
očitno primanjkovalo semenskih dreves, mladice
jelke pa so zelo objedene, kar povzroča njihovo
odmiranje. Vendar pa na celotnem območju
GGE Jelovica ni težav s pomlajevanjem jelke
(GGN Jelovica 2012-2021, 2012), zato njeno
slabše stanje v mladju na vetrolomni površini
ni tako zaskrbljujoče.
Trenutna drevesna sestava mladja omogoča
široko gozdnogojitveno obravnavo. S primernim
upravljanjem je mogoče vzgojiti kakovostne
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mešane sestoje smreke, bukve, gorskega javorja
in jelke s posamično primesjo drugih drevesnih
vrst, kot je jerebika. Takšni sestoji bodo zanesljivo
bližje naravni drevesni sestavi kot sestoji pred
vetrolomom.

5
5

Summary
Povzetek

In Central Europe natural disturbances in forests
are becoming more frequent, with windthrow
being the main disturbance agent. Windthrow
disturbances of high intensity are rare, but occur
mainly in secondary Norway spruce dominated
stands. Such catastrophic disturbances require
an appropriate consideration in the planning and
forest management processes. Within the process
of restoration after the disturbance, a regeneration
of disturbed forest area represents an important
part, in which ecological and economic goals
need to be considered. In 2006 a hurricane blew
down 160 ha of secondary Norway spruce stands
in the Jelovica plateau, Julian Alps, Slovenia. The
majority of windthrow area was decided to be
naturally regenerated, but the success of natural
regeneration has to be checked and the decision
corrected if necessary. Therefore the main objectives of our study were 1) to analyze the density,
height structure and tree species composition of
natural regeneration and 2) to examine the influential factors of natural regeneration occurrence
and changes in its abundance.
Our study was conducted in the windthrow area
in forest management unit Jelovica (125 ha) at the
elevation range of 1100-1400 m a.s.l. In the study
area the main natural forest type was mixed silver
fir-European beech forest community (Homogyno
sylvestris-Fagetum), but damaged stands were
Norway spruce dominated, even-aged, mainly
mature stands. To survey natural regeneration, 81
plots of 16 m2 each were placed on the windthrow
area on a grid of 100 × 200 m. In 2008 and 2011
natural regeneration was tallied per height classes,
tree species and damage presence. In addition,
several site and stand characteristics for each
plot were assessed. In the analyses Kendall’s tau-b
correlation coefficients, χ2-tests, binary logistic
regression and generalized linear regression
modelling technique were applied.
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The proportion of plots without natural
regeneration decreased from 30 % in 2008 to
11 % in 2011. Between the surveys the density
of natural regeneration increased from 7955/
ha to 9660/ha. Norway spruce predominated
in natural regeneration in both surveys, but its
proportion dropped between 2008 and 2011.
On the contrary, the proportion of broadleaves
increased substantially (from 19 % to 51 %). In
both surveys the majority of natural regeneration was registered in the height class of 0-19 cm
and the number of regeneration decreased with
higher height classes. The recruitment rates of
tree species were adequate, the exceptions were
sycamore and goat willow. The damage rate of
tallied regeneration was 6 % in 2008, but increased
to 12 % in 2011.
Univariate statistical analysis exposed the
distance to the nearest forest stand, proportion
of leaf-litter on a plot, proportions of brushwood
and herb layer, and soil depth as factors most
significantly related to regeneration density. Multivariate analyses once again exposed the distance
to the nearest forest stand and the proportion of
leaf-litter on a plot in addition to plot exposure as
the most important influential factors of natural
regeneration occurrence and of changes in regeneration density.
According to our results, a conclusion that
natural regeneration on the windthrow area was
successful can be made. The regeneration density
was adequate, its recruitment rate was sufficient
for most of species. The exception was silver fir;
the number of fir below 50 cm in height decreased between 2008 and 2011, while the number
of fir higher than 50 cm remained unchanged.
The state of fir regeneration in the broader area
of the Jelovica plateau reflects a better condition
and its future is not so worrying. The composition
of natural regeneration in the windthrow area
indicates changes in tree species composition
of future forest stands – a higher proportion of
broadleaves, especially European beech, may be
expected – but such state also represents a basis
for various forest management (silvicultural)
treatments.
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Abiotski in biotski odziv na posek in spravilo v primerjavi z
neukrepanjem po naravnih ujmah
Abiotic and biotic response to salvage logging compared to non-salvaging after
natural disturbance

Tihomir Rugani1, Igor Dakskobler2, Tom Nagel3, Andrej Rozman4, Jurij Diaci5
Izvleček:
Rugani, T., Dakskobler, I., Nagel, T. Diaci, J.: Abiotski in biotski odziv na posek in spravilo v primerjavi z neukrepanjem po naravnih ujmah. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 4. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v
angleščini, cit. lit. 23. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V raziskavi smo analizirali razvoj gozdnih sestojev, prizadetih po naravni ujmi. Osredotočili smo se na primerjavo
razvoja vegetacije med saniranimi (sečnja in spravilo sta bila izvedena) in nesaniranimi (sečnja in spravilo nista
bila izvedena) deli poškodovanih gozdnih sestojev. Izmerili smo značilnosti podmladka na 45 ploskvah, postavljenih na sedmih objektih v J in Z Sloveniji. Rezultati nakazujejo razlike med obema načinoma (ne)ukrepanja
po posameznih analiziranih kazalcih. Pod določenimi pogoji je lahko neukrepanje po ujmi tudi boljša izbira za
razvoj vegetacije in preprečevanje neugodnih biotskih ter abiotskih procesov po naravni ujmi.
Ključne besede: ujme, ekološka sanacija, fitocenološka analiza, neukrepanje, pomlajevanje
Abstract:
Rugani, T., Dakskobler, I., Nagel, T. Diaci, J.: Abiotic and biotic response to salvage logging compared to non-salvaging after natural disturbance. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 4. In
Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 23. Translated by Tom Nagel, proofreading of the Slovenian
text Marjetka Šivic.
In our research we analyzed the development of forest stands affected by natural disturbance. We focused on
the comparison of vegetation development on salvaged (felling and salvage logging were performed) and non-salvaged (felling and salvage logging were not performed) parts of the damaged forest stands. We measured
characteristics of the regeneration on 45 plots in seven study sites in S and W Slovenia. The results indicate differences between the both treatments; under certain conditions, doing nothing after a disturbance can represent
a better choice for the development of vegetation and prevention of unfavorable biotic and abiotic processes
after a natural disturbance.
Key words: disturbances, ecological restoration, phytocoenological analysis, non-salvaging, regeneration

1
1

Uvod

Introduction

V svetu se v zadnjih desetletjih povečujeta jakost
in pogostost skrajnostnih vremenskih pojavov.
Hkrati so gozdovi zaradi spremenjene zgradbe,
onesnaženja okolja, opuščanja nege in staranja
vse manj odporni proti naravnim ujmam, npr.
vetrolomom, požarom in kalamitetam žuželk. V
Sloveniji je zelo malo primerov, kjer poškodovanega območja po naravni ujmi ne bi sanirali
oz. odstranili poškodovanega drevja. Razlog je v
tem, da pogosto razumemo sanitarno sečnjo kot
edino mogočo rešitev po ujmi. V dolgoročnih
analizah stroškov in koristi pogosto prezremo
GozdV 71 (2013) 4
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Slika 1: Jelka dobro izkorišča zaščito mrtvega lesa, ki
so ga po ujmi pustili v sestoju pod Jerebikovcem nad
Mojstrano. Foto T. Rugani
Figure 1: Fir exploiting the protective effect of dead wood
left in the stand under Jerebikovec above Mojstrana after
a disturbance. Photo: T. Rugani

prednosti (slika 1), ki jih neukrepanje ali delna
izvedba poseka prinaša za delovanje nekaterih
gozdnih funkcij.
Veliko študij ekoloških vplivov sečnje in spravila po ujmah so opravili v Severni Ameriki in
Avstraliji, predvsem po gozdnih požarih (npr.
Foster in sod., 2006, Saint-Germain in Green,
2009, Waldron in sod., 2013). Lindenmayer (2006)
prikazuje dragocen pregled negativnih učinkov
sečnje in spravila pri obnovi gozdnih ekosistemov,
kot so: 1) zmanjševanje gnezditvenih in prehranskih habitatov za vretenčarje, 2) spremembe v
populacijski dinamiki ptičev, 3) spremembe v
populacijski dinamiki velikih nevretenčarjev, 4)
zmanjšana obnova rastlinskih vrst in spremenjena
vrstna sestava rastlinskih združb, 5) spremenjeni
vodni režimi, 6) povečani odtoki materiala v
vodozbirnih območjih, 7) spremenjena sestava
214

talnih hranil, 8) spremenjeni talni profili in tvorba
tal in 9) spremenjeni vzorci krajinske raznolikosti.
Alternativni pristop pomeni neizvedbo sečnje in
spravila (neukrepanje) po naravni ujmi, ki ustvari
različne tipe bioloških zapuščin (organizmov,
naravnih struktur in teksturnih vzorcev), ki preživijo iz sistema pred nastalo motnjo (Franklin in
sod., 2000). Ti pomembni deli sistema pred motnjo
lahko vključujejo dobro razvito pritalno (polnilno)
drevesno plast, stoječe mrtvo in podrto drevje ter
zaplate nepoškodovanega ali delno poškodovanega
drevja. Njihova ekološka vloga za procese obnove
in revitalizacije ekosistemov je povzeta v prispevku
Lindenmayerja in Nossa (2006) in vsebuje: 1)
obogatitev obnovitvene vegetacije, 2) omogočanje
preživetja in populacijske raznovrstnosti različnih vrst na prizadetih območjih, 3) vzpostavitev
habitatov za vrste, ki ponovno naselijo prizadeto
območje, 4) pospešitev ponovne naselitve rastlinskih in živalskih vrst na prizadetem območju,
5) zagotavljanje virov energije in hranil drugim
organizmom ter 6) prilagoditev in stabilizacijo
okoljskih razmer na prizadetih območjih.
Večino evropskih raziskav v zadnjih desetletjih, ki so obravnavale obnovo sestojev po
naravnih ujmah, so opravili v iglastih gozdovih
(Schönenberger in sod, 2002, Schönenberger
2002, Fisher in sod. 2002, Angst in sod. 2004,
BAFU 2008). Zelo malo tovrstnih raziskav pa so
naredili v gorskih listnatih in mešanih gozdovih,
kjer prevladuje bukev.
Namen prispevka je:
–– primerjati razvoj vegetacije vetrolomnih površin, kjer je bila sanacija (sečnja in spravilo)
izvedena, s površinami, kjer ni bila,
–– določiti vplivne dejavnike za lažje odločanje
pri izbiri načina ukrepanja po naravnih ujmah.

2
2

objekti raziskave in
Metode

STUDY AREA AND methods

V okviru projekta Ekološka sanacija naravnih ujm
(APL L4-4091) smo proučili vpliv sečnje in spravila
na sedmih vetrolomnih površinah (Otuška, Zala,
Zadlog, Namškarica, Bohor, Črmošnjice in Kosmate
doline) v bukovih, jelovo-bukovih in smrekovih
gozdovih (Preglednica 1). Raziskovalne objekte
je vetrolom (izjema je objekt Črmošnjice, kjer je
GozdV 71 (2013) 4
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Slika 2: Nahajališča raziskovalnih objektov na
zemljevidu Slovenije
Figure 2: Study area locations in Slovenia

bil žledolom) prizadel v obdobju od leta 1983 do
2008 in so merili od 0,6 do 5,5 ha. Njihove lokacije
prikazuje slika 2. Na vsakem objektu raziskave smo
oblikovali dva stratuma: pospravljen (saniran –
sečnja in spravilo sta bila izvedena) in nepospravljen
(nesaniran – sečnja in spravilo nista bila izvedena)
del vetrolomne površine. V vsakem stratumu smo
postavili 3 do 4 raziskovalne ploskve kvadratne oblike,
velikosti 100 m2. Na vsaki ploskvi smo ocenili splošne
značilnosti, kot so: lega (ekspozicija), naklon, relief
(oblika površja), položaj na pobočju, skalnatost oz.
kamnitost, prisotnost sečnih poti (delež površine),
mrtvi drevesni ostanki (delež površine), prisotnost
erozijskih procesov (delež površine), ter naredili
fitocenološki popis po standardni srednjeevropski
metodi (Braun-Blanquet, 1964). Nomenklaturni vir
za imena rastlin so Martinčič in sod. (2007), za imena
sintaksonov pa Šilc in Čarni (2012). Fitoindikacijo
razmer na popisih smo vrednotili z indikacijskimi
vrednostmi po Landoltu (2010). Ogljišče ploskve
smo označili s kovinskim količkom, ker nameravamo
meritve na ploskvah večkrat ponoviti. Na ploskvah
smo popisali ves podmladek, višji od 20 cm. Pri
posameznih osebkih smo ocenjevali:

–– višinski razred (v1 – 20 cm ≤ h ≤ 50 cm; v2
–51 ≤ h ≤ 130; v3 – 131 ≤ h ≤ 5 cm d1,3; v4 –
d1,3> 5cm),
–– drevesno vrsto,
–– objedanje (1 – do 10 % stranskih poganjkov,
terminalni poganjek nepoškodovan, 2 – terminalni poganjek objeden in/ali <50 % stranskih
poganjkov objedenih, 3 – zelo poškodovan
GozdV 71 (2013) 4

(terminalni poganjek in večina stranskih
poganjkov),
–– višinsko priraščanje (na treh dominantnih osebkih vsake drevesne vrste na ploskvi smo izmerili
višinske prirastke (v cm) zadnjih treh let).

3

Rezultati

3	Results

3.1	Opis objektov raziskave
3.1 Description of the research objects
3.1.1	Floristično-fitocenološka analiza
3.1.1 Floristic and phytocoenological analysis

1 Otuška
Ploskve so v podgorskem pasu (srednji del doline
Idrijce, levi stranki pritok Otuška, stik dinarskega
in predalpskega fitogeografskega območja) na
strmih osojnih pobočjih. Geološka podlaga je
dolomit, v dnu pobočja tik nad potokom vsebuje
primes glinavca in roženca. Ohranjene gozdne
sestoje v okolici izbranih objektov, predvsem
nad vetrolomno površino, uvrščamo v asociacijo
Ostryo-Fagetum (združba bukve in črnega gabra).
Floristično se popisi na pospravljenih ploskvah
združujejo ločeno od popisov na nepospravljenih
ploskvah. Povprečno smo na nepospravljenih
ploskvah popisali 58 vrst, na pospravljenih pa
49. Ocenjujemo, da so floristične razlike med
obema skupinama ploskev povezane predvsem
z razliko v rastišču. Na pospravljenih, vzhodno
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Preglednica 1: Splošne značilnosti objektov raziskave
Table 1: General characteristics of the research objects
Ime
objekta

Leto
ujme

Bohor

2008

Črmošnjice
Kosmate
doline

1983,
2006
1993

Nemškarca 2006
Otuška

2006

Zadlog

2006

Zala

2006

RazvojRazvojPovršina
Prisotnost Sprana faza
na faza
poškodoVrsta Nadmorska
podmlad- vilno
poškoLega
okoliških
va-nega
ujme višina (m)
ka
sredstvo
dova-nih
sestojev
gozda (ha)
sestojev
raznomervetroda
traktor
300–460
J
5,5
Debeljak
no
lom
žledo700–830
SV
1,3
Debeljak debeljak
da
žičnica
lom
razmovetrone
traktor
1250–300 SZ–S
0,7
Debeljak
merno
lom
ne (delno
vetro610–750 S–SV
1,5
Debeljak debeljak v nesanira- žičnica
lom
nem delu)
drogovvetro270–380 V–SV
1,5
Debeljak
njak,
ne
traktor
lom
debeljak
vetro700–750
S
1,1
Debeljak debeljak
da
žičnica
lom
debeljak,
vetro400–500 S–SV
0,6
Debeljak sestoj v
da
žičnica
lom
obnovi

orientiranih ploskvah, kjer je opaziti vpliv mešane
geološke podlage, so nekoliko globlja evtrična tla,
medtem ko na nepospravljenih severovzhodno
eksponiranih ploskvah prevladujejo rendzine.
Med vrstami, ki so značilne za odprte površine,
tudi poseke v gozdovih, je lepljiva kadulja (Salvia
glutinosa) bolj obilna na pospravljenih ploskvah.
Robida (Rubus hirtus) se je razširila v obeh
skupinah ploskev, enako velja za orlovo praprot
(Pteridium aquilinum), le da je ta prisotna le na
eni pospravljeni in na eni nepospravljeni ploskvi.
Navadni srobot (Clematis vitalba) se je nekoliko
bolj razrasel na nepospravljenih ploskvah, vrste
gozdnih robov (razred Trifolio-Geranietea) pa so
številčnejše na pospravljenih ploskvah. Med tipičnimi vrstami posek je najobilnejša konjska griva
(Eupatorium cannabinum) in po prisotnosti te in
drugih vrst iz te skupine med obema skupinama
ploskev ni večjih razlik. Ruderalnih vrst iz razreda
Stellarietea mediae je nekaj več na nepospravljenih
ploskvah. Fitoindikacija s pomočjo indikatorskih
vrednosti po Landoltu nakazuje toplejše razmere
na pospravljenih ploskvah. Lahko zaključimo, da
vsaj za zdaj dejstvo, da je bil izruvan les pospravljen oz. puščen, ni bistveno vplival na floristično
sestavo poskusnih ploskev. Razlike, ki se kažejo v
216

podmladku drevesnih vrst, so deloma povezane
z razlikami v rastišču.
2 Zala
Ploskve so v podgorskem pasu (povodje Idrijce,
dinarsko fitogeografsko območje) na strmih osojnih pobočjih na dolomitno-apnenčasti podlagi,
okoliške sestoje pa uvrščamo v asociacijo Omphalodo-Fagetum (združba bukve in spomladanske
torilnice, dinarski jelovo-bukov gozd). Na Idrijskem sestoji te združbe ponekod uspevajo zelo
nizko, tudi na nadmorski višini manj kot 400 m.
Floristično se popisi na pospravljenih ploskvah
združujejo ločeno od popisov na nepospravljenih
ploskvah. Povprečno število popisanih vrst na
obeh skupinah ploskev je skoraj enako (46 oz. 47).
Med indikatorskimi vrstami je na nepospravljenih ploskvah lepljiva kadulja (Salvia glutinosa)
nekoliko obilnejša kot na pospravljenih. Na
eni izmed njih je uspevalo tudi precej primerkov kaduljinega pojalnika (Orobanche salviae).
Na nepospravljenih ploskvah je nekoliko več
podmladka črnega gabra, na pospravljenih pa
podmladka bukve. Ocenjujemo, da je to posledica
nekaterih razlik v rastišču (nepospravljene ploskve
so na deloma neustaljenih, gruščnatih tleh). Na
GozdV 71 (2013) 4
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pospravljenih ploskvah je bistveno večje zastiranje
pisane šašulice (Calamagrostis varia), ki je tam
skoraj združbotvorna. Vendar so tudi druge vrste
bazofilnih borovih gozdov (razred Erico-Pinetea)
pogostejše v tej skupini ploskev, medtem ko se le
na nepospravljenih ploskvah pojavljajo nekatere
mezofilne vrste bukovij (Scopolia carniolica,
Lamium orvala, Scrophularia nodosa), kar je spet
povezano z manjšimi razlikami v rastišču. Med
vrstami posek je na večini ploskev najobilnejša
malina (Rubus idaeus) in lahko bi te sestoje uvrstili v njeno združbo Rubetum idaei. Medtem
ko je konjska griva (Eupatorium cannabinum)
pogostejša v pospravljenih ploskvah, sta dlakava
krčnica (Hypericum hirsutum) in volčja češnja
(Atropa belladona) obilnejši na nepospravljenih
ploskvah.
3 Zadlog
Ploskve pri Zadlogu so v spodnjem delu gorskega
pasu na strmih osojnih dolomitnih pobočjih nad
zgornjo Idrijco. V glavnem čiste bukove gozdove
v okolici uvrščamo v asociacijo Arunco-Fagetum
(združba bukve in kresničja), vendar je uvrstitev
teh gozdov mogoča tudi v asociacijo Omphalodo-Fagetum (in je zdajšnja prevlada bukve in zelo
skromna primes jelke posledica gospodarjenja v
preteklosti). Na pospravljenih in nepospravljenih ploskvah so rastiščne razmere primerljive.
V obeh skupinah ploskev je zelo majhna razlika

v povprečnem številu vrst (45 oz. 46 vrst). Med
indikatorskimi vrstami se je na nepospravljenih
ploskvah povečala pogostnost lepljive kadulje
(Salvia glutinosa) in alpskega negnoja (Laburnum
alpinum), črni bezeg (Sambucus nigra) pa je skoraj
enako obilen tudi na pospravljenih ploskvah. Na
nepospravljenih ploskvah je zanimiva bistveno
večja obilnost podmladka črnega gabra (Ostrya
carpinifolia). Zastiranje pisane šašulice (Calamagrostis varia) se je za zdaj bistveno povečalo
le na eni pospravljeni ploskvi. Značilne vrste
gozdnih posek so dobro razvite, kar še posebno
velja za vrsti Eupatorium cannabinum in Rubus
idaeus. Njune sestoje bi lahko uvrstili v asociacijo Rubetum idaei. Pri tem skoraj ni razlik med
pospravljenimi in nepospravljenimi ploskvami.
Enako lahko zapišemo za zastiranje Fuchsovega
grinta (Senecio fuchsii= S. ovatus) ter za nekatere
travniške in ruderalne vrste.
4 Nemškarica
Ploskve v Nemškarici nad dolino Bele (krajinski
park zgornja Idrijca) so v spodnjem delu gorskega
pasu na strmih osojnih pobočjih z dolomitno
podlago. V glavnem čiste bukove gozdove v okolici
uvrščamo v asociacijo Arunco-Fagetum, vendar
je uvrstitev teh gozdov mogoča tudi v asociacijo
Omphalodo-Fagetum in je zdajšnja prevlada bukve
in zelo skromna primes jelke posledica gospodarjenja v preteklosti. Pospravljene in nepospravljene

Slika 3: Navadno volčje jabolko (Physalis alkekengi)
uspeva v zavetju nespravljenega lesa (objekt Nemškarca). Foto T. Rugani.
Figure 3: Chinese lantern
(Physalis alkekengi) growing
in the shelter of non-harvested wood (object Nemškarca). Photo: T. Rugani
GozdV 71 (2013) 4
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ploskve so se po floristični podobnosti združevale
ločeno. Na nepospravljenih ploskvah je povprečno
število vrst precej večje (30) kot na pospravljenih
(23). Med indikatorskimi vrstami je za ta objekt
značilno obilno pojavljanje kranjske kozje češnje
(Rhamnus fallax), ki je v gorskih gozdovih na
strmih dolomitnih pobočjih na severnem robu
Trnovskega gozda tipičen pionir na vetrolomnih
površinah v sestojih asociacij Arunco-Fagetum
in Rhododendro hirsuti-Fagetum. Med obema
skupinama ploskev so majhne razlike v njenem
pojavljanju. Pisana šašulica (Calamagrostis varia)
ima za zdaj večje srednje zastiranje le v eni od
pospravljenih ploskev. Bujno so razvite tipične
vrste posek, med njimi predvsem konjska griva
(Eupatorium cannabinum), volčja češnja (Atropa
belladona) in drobnocvetni lučnik (Verbascum
thapsus), nekoliko manj malina (Rubus idaeus).
Vendar med obema skupinama ploskev skoraj ni
razlik v njihovem zastiranju. Fitoindikacija rastiščnih razmer nakazuje nekoliko večjo vlažnost in
humoznost na nespravljenih ploskvah, kar morda
nakazuje večje pojavljanje vrst Fraxinus excelsior,
Scopolia carniolica in Polystichum aculeatum. Na
teh ploskvah je sicer tudi nekaj več vrst gozdnih
robov (npr. navadna dobra misel, Origanum
vulgare), na eni od pospravljenih ploskev pa smo
popisali tudi navadno volčje jabolko (Physalis
alkekengi, slika 3).
5 Bohor
Gozdne sestoje, kjer so raziskovane ploskve,
uvrščamo v asociacijo Ostryo-Fagetum. Vse
ploskve so na primerljivih strmih prisojnih
pobočjih. Geološka podlaga je dolomitni apnenec s primesjo skrilavih glinavcev in peščenjaka.
Na pospravljenih ploskvah se popisi floristično
združujejo ločeno od popisov na nepospravljenih ploskvah. Na pospravljenih ploskvah smo
v povprečju določili nekoliko več vrst kot na
nepospravljenih (38: 36). Na nepospravljenih
ploskvah ima črni gaber v podmladku nekoliko
večje zastiranje kot na pospravljenih, enako velja
za obilje drugih toploljubnih vrst, značilnic reda
Quercetalia pubescentis oz. razreda Querco-Fagetea (Convalaria majalis, Cornus mas, Fraxinus
ornus, Hedera helix). Na dveh nepospravljenih
ploskvah ima precejšnje zastiranje gozdna šašulica
(Calamagrostis arundinacea), kar je najbrž posle218

dica primesi glinavca in peščenjaka. Značilnice
gozdnih posek so razmeroma redke, med njimi
ima konjska griva (Eupatorim cannabinum)
večje zastiranje na pospravljenih ploskvah. Na
nepospravljenih ploskvah je indikativen večji
delež vrst gozdnih robov (Trifolio-Geranietea) in
suhih travišč (Festuco-Brometea), na pospravljenih
pa večji delež vrst gozdnega zastora in grmišč iz
razreda Rhamno-Prunetea.
6 Črmošnjice
Obravnavane ploskve so na rastiščih asociacije
Arunco-Fagetum, območje pa leži v preddinarskem
fitogeografskem območju. Večina popisov na
nepospravljenih ploskvah se po floristični sestavi
združuje ločeno od popisov na pospravljenih, izjema
je en popis. Na nepospravljenih ploskvah imata
primerljivo nekoliko večje zastiranje lepljiva kadulja
(Salvia glutinosa) in črni bezeg (Sambucus nigra),
precej pogoste so vrste gozdnih posek, predvsem
konjska griva (Eupatorim cannabinum) in malina
(Rubus idaeus). Na precej ploskvah, pospravljenih
in nepospravljenih, se morda kaže razvoj posečne
sukcesije prek sestojev asociacije Rubetum idaei.
7 Kosmate doline
Analizirane ploskve v Kosmatih dolinah pod Snežnikom so na stiku dinarskega jelovega-bukovja
(Omphalodo-Fagetum) in mraziščnega dinarskega
smrekovja (Lonicero caeruleae-Piceetum), pri čemer
njihova rastišča pripadajo že slednjemu. Geološka
podlaga je apnenec. Nepospravljene ploskve so
na izrazito osojnem pobočju, pospravljene pa na
prisojnem (zahodnem). Floristično se združujejo
ločeno. V povprečnem številu popisanih vrst ni
razlik med obema skupinama ploskev. Deloma se
kažejo v srednjem zastiranju nekaterih vrst, npr.
gozdne bekice (Luzula sylvatica) in maline (Rubus
idaeus), ki je nekoliko večje na nepospravljenih
ploskvah. Na splošno se od preostalih bolj razlikujeta le dve ploskvi, kjer so podrti les pospravili,
in je manjši delež vrst visokih steblik iz razreda
Mulgedio-Aconitetea. Za vse ploskve je značilno
precejšnje zastiranje golega lepena (Adenostyles
glabra). Fitocenološka analiza ni zaznala razlik v
podmladku bukve in smreke med obema skupinama ploskev. Kljub različnim legam pospravljenih
in nepospravljenih ploskev s fitoindikacijo nismo
odkrili razlik v rastiščnih razmerah.
GozdV 71 (2013) 4
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Slika 4: Vrstna sestava podmladka (v odstotkih od
skupnega števila osebkov)
na objektu Bohor (stratum
pospravljeno)
Figure 4: Species composition
of the regeneration (in % of
the total number) on Bohor
(salvaged treatment)

3.2	Vrstna sestava pomladka
3.2 Species composition of the regeneration

3.3	Višinska struktura pomladka
3.3 Height structure of the regeneration

Vrstna sestava podmladka je na več objektih
raziskave zelo pestra. Najdaljši nabor drevesnih
vrst smo ugotovili na objektu Bohor (slika 4).
Vrstna sestava podmladka se razlikuje med
stratumi na vseh objektih raziskave. Na več objektih
je večja vrstna pestrost v stratumu nepospravljeno,
drugačna je tudi zastopanost posameznih drevesnih vrst. Na primer: na objektu Kosmate doline je
več smreke v podmladku v stratumu pospravljeno,
kar je lahko tudi posledica ugodnejših svetlobnih
razmer, ki bolj ustrezajo smreki (slika 5).

Višinska struktura podmladka se med stratumi
razlikuje; na nekaterih objektih razlike niso velike
(Bohor, Črmošnjice), saj je obdobje po vetrolomu
kratko, na drugih pa so razlike znatne (slika 6).

3.4	Objedanje
3.4 Browsing
Objedenost podmladka se med stratumi razlikuje
na petih objektih. Na treh objektih je objedanje
večje v stratumu pospravljeno, na dveh pa v stra-

Slika 5: Vrstna sestava podmladka (v odstotkih od skupnega števila osebkov) na objektu Kosmate doline (levo
– stratum nepospravljeno, desno – statum pospravljeno)
Figure 5: Species composition of the regeneration (in % of the total number) on Kosmate doline (left – treatment
non-salvaged, right – treatment salvaged)
GozdV 71 (2013) 4
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Slika 6: Višinska struktura podmladka na objektih Zadlog (levo) in Nemškarca (desno). Legenda: v1 – 20 cm ≤
h ≤ 50 cm; v2 –51 ≤ h ≤ 130; v3 – 131 ≤ h ≤ 5 cm d1,3; v4 – d1,3> 5cm.
Figure 6: Height structure of the regeneration on Zadlog (left) and Nemškarca (right). Legend: v1 – 20 cm ≤ h ≤
50 cm; v2 –51 ≤ h ≤ 130; v3 – 131 ≤ h ≤ 5 cm d1,3; v4 – d1,3> 5cm.

tumu nepospravljeno. Na dveh objektih so razlike
neznatne (npr. Zala), drugje pa so razlike v stopnji
objedenosti mladja večje (slika 7).

3.5	Višinsko priraščanje pomladka
3.5 Height increment of the regeneration
Višinsko priraščanje se razkuje med objekti, med
stratumi ter med samimi drevesnimi vrstami.
Največje razlike smo zaznali na objektu Bohor,
kjer posamezne drevesne vrste bolje priraščajo v
stratumu nepospravljeno (slika 8).
Predvsem plemeniti listavci (gorski javor, ostrolistni javor, lipa, češnja) in nekatere minoritetne
vrste (mokovec, brek) kažejo ugodnejši odziv na
neukrepanje po vetrolomu (slika 9).

3.6	Erozija tal
3.6 Soil erosion
Rezultati merjenja erozije tal ne nakazujejo večjih
razlik med stratumi. Razlike so znatne pri večjih
naklonih in pri bolj erodibilni kamninski podlagi
(npr. dolomit). Tako smo na objektu Nemškarca
ugotovili večje razlike, saj je povprečni delež
površine, prizadete zaradi površinske erozije, v
stratumu pospravljeno znašal 90 %, v stratumu
nepospravljeno pa le 17 %.
220

Slika 7: Objedenost podmladka na objektu Bohor.
Številki v oklepaju pomenita skupno število izmerjenih osebkov.
Figure 7: Browsing of the regeneration in Bohor. Numbers in the brackets represent total number of measured
individuals.

4	Razprava

4	Discussion

V zadnjih desetletjih se je veliko raziskav ukvarjalo
z obnovo sestojev po naravnih ujmah (Schönenberger, 2002, Fisher in sod., 2002, Angst in sod.,
2004, BAFU, 2008). Takšni dogodki so prizadeli
tudi slovenske gozdove, vendar v manjšem obsegu
(Papler, 2006, Jakša, 2007, Ščap, 2010, Košir in Jež,
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Slika 8: Višinsko priraščanje podmladka na objektu Bohor
Figure 8: Height increment of the regeneration Bohor

Slika 9: Plemeniti listavci in
minoritetne vrste bolje priraščajo, če po ujmi ne ukrepamo
(objekt Bohor, foto T. Rugani).
Figure 9: Noble broadleaved
trees and minority species show
a higher increment in non-salvaged treatments after a
disturbance (Bohor, Photo by
T. Rugani)

2008). Prizadeta območja so navadno označena
kot “uničena,” “poškodovana” ali “izgubljena” –
izrazi, ki so jih včasih uporabljali celo ekologi. Ko
nastanejo takšni dogodki, je naš odziv pogosto
usmerjen na sečnjo, spravilo in sajenje; ti ukrepi
morajo biti hitri in učinkoviti. Največja skrb je
prenamnožitev žuželk na velikih območjih, prizadetih zaradi vetrolomov (Smith in sod., 1997),
zmanjšanje verjetnosti ponovitve požara (Košir in
Jež, 2008), izguba vrednih sortimentov in ponovna
GozdV 71 (2013) 4

vzpostavitev varovalnih ter socialnih funkcij gozda.
Mnogokrat so ekonomski razmisleki vodilo pri
izvedbi sanacije, saj so ob naravnih ujmah velike
koncentracije lesa (npr. NETSA, 1943). V Sloveniji
so velikopovršinske ujme redke, vendar je njihovo
pojavljanje poleg od podnebnih razmer odvisno
tudi od zgradbe in strukture sestojev, orografskih
razmer, kamninske podlage in vitalnosti ter odpornosti sestojev. V tujini so opravili pomembne
analize vpliva ekološke sanacije (neukrepanja po
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ujmi) ujm po dogodkih, ki so poškodovali od
nekaj sto do več tisoč hektarjev površine gozda.
Ujme tolikšnih razsežnosti so povzročili izjemno
močni vetrovi (npr. tornadi) in gozdni požari.
Tudi v Evropi se dogajajo tovrstne motnje, vendar
predvsem v iglastih gozdovih. Poskusi (oblikovanje
več različnih stratumov ukrepanja) so potekali pri
enovitih abiotskih (naklon, kamninska podlaga,
ekspozicija,…) in biotskih razmerah (rastišče,
mešanost drevesnih vrst, vrsta in intenzivnost ujme
…). Na takšen način so ugotovili in potrdili številne
ugodne učinke ekološke sanacije naravnih ujm.
V naši raziskavi smo poiskali nekatere površine, kjer sanacije na delu površine, prizadete po
ujmi, niso izvedli. Največkrat so bile take površine
izrazito manjše od tistih, kjer so ujmo sanirali.
Ker so vse analizirane ploskve na strmih pobočjih
(na štirih objektih je bilo izvedeno žično spravilo),
sami stratumi pa večkrat na nekoliko raznolikih
rastiščnih, sestojnih in talnih razmerah, je primerjava deloma otežena. Prav tako so bile ujme na
izbranih objektih razmeroma majhnih razsežnosti,
kjer je velik robni vpliv gozda. Tudi ekspozicija
(svetlobne razmere) pomembno vpliva na odziv
podmladka po ujmi. Objedenost je v veliki meri
odvisna od količine mrtvih drevesnih ostankov,
ki omejuje dostopnost do podmladka velikim
rastlinojedom (srnjadi, jelenjadi, gamsu). Razlike
v priraščanju in višinski strukturiranosti mladja
so izrazitejše, če je čas meritev po ujmi daljši.
Vpliv erozije je pomembnejši na bolj erodibilnih
(krušljivih, hitro razkrojljivih) podlagah. Puščeno
mrtvo drevje po naravni ujmi lahko bistveno
pripomore k zmanjšanju verjetnosti pojavljanja
snežnih plazov, ki lahko še bolj poškodujejo že
poškodovane in nižje ležeče sestoje. Fitocenološka
analiza, ki vključuje tudi analizo petrografskih
in pedoloških razmer, je nakazala na delno
neprimerljivost stratumov znotraj posameznih
objektov raziskave. Ponekod namreč ploskve ni
bilo mogoče izbrati tako, da bi bile v celoti primerljive rastiščne razmere med pospravljenimi
in pospravljenimi deli. Zato je pomembno, da v
prihodnosti po srednjih in večjih ujmah gozdarska
stroka začne poizkuse na različnih tipih gozdov,
vrstah ujm ter da so razmere v različnih stratumih
ukrepanja znotraj posameznega objekta čim bolj
primerljive. Smiselno je preverjati učinke več vrst
ukrepov, npr:
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neukrepanje,
opravimo samo posek,
opravimo posek in spravilo,
opravimo posek in spravilo ter umetno obnovo.
Pri odločanju o načinu sanacije naravnih ujm
je treba upoštevati predvsem: 1) velikost ujme,
2) lego terena, 3) nadmorsko višino, 4) naklon,
5) kamninsko podlago, 6) rastiščne razmere, 7)
stanje podmladka, 8) škodni potencial (sestoj,
podmladek, tla) in 9) tehnološko-ekonomske
možnosti. Načrtovano neukrepanje in različne
kombinacije so lahko ekonomsko in okoljsko
primernejši kot popolna umetna obnova na: 1)
težje dostopnih predelih gozda z nizko vrednostjo
lesnih sortimentov, 2) kjer ni tveganj, povezanih
z zdravjem gozda, in na 3) delih gozda, kjer
varovalne funkcije niso poudarjene.

5

Povzetek

Velikopovršinske ujme so vse pomembnejši dejavnik motenj v slovenskih gozdovih. V tujini so
ugotovili številne ugodne učinke neukrepanja po
takšnih dogodkih. V zahodni in južni Sloveniji smo
izbrali sedem objektov, kjer smo na 45 vzorčnih
ploskvah izmerili značilnosti podmladka in opravili
fitocenološko analizo. Objekti so bili poškodovani
po vetrolomu in žledolomu v obdobju med letoma
1983 in 2008. Na posameznih objektih sta bila
izvedena sečnja in spravilo le na delu poškodovane
gozdne površine, preostali del pa je bil prepuščen
naravnemu razvoju. Razlike med pospravljenimi
in nepospravljenimi deli objektov se kažejo v vrstni
sestavi, objedanju, višinski strukturiranosti in v
višinskem priraščanju mladja. Floristično-fitocenološka analiza je nakazala nekatere razlike med
stratumoma ''pospravljeno'' in ''nepospravljeno''
v številčnosti rastlinskih vrst, deležu vrst gozdnih
robov in posek ter v značilnostih rastišča (na primer
humoznosti, toploljubnosti in vlažnosti). Vendar
so razlike deloma povezane z razlikami v rastiščih
in ne z (ne)ukrepanjem po ujmi. Vrstna pestrost
drevesnih vrst je v stratumu nepospravljeno enaka
oz. nekoliko večja kot v stratumu pospravljeno. Tudi
višinska strukturiranost podmladka je izrazitejša
na nepospravljenih delih sestojev. Razlike med
posameznimi stratumi so lahko povezane tudi s
prisotnostjo podmladka pred samo ujmo (sklep
krošenj oz. razvojna faza sestojev pred ujmo).
GozdV 71 (2013) 4
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Neukrepanje po ujmi vpliva tudi na zmanjšano
objedenost mladja, saj so ti deli sestojev težje
prehodni. Pri analizi višinskega priraščanja smo
ugotovili boljše priraščanje nekaterih plemenitih
listavcev in minoritetnih drevesnih vrst v posameznih nesaniranih sestojih. Kadar poškodovani
sestoji poraščajo bolj erodibilno matično podlago
(npr. dolomit), lahko sečnja in spravilo povečata
tveganje za nastanek erozijskih procesov. Neukrepanje po ujmi je zato lahko ugodnejša izbira
pri ujmah večjih razsežnosti (več hektarjev), na
prisojnih legah (južnih legah terena), pri velikih
strminah (naklonih), na bolj erodibilni podlagi,
nižjih nadmorskih višinah in na območjih, kjer
je naravno pomlajevanje oteženo. Pri odločanju o
načinu sanacije naravnih ujm je treba upoštevati
predvsem: 1) velikost ujme, 2) lego terena, 3) nadmorsko višino, 4) naklon, 5) kamninsko podlago, 6)
rastiščne razmere, 7) stanje podmladka, 8) škodni
potencial (sestoj, podmladek, tla) in 9) tehnološko-ekonomske možnosti. Načrtovano neukrepanje
in različne kombinacije so lahko ekonomsko in
okoljsko primernejši kot popolna umetna obnova
na: 1) težje dostopnih predelih gozda z nizko
vrednostjo lesnih sortimentov, 2) kjer ni tveganj,
povezanih z zdravjem gozda, in na 3) delih gozda,
kjer varovalne funkcije niso poudarjene.

6

Summary

Large-scale natural disturbances represent an
increasingly important disturbance factor in Slovenian forests. Numerous beneficial effects of not
salvaging after such events have been documented
worldwide. This paper reports results from a study
that compared characteristics of the herb and tree
regeneration layers in both salvaged and non-salvaged treatments following natural disturbance in
seven locations in Slovenia. The study sites were
damaged by windthrow and ice breakage during
the period 1983 – 2008. At individual sites, felling
and salvage harvesting were performed only on a
part of the damaged area and the rest of the area
was left to natural development. The salvaged
and non-salvaged treatments differed in species
composition, browsing damaged, height structure,
and height increment of the regeneration. Floristic
analysis indicated some differences between the
salvaged and non-salvaged strata in overall plant
GozdV 71 (2013) 4

diversity, the portion of plant species dependent
on forest edge and cleared areas, and in site characteristics (e.g. humic, thermophilic and humid
conditions). However, these differences are partly
related to the differences in the sites and not with
treatment after disturbance. Tree species diversity
in salvaged areas is equal or slightly larger than
in non-salvaged areas. The height structure of
the regeneration was more heterogeneous on the
non-salvaged parts of the stands. The differences
between individual strata can also be connected to
the presence of advance regeneration that established before the disturbance. Leaving dead wood
on site after a disturbance also decreased browsing
of the regeneration, likely because these areas
are less accessible. We found a higher increment
of some noble broadleaved trees and minority
species in individual non-salvaged stands. When
the damaged stands occur on an erodible parental
material (e.g. dolomite), felling and harvesting
can increase the risk of erosion processes. Doing
nothing after a disturbance can thus be a more
appropriate choice following large-scale disturbances (several hectares) on southern expositions,
steep slopes, areas with erodible material, at lower
altitudes, and on areas with problematic natural
regeneration. When deciding on the restoration
approach after natural disturbances, the following
factors should be considered: 1) size of the disturbance, 2) exposition of the terrain, 3) altitude,
4) inclination, 5) bedrock and soil conditions,
6) site conditions, 7) regeneration potential, 8)
damage potential (stand, regeneration, soil), 9)
harvesting technology and 10) economics. Planned non-management and various combinations
can be economically and environmentally more
suitable than a total site replanting on: 1) areas
which are difficult to access and have a low value
of wood, 2) areas without risks connected with
forest health and 3) areas without emphasized
protection functions.
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Gozdna pedagogika v Sloveniji – priložnost za povezovanja
in nova znanja

Forest Pedagogics in Slovenia – an Opportunity for Connections and New Knowledge
Natalija Györek1
Izvleček:
Györek, N.: Gozdna pedagogika v Sloveniji – priložnost za povezovanja in nova znanja. Gozdarski vestnik,
71/2013, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit.15. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Dejavnosti s področja gozdne pedagogike v Sloveniji potekajo že kar nekaj desetletij in so predvsem v domeni
gozdarske stroke. Njihov namen je predvsem prepoznavnost gozdarske stroke in njenega delovanja. Kljub temu
pa se v zadnjih petih letih področje gozdne pedagogike širi tudi na druge strokovne discipline, kot so pedagogika, sociologija, psihologija, medicina in tudi na nekatere druge naravoslovne discipline. Lahko rečemo, da
se je termin že dodobra uveljavil. V Sloveniji smo tako začeli gozdarji skupaj z učitelji, vzgojitelji in pedagogi
ustvarjati »slovensko gozdno pedagogiko«, ki temelji na pedagoškem konceptu odprtega učnega okolja. Tako
sodelovanje je pokazalo že prve pozitivne rezultate. Nastala je Mreža gozdnih vrtcev in šol. Taka sodelovalna
oblika gozdne pedagogike pomeni pozitivno in izvirno obogatitev kurikula, najpomembnejša naloga v prihodnosti pa je vsekakor povezava vseh, ki se ukvarjajo s področjem gozdne pedagogike.
Ključne besede: gozdna pedagogika, odprto učno okolje, gozdni vrtci, gozdne šole, sodelovanje
Abstract:
Györek, N.: Forest Pedagogics in Slovenia – an Opportunity for Connections and New Knowledge. Gozdarski
vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 4. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 5. Translated
by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Activities in the field of forest pedagogics in Slovenia have been already taking place for several decades, primarily
in the sphere of forestry. Their main aim is to enhance recognizability of forestry and its activities. However, in
the last five years the field of forest pedagogics expands to other professional disciplines, e.g. pedagogics, sociology, psychology, medicine and some other natural science disciplines. We can say that the term has already been
well established. In Slovenia, foresters, teachers, educators and pedagogues have thus begun to form “Slovenian
forest pedagogics”, which is based on the pedagogic concept of open learning environment. The Network of
Forest Preschools and Schools was created. Such cooperational form of forest pedagogics represents a positive
and original enrichment of the curriculum and the most important task in the future is to connect everybody
dealing with the field of forest pedagogics.
Key words: forest pedagogics, open learning environment, forest preschools, forest schools, cooperation

1

Uvod

Gozdna pedagogika v Sloveniji. Marsikdo bo
rekel, da jo imamo že kar nekaj desetletij in da
je v domeni gozdarskih strokovnjakov. Res je!
Vendar se v zdajšnjem času gozdna pedagogika
vse bolj prepleta s pedagogiko v gozdu in izobraževanjem na prostem, saj je praktično nemogoče
podajati znanje, izkušnje o gozdu in v gozdu brez
potrebnega pedagoškega in didaktičnega znanja.
Prav tako se v sklopu izobraževanj na prostem
(angl. »outdoor education«) največkrat uporablja
prav gozd (Bentsen in sod., 2012) kot učilnica na
prostem in tudi kot vir znanja in učnih pripomočGozdV 71 (2013) 4

kov za vse predmete. Izobraževanje na prostem
je pri tem definirano kot način dela znotraj šolskega kurikula, kjer vsakodnevni pouk poteka
zunaj razreda v lokalnem okolju (Jordet, 2007).
Značilnosti izobraževanja na prostem so, da se
vključujejo v vse predmete, potekajo v lokalnem
okolju in kontinuirano skozi celotno šolsko leto.
Aktivnosti so skrbno načrtovane.
Zadnja izraza – pedagogika v gozdu in izobraževanja na prostem – sta predvsem v domeni
pedagoške stroke, medtem ko je termin gozdna
Mag. N. G., Inštitut za gozdno pedagogiko/ Institute
for Forest Pedagogics
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pedagogika vsekakor »pogruntavščina« avstrijske
in nemške gozdarske stroke in se je dobro uveljavil v zadnjih dvajsetih letih. Slovenski pedagogi
povedo, da je izraz didaktična novost.
Učitelji in vzgojitelji gozd pogrešajo v učnih
načrtih in programih. »Ja, včasih smo pa res z
otroki hodili v gozd,« so njihove besede. »Danes
tega ne počnemo več,« povedo in se obenem
zamislijo, zakaj je tako. Razlogi za to so objektivne
in subjektivne narave.
Kam sta iz naših šol, vrtcev in življenj izginila
gozd in narava? Saj gre za čisto preproste dejavnosti. Gremo v gozd zdaj in sedaj. Vendar odgovor
ni tako preprost.
Ovirata nas kultura potrošništva in kultura
pravdanja. Starši otrok ne vozijo več v gozd iz
različnih razlogov: pomanjkanje časa, boljše je
obiskati kakšen trgovski center ali pa otrokom
ponuditi kupljene igrače, ki naj zapolnijo njihov
čas. Pedagoške delavce najbolj skrbi varnost otrok,
glede izhodov jih omejujejo tudi normativi glede
števila otrok, ki jih lahko peljejo iz razreda, potem
so še preobsežni učni načrti, pomanjkanje energije
učiteljev in vzgojiteljev, premalo znanja in težja
priprava učnega procesa zunaj razreda. Lahko
rečemo, da v Sloveniji pedagoško delo praktično
ne poteka več zunaj razreda.
Tudi gozdarji vse bolj ugotavljamo, da se pri
dejavnostih gozdne pedagogike ne moremo zgledovati po izkušnjah in praksi v drugih evropskih
državah. Kot se po posameznih državah razlikuje
gospodarjenje z gozdom, tako se razlikujejo
tudi vzgojno-izobraževalni sistemi. Tako smo v
zadnjih štirih letih začeli s sistematičnim uvajanjem gozdne pedagogike v šole in vrtce, ki pa
temelji na drugačnih pedagoških konceptih kot
v preostalih državah. Gre za pedagoško smer
odprtega učnega okolja, s katerim povezujemo
formalno in neformalno ter priložnostno učenje.
Praktična izvedba tovrstnega izobraževalnega
procesa temelji na situacijskem in problemskem
učenju.
Vsekakor bo kdo pomislil: »Kaj pa ima s tem
gozd?« Gozd je v Sloveniji povsod okoli nas. V
Sloveniji ima praktično vsaka šola in vrtec dostop
do gozda, in to brez prevoznih sredstev.
Gozd je tista resnična danost, ki omogoča
uresničevanje koncepta odprtega učnega okolja
v celoti, in sicer vsekakor lažje kot v razredu. Je
226

lahko zgodba odprtega sveta, odprtega učnega
okolja in svet povezave med formalnim in neformalnim učenjem. V Sloveniji posamezne šole in
vrtci že razvijajo ta koncept izključno v bližnjih
gozdovih in z namenom razvijanja slovenske
gozdne pedagogike. Tako je v letu 2012 nastala
tudi prva Mreža gozdnih vrtcev in šol. Ideje in
strategije, ki jih razvijajo vzgojitelji in učitelji,
so preproste, vendar zelo inovativne. Pri takem
načinu učenja so podporne oblike sodelovanja z
različnimi strokovnjaki zaželene, zato delo učiteljev
in vzgojiteljev vseskozi poteka v sodelovanju z
gozdarskimi strokovnjaki in pedagogi.

2

Koncept odprtega učnega
okolja in situacijsko
učenje

V Sloveniji se je koncept odprtega učnega okolja
izkazal za zelo primerno obliko pedagoškega
dela v gozdu. Odprto učno okolje, ki dejansko
pomeni sodobnejše in izvirnejše oblike dela v
vzgojno-izobraževalnem procesu, je ena najtežjih
metod poučevanja, čeprav nas lahko filozofija s
svojo preprostostjo osupne. Podoben koncept
so nekje v sedemdesetih letih poskušali uvesti v
notranjosti šol, se pravi v razredih, vendar se tam
ni izkazal. Zdaj se koncept odprtega učnega okolja
zopet vrača; eden najpomembnejših razlogov je,
da naši otroci odraščajo v hitro spreminjajočem se
svetu, kjer ima dostop do informacij pomembno
vlogo, slovenski kurikul pa je za izobraževanje v
21. stoletju že izgubil verodostojnost (Naji, 2012).
Starejše generacije učiteljev tudi rade povedo, da
v šolske klopi ne sedajo več isti otroci kot pred
dvajsetimi leti, kar terja drugačne pristope v
vzgojno-izobraževalnem procesu.
Odprto učno okolje v prvem pomenu označuje, da smo kot »podajalci« znanja (beri gozdni
pedagogi) odprti za ideje, zamisli in ustvarjanje
otrok, obenem pa smo odprti za svoje lastne
ideje in razmišljanja. Receptov ni. Razlika med
tradicionalnim poučevanjem in konceptom odprtega učnega okolja je v tem, da je celotna vsebina
snovi pri tradicionalnem poučevanju učečemu se
ponujena in oblikovana v program načrtovanih
aktivnosti. Pri odprtem učnem okolju pa je učeči
se tisti (v našem primeru govorimo predvsem o
otrocih in mladini), ki določa vsebino in aktivGozdV 71 (2013) 4
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Slika 1: Tudi to je gozdna pedagogika!

nosti. Namen ni radikalen v učenca usmerjen
kurikul in pedagoge, ki menijo, da samo učenci
vedo, katere aktivnosti so zanje najboljše (Naji,
2012). Gre za smiselne dejavnosti, ki omogočajo
dobro razumevanje sveta okoli sebe in razvoj
celotne osebnosti, kar pa je z obvladovanjem
enciklopedičnega znanja nemogoče.
Koncept odprtega učnega okolja izhaja iz
konstruktivistične teorije učenja. Konstruktivizem
spodbuja ustvarjanje okolja, v katerem lahko otroci
in mladina pridobijo znanje z iskanjem odgovorov
na pomembna vprašanja (pogosto imenovana
„pristna (izvirna) vprašanja“). Konstruktivistično
učno okolje omogoča učencem, da sodelujejo v
skupinah, skupaj raziskujejo, razmišljajo, razpravljajo in rešujejo probleme. V zadnjih dveh
desetletjih je izjemno pomembno za poučevanje
različnih predmetov in znanstvenih disciplin
(Aviram, 2000).
Odprto učno okolje nudi raznoterost virov,
orodij in vsebin, vzajemno sodelovanje z izvedenci,
priložnost za učenje iščemo praktično povsod in
pri otrocih obenem spremljamo, podpiramo in
razvijamo različne stile učenja. Pri tem je učitelj
(gozdni pedagog) tudi sam v vlogi iskalca znanja
in ne absolutnega vseveda. Odprto učenje je
optimalno prilagajanje na življenje, pri čemer
učitelj izkorišča različne možnosti v okolju, išče
didaktične in metodične spretnosti in uporablja
GozdV 71 (2013) 4

resnične danosti v okolju za poučevanje. Pri
takem načinu učenja so zaželene podporne oblike
sodelovanja z različnimi strokovnjaki. V primeru
gozdne pedagogike sodelujeta gozdar in pedagoški
delavec v vrtcu ali šoli.
Otroku pri tem ne ponudimo vsebinsko
dokončnih dejstev, razkosanih po posameznih
predmetih, ampak problem ali izziv, ki ga potem
rešuje. Pri tem ima primerno podporo odrasle
osebe, učitelja in gozdnega pedagoga hkrati.
Kar je najpomembnejše, je to, da so učenci
aktivno vključeni, da je omogočen prostor in
čas za fleksibilno učenje in da se promovira
ustvarjalnost.
Dejansko je to učenje, ki tudi najbolj podpira
ne samo otrokovega čustvenega, miselnega ali
umskega razvoja, ampak tudi trajnostni razvoj
in je temelj vseživljenjskega učenja.
Učenci postanejo pogumnejši in samozavestnejši pri učenju in prilagajanju v življenju.
Sposobni so komunicirati z različnimi ljudmi
(strokovnjaki). Razvijajo t. i. študijozni pristop k
učenju. Opredeljujejo osebne (učne) cilje in jim
sledijo. Znajo samostojno poiskati učne vire in
učno skupino za interakcijo. (Komljanc, 2012).
Odprto učno okolje je temelj za pridobivanje
globalnega znanja, kjer je pomembna osebna rast z
izkušnjami. Tako v koncept odprtega učnega okolja
vključujemo realne probleme, osebno razumevanje
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Slika 2: To je naša gozdna
učilnica – na isto mesto
se vračamo že dve leti!

pa se razvija na načelu iz prve roke. Učenje torej
poteka v realnih razmerah in resničnih življenjskih
situacijah; v primeru gozdne pedagogike lahko
rečemo, da gre za učenje v gozdu. Takrat lahko
govorimo o situacijskem učenju. Tudi situacijsko
učenje izhaja iz konstruktivističnega pristopa.
Značilnosti situacijskega učenja so: aktivno pridobivanje znanja in sposobnosti, nova informacija
se doda že znani, nadgradi se razumevanje, pridobivanje znanja iz konkretnih nalog in situacij,
učenje v interakciji z drugimi učenci, učenčeva
miselna dejavnost, razumevanje in osmišljanje
učne snovi (Lavrič, 2010). S situacijskim učenjem
so najbolj povezana čutila. Značilno je tudi, da
znanje, ki ga pridobimo v šoli, lahko uporabimo
v resničnem življenju. Tako ustvarjamo primerne
možnosti za vzpodbujanje stvarne motivacije in
posledično koncentracije.

3 	Odprto učno okolje in
situacijsko učenje v sklopu
gozdne pedagogike –
odprto v odprtem
Zanimivo je, da gozdarska stroka obravnava
gozd kot črno škatlo prav zaradi nepoznavanja
vseh procesov, ki potekajo v gozdu, medtem ko
slovenski pedagogi strokovnim delavcem v vzgoji
in izobraževanju sporočajo, da gozd »ni črna
škatla« in naj ga ne dojemajo samo kot ekosistem,
ki ga lahko vključimo v različne predmete. Gozd,
v katerem je skupina otrok, naj bo v prvi vrsti
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življenje. Gozdna pedagogika ima kot dejavnost
vse značilnosti doživljajske pedagogike. Pri izvajanju upoštevamo razvojne značilnosti in starost
otrok in mladine.
Gozdne učne poti, interpretacije narave, vodenje
po naravi z vnaprej določenim programom in strogo
načrtovane aktivnosti se vsaj v primerih vodenja
mlajših otrok ne izkažejo za pravilno pot. To ni
otrokom lasten način razmišljanja in dojemanja
dejstev, saj otroci ne morejo brez spontanih vložkov,
fizične aktivnosti in ustvarjanja. Gozdni pedagog, ki
nastopa kot predavatelj, absoluten vseved, bo hitro
opazil dolgčas in naveličanost na otroških obrazih.
Gozdar se prav tako kot pri svojem strokovnem
delu v gozdu tudi pri vodenju otrok spremeni v
iskalca znanja, podatkov, dejstev in ne v osebo, ki
vse ve oziroma bi morala kot strokovnjak vedeti.
Naj se prepusti gozdnemu prostoru, energiji otrok,
njihovim idejam in tudi svojim lastnim zamislim.
Gozdni pedagog naj ima predvsem vlogo usmerjevalca misli in trenutkov, ki se porajajo v gozdnem
prostoru. Velja, da razvijamo tisto, kar otrok v danem
trenutku potrebuje oziroma ga navdihne. Dandanes
si otroci želijo predvsem raziskovanja in ne vsega
ponujenega. Razvijamo in težimo k naravnemu
ciklu učenja. Ogromno raziskav namreč kaže, da
so otroci že v svojem bistvu povezani z naravo in
jo najdejo praktično vsepovsod. Štiriletniki imajo
ogromno dela že z majhnim hroščkom, ki ga najdejo, petošolci presenetijo s tem, koliko jim pomeni
luža s paglavci, petletniki se ves dopoldan mirno
GozdV 71 (2013) 4
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igrajo na gozdni površini z naravnim materialom,
ki ga je v izobilju.
Vsekakor naj bo gozdna pedagogika tista, ki
podpira lasten način učenja in trajno znanje otrok
in mladine. Vseeno je, ali dejavnosti gozdne pedagogike potekajo v razredu, ker se gozdni pedagog
hitro znajde v vlogi učitelja, ki stoji za katedrom
in predava. Pomembno je tudi, da gozdni pedagog načrtuje obisk gozda skupaj s pedagoškim
delavcem. Gozdni pedagog (gozdar) je pri tem
strokovnjak, ki zna oceniti varnost gozdne površine. Če gre za podajanje naravoslovnih vsebin,
ki so predpisane v učnem načrtu, je priporočljiva
metoda v razredu – zunaj – v razredu (ang. in –
out – in). Pedagoški delavec naj snov obravnava
že v razredu, nato sledi skupni odhod v gozd, v
končni fazi pa učitelj z učenci v razredu snov utrdi
skozi različne aktivnosti. Ni pa naloga gozdnega
pedagoga, da v celoti prevzame učni proces, kar
se večkrat dogaja in na kar smo začeli opozarjati
tudi pedagoške delavce. Pri učenju v gozdu in o
gozdu je pomembno, da se pedagoški delavec in
gozdni pedagog dopolnjujeta, saj je učitelj tisti, ki
pozna otroke, njihove razvojne lastnosti, sposobnost pozornosti, razmišljanja in sklepanja. Vendar
to ne pomeni, da gozdni pedagog ne potrebuje
znanja in veščin. Pristojnosti gozdnega pedagoga
so dobro znanje o gozdu, sposobnost navdušiti in
prepoznati zanos, sposobnost voditi učni proces
v naravi in pri tem uporabljati različne metode,
nuditi pomoč pri učenju, znati graditi znanje na
doživetjih, izkoristiti situacijsko učenje ter nuditi
osnovno prvo pomoč (Komljanc, 2013).
Kako poteka naraven cikel učenja pri otroku?
Vsak otrok je že po naravi radoveden in kot smo
že zapisali, imajo povezanost z naravo že v sebi.
Njihova radovednost jih v gozdu hitro privede
do raziskovanja prostora. Tu je pomembna vloga
učitelja (gozdnega pedagoga), da jih ne omejuje preveč z nesmiselnimi navodili, kaj in na
kakšen način se lotiti raziskovanja. Raziskovanje
gozdnega prostora prej ali slej privede do odkritja,
npr. luže s paglavci. To odkritje otrokom nudi
zadovoljstvo, ki sproži notranjo motivacijo za
nadaljnja raziskovanja, radi bi ponovili raziskovanje. Vmes otroci z vzgojiteljico in starši redno
obiskujejo gozd. Paglavci se sčasoma razvijajo v
žabe. Otrok pri tem spontano spoznava celoten
biološki proces, kar privede do novega znanja,
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ki ga razume, saj ga ni dojel na abstrakten način.
Z novim znanjem, ki ga je pridobil z lastnim
raziskovanjem, se razvijajo tudi pozitivne veščine,
kot so samozaupanje, samozavest, jaz pa sem se
sposoben naučiti nekaj novega, in to sam. Ob
tem se krepi tudi sposobnost komunikacije. Za
otroka je namreč nekaj najboljšega, če svoje znanje
lahko deli z drugimi, z učiteljico, vzgojiteljico in
seveda s svojimi prijatelji. Na tak način se otrok
razvija v zadovoljnega otroka, motiviranega za
učenje. Vsekakor je pri tem zaželena potrpežljivost
odraslih oseb, saj otroci lahko opazujejo mlako s
paglavci ali pajka, ki plete mrežo, v nedogled. Zato
se pogosto z natančno načrtovanimi aktivnostmi
in programi izgubi ves čar dejavnosti na prostem.
Pri otrocih je, če gledamo s stališča pedagoškega
koncepta odprtega učnega okolja, ne samo prostor,
ampak tudi čas tisti dejavnik, ki naj bo fleksibilen,
vsaj kar zadeva dejavnosti gozdne pedagogike.
Dandanes učenje v vrtcih in šolah poteka
večinoma samo še na abstrakten način. Otrokom
je to tuj, neznan način učenja, rdeča nit snovi jim
večkrat uhaja, abstraktne pojme si največkrat
zapomnijo le z učenjem na pamet, kar je kratkoročna naložba. Znanje učencev se ne prilagodi
konkretnim življenjskim situacijam in ostane
v obliki abstrakcije. Da bi dejstva spremenili v
znanje, je potrebno, da smo dejavni. Da bi bila
zapomnitev snovi boljša, je treba uporabljati
čim več čutov, to je sluh, vid in telesno občutje.
Vedno bi morali upoštevati dejstvo, da večina
otrok ne zaznava učne snovi le prek sluha, pač
pa uporabljajo tudi vid in dotik. Tako naj učitelju ne bo nerodno oblikovati učni prostor, v
katerem se bodo učenci lahko prosto gibali in
prav tako naj gozdni pedagog ne upošteva samo
ustaljenih gozdnih učnih poti in tabel. Zato je
potrebno dobro sodelovanje med učiteljem in
gozdarjem. Glede na raziskave namreč sedi v
razredu približno 40 % učencev, ki so kinestetični
tip in bi jim gibanje olajšalo učenje. Zato gozd kot
odprto učno okolje z odprtim učnim prostorom
zelo motivira in ustreza večini učencev, če jim le
dopustimo določeno avtonomijo.
Gozd otrokom namreč daje energijo, in sicer
telesno in umsko. Z gibanjem po gozdnem prostoru je telesna energija bolj dinamična, posledično
tudi umska, kar izhaja iz preprostih fizikalnih
zakonov, ki veljajo v našem telesu: poveča se
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Slika 3: Zgradili smo
kar uporaben bivak!

prekrvavitev in s tem oskrba s kisikom. Tako se
poveča tudi sposobnost motivacije, ki pa posledično vpliva na koncentracijo. Možgani namreč
tehtajo samo 2 % celotne teže telesa, porabijo
pa kar 20 % vsega kisika, ki ga telo potrebuje.
Vzgojiteljice in učiteljice povedo, da po obisku iz
gozda otroci nikoli niso preutrujeni še za druge
naloge in obveznosti. Lahko rečemo, da otroci
iz gozda prinesejo domov »polne žepe in glavo.«
Gozd kot prostor na otroke deluje zelo pozitivno, kar so potrdile tudi številne raziskave
(Fjørtoft, 2000, Fjortoft, 2001, Crain, 2001, Schultz
in sod., 2004, Györek, 2012).
Podobne, sicer subjektivne trditve podajajo
tudi slovenski pedagoški delavci, ki so vključeni
v Mrežo gozdnih vrtcev in šol. Otroci se veselijo
obiskov gozda, zato se je smiselno vprašati, kaj
jih v gozdu pritegne. Naše učilnice in igralnice
so umetno vzdrževani stalni prostori, kar otežuje
učenje. Gozdni prostor pa je nenehno podvržen
spremembam in tako kot se hitro spreminjajo misli
naših otrok ter njihova dejanja, tako se tudi gozd
spreminja iz dneva v dan in iz ure v uro. Velja, da
v razredu poučujemo o preteklosti, v gozdu pa o
sedanjosti. Gozdni prostor zelo hitro umiri negativna čustva, sprošča in tako pozitivno vpliva na
razvoj miselnh procesov. Izvirnost gozda spodbuja
inovativne misli otrok in obratno: inovativne misli
otrok spreminjajo gozdni prostor. Vendar smo
opazili, da skupine otrok, ki redno (kontinuirano)
obiskujejo gozd, to počnejo na zelo subtilen način.
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Na začetku obiskov je bilo mnogo tekanja, fizičnih
aktivnosti, otroci so gozd dobesedno izkoriščali
za svoje potrebe. Če je še prej bil gozd prostor
za sproščanje energije in razposajenost otrok, je
sedaj to njihov prostor, ki ga imajo radi. Razvili so
spoštovanje in odgovornost do gozdnega prostora,
dreves in prebivalcev. Smeti ne odmetavajo več,
drevesnih vej ne lomijo, ampak se pogosto stisnejo
k njim, razvijajo se pogovori z živalmi, ki so v
gozdu, igra poteka na nevsiljiv način in povsem
skladno z gozdnim prostorom. Skupaj z učitelji
in vzgojitelji so vzpostavili podobna pravila, kot
jih imajo znotraj šole ali vrtca in gozd je postal
njihova druga igralnica oziroma razred.
Prav tako je potrebna pravilna presoja otrokovih
reakcij glede varnosti v gozdu. Večkratna nepotrebna opozorila in neodobravanje s strani odraslih
kot so: »Ne dotikaj se vej. Ne plezaj na drevesa.
Pazi, da se ne umažeš ...« pogosto povzročijo
izgubo radovednosti. V otroku lahko povzroča
izgubo radovednosti tudi nezanimanje s strani
odrasle osebe. Človek je namreč socialno bitje in
s tem, ko se učitelj (gozdni pedagog) zanima za
ideje in zamisli in mnenja otrok, lahko samo še
okrepi njihovo motivacijo za učenje.
Tu je učitelj tisti, ki otroke pozna, zato je nujna
aktivna in sodelovalna vloga učitelja. Za gozdnega
pedagoga je verjetno najtežja situacija, ko prvič
pride v skupino otrok, ki jih ne pozna. Ko dober
način se je izkazalo večletno sodelovanje s šolami
in vrtci ter spremljanje iste skupine otrok večkrat
GozdV 71 (2013) 4
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Slika 4: Gozdna telovadba; kolebnica je iz
drevesnih korenin!

v gozd, saj je na tak način delo dosti lažje tudi za
gozdnega pedagoga.

4 	Mreža gozdnih vrtcev in
šol Slovenije
V Sloveniji je skozi projekt – Povabilo v gozd in
Odprto učno okolje ter pod okriljem Inovacijskih projektov Zavoda RS za šolstvo – nastala
Mreža gozdnih vrtcev in šol. Letos se bo mreža
gozdnih vrtcev in šol še razširila in okrepila skozi
projekt Srce narave nas povezuje, ki ga financira
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
in poteka prek LAS Srce Slovenije. Zanimanje
učiteljev in vzgojiteljev za gozdno pedagogiko in
izobraževanje na prostem, ki poteka v gozdnem
prostoru, je namreč veliko. Vse bolj ugotavljamo,
da je sodelovanje pedagoških strokovnih delavcev
in gozdarjev ter tudi drugih naravoslovnih
strokovnjakov ne samo zaželeno, ampak tudi
nujno.
Kaj je tisto, kar naj označuje slovenski gozdni
vrtec ali gozdno šolo?
– Uporaba bližnjega gozda oziroma naravnega
okolja, ki ga izberemo na podlagi meril, kot
so dostopnost, varnost, sposobnost otrok in
njihove osebne lastnosti.
– Redni obiski gozda na teden ali štirinajst dni
za vrtce in vsaj enkrat na mesec za šole skozi
celotno šolsko leto.
– Zaželeno je sodelovanje z lokalnimi prebivalci,
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ki lahko nudijo pomoč pri vodenju, ter tudi
širšo lokalno skupnostjo.
– Pri igrah in raziskovanju gozda naj bodo otroci
čim bolj svobodni, uporabljajo naj svoje ideje
in se učijo na lastnih izkušnjah.
– Gozdni dnevi naj ne nosijo s sabo ustaljene
rutine.
– V gozdu se vsi počutijo dobro, tudi pedagoško
osebje.
– Otroci se gozdnih dni veselijo, morebitne aktivnosti jih zanimajo in so pripravljeni sodelovati
(Györek, 2012).
Lahko se vprašamo tudi, kaj je tisti edinstveni
vzgojno-izobraževalni potencial gozda? Razlika
med gozdnim vrtcem in navadnim vrtcem ni samo
v zunanjosti, ampak predvsem v otrocih. Pri naših
otrocih v navadnih vrtcih in predvsem v prvi triadi
osnovnih šol je pogosto čutiti nekakšen občutek
zbeganosti, največkrat sta zanje moteča hrup
in omejenost prostora, zaradi česar se počutijo
utesnjene, prav tako se poveča agresivnost med
njimi. Pogosto se učitelji v šolah pritožujejo tudi
nad nepozornostjo.
Na obiskih v gozdnih vrtcih na Škotskem in
v Avstriji je opaziti tiste bistvene značilnosti, ki
so tako pomembne za otrokov celostni razvoj.
Otroci v gozdnem vrtcu so notranje umirjeni,
v gozdu je namreč dovolj prostora za vse, vsaka
skupina ali posameznik si najde svoj prostor
pod soncem. Otroci se ne počutijo utesnjeni in
ni konfliktov.
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Slika 5: Malčki v gozdnem vrtcu (Avstrija)
pogumno lezejo po
spolzkem deblu!

Razvoj socialnih kompetenc je v gozdnih vrtcih
omogočen v največji mogoči meri. V gozdu ni
igrač in otroci se preprosto morajo med sabo
pogovarjati, dogovarjati, sodelovati in prek take
igre se razvijajo jezikovne veščine in prijateljstvo.
Drevo je za otroka lahko trdnjava, njegov osebni
prostor, mu daje senco, z njega padajo veje, semena
in plodovi, s katerimi se lahko igra, zanj se lahko
skrije, na drevo lahko spleza, je dom pticam in
živalim, ki jih lahko opazuje, vsako drevo ima
svojo pesem …
Otroci hitro pokažejo veselje pri igri v gozdu,
saj vedo, da še vedno nekaj sledi, nekaj bodo
še lahko naredili naslednjo minuto, uro ali pa
naslednji teden, ko bodo spet prišli. Predstavljajte
si otroka, ki mu obljubimo, da ne sledi nič več.
Gozd je zanje dobesedno »obljubljena dežela«.
Tak koncept zaznavanja okolja (»affordances«)
je vpeljal psiholog Gibson že leta 1979 (Gibson,
1979). Teorija zaznavanja okolja pravi, da svea ne
dojemamo samo kot množico oblik in prostorskih
razporeditev, ampak tudi, katere funkcionalne
možnosti lahko ponudijo predmeti v okolju.
To naj bi bile vse možnosti, ki jih prostor nudi
za akcijo.
Če koncepta uporabimo glede otroške igre v
naravnem okolju, ugotovimo, da je zaznavanje
mogočih funkcij elementov prostora za vsakega
otroka ali skupino otrok zelo individualno, osebno
in po navadi nepredvidljivo. Možnosti za uporabo v
naravnih okoljih so zelo raznolike: različne oblike,
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elementi, materiali nudijo različne možnosti
za igro za vsakega posameznika. Vsak dan je v
gozdu drugačen, spreminja se vlaga, temperatura,
svetloba, prostor, razporeditev, kar vpliva na razvoj
novih idej in možnosti. Prav tako je Nicholson
leta 1972 (Nicholson, 1972) definiral teorijo
izgubljenih delov, ki pravi, da je v vsakem okolju
stopnja inovativnosti, izvirnosti in možnosti
odkrivanja premo sorazmerna s številom in vrsto
spremenljivk v njem.
Gozdni vrtci in gozdne šole vzgajajo tudi proti
potrošništvu, kar je v zdajšnjem času pozitiven
dejavnik. Otroci hitro ugotovijo, da je dovolj,
če imajo svoje prijatelje in ne rabijo dodatnih
igrač. Ogromno jim namreč pomeni preživljanje
časa zunaj prav s prijatelji in v naravi se dobro
počutijo. Vse, kar moramo prebuditi v njih, so
čustva, veselje, optimizem in sproščenost. Tak
notranje zadovoljen otrok si bo hitro zapomnil
tudi razlago o morebitnih ekološki vlogi gozda
ali rasti dreves.
Gozd omogoča učenje v ritmu narave, v gozdu
delamo tisto, kar nam ponuja narava, o snegu
se učimo, ko je sneg, o gobah, ko rastejo gobe.
Obenem naj bi bilo učenje v gozdu blizu otrokovemu sprejemanju časa, kar smo že omenili. Ni
treba, da je vse točno organizirano in je narejen
program dela ali načrt, ker se to hitro obrne na
glavo. Dandanes je preveč programov, ki šolam in
vrtcem vseskozi ponujajo »bonboniero narave«.
Mravljišče ali deževnike opazujemo v prozornih
GozdV 71 (2013) 4
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škatlah, ne na vrtu ali v gozdu, material nabiramo v
gozdu ter ga obravnavamo znotraj, glino kupujemo
v šoli, ne iščemo je v naravi. Pri tem otrokom ne
omogočamo vpogleda v svet resničnih povezav,
čeprav je to edini način, ki otroku omogoča pravilno razumevanje sveta okoli sebe.

5

Zaključek

Dejstvo je, da je Slovenija s svojimi naravnimi
danostmi več kot primerna za razvoj »slovenske
gozdne pedagogike«. Navsezadnje je povezanost
z zemljo in gozdom naša tradicija, obenem pa
gozd predstavlja slovensko kulturno in naravno
dediščino.
Vsekakor ne more in ne sme biti cilj gozdne
pedagogike samo obisk gozda, ampak naj imajo
gozdna potepanja predvsem smisel. Tak smisel
otroci hitro poiščejo sami, v gozdu se dobro
počutijo in kmalu se razvije pristna igra, brez
odvečnih učnih pripomočkov. V šolah in vrtcih,
ki obiskujejo gozd kontinuirano, se zelo hitro
pokaže tudi naravoslovno znanje, ki ga osvajajo pri
raziskovanju gozdnega prostora. Pri tem se pokaže
pravilna vloga učitelja oz. gozdnega pedagoga, to
je pokazati iskreno zanimanje za njihove najdbe,
mnenja, ideje in zajeti iskrive trenutke ter njihovo
zanimanje usmeriti in razvijati v dolgotrajno
znanje. Za gozdno pedagogiko, ki jo izvajamo na
Inštitutu za gozdno pedagogiko, velja, da spoštu-

jemo poglede otrok, njihove zmožnosti in sposobnosti, in velja nenapisano pravilo, da je v gozdu
vsak otrok sposoben učenja. Seveda pa je pri tem
otrokom treba zagotoviti določeno avtonomijo. To
je verjetno za naše pedagoške strokovne delavce
najtežja naloga. Družba kot taka ima dandanes
čedalje večji odpor do tveganja. Zato je v gozdu
vedno potrebna pravilna presoja otrokovih dejanj
in ugotoviti, kaj je resnična nevarnost in kaj samo
nezgoda. Pomembna komponenta je tudi čas, ki
jim ga damo za njihova lastna raziskovanja. Naj
velja, da se v gozdu učimo tisto, česar se v razredu
ne moremo.
Za gozdnega pedagoga je pomembna tudi
evalvacija in refleksije gozdnih obiskov, kar
pomaga pri delu vnaprej. Lahko si pomagamo z
naslednjimi vprašanji: Kaj je bilo v redu in zakaj?
Kaj bi lahko storili drugače? Kako so se počutili
otroci? Kaj jim je bilo všeč in kaj ne? Kako sem
se počutil jaz?
Dejstvo je, da dejavnosti s področja gozdne
pedagogike ne moremo meriti z oceno ali po tem,
kaj nam lahko prinese dan ali šolsko leto, to so
stvari, ki bodo otrokom ostale vse življenje. Že
zdaj so v skupinah, ki jih vzgojiteljice in učiteljice
redno vodijo v gozd, to za otroke dnevi pričakovanja in veselja.
Gozdni pedagog, ki izvaja tovrstna izobraževanja, mora predvsem verjeti, da je to, kar počne,

Slika 6: Evalvacija, ki jo
po obisku gozda naredim skupaj z otroki in
učiteljicami.
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dobro in da tovrstna izobraževanja nosijo s sabo
veliko prednosti za otroke in tudi za pedagoški
strokovni kader, posamezno šolo ali vrtec ter tudi
širšo lokalno skupnost. Obenem pa imajo visoko
dodano vrednost, ki bogati kurikul.
Zato naj velja: Srečamo se v gozdu, ne jutri,
ampak že danes! Tam zunaj nas namreč čaka ves
svet, življenje, znanje, veselje, sreča.

5
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Prof. mag. Dušan Robič – osemdesetletnik
Igor Dakskobler, Lado Kutnar, Andrej Bončina
V minulih letih se je Gozdarski vestnik ob okroglih obletnicah spomnil kar nekaj gozdarskih
fitocenologov, a doslej smo prezrli dolgoletnega in
zaslužnega predavatelja fitocenologije na Oddelku
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani, mag. Dušana Robiča,
ki letos praznuje 80. življenjski jubilej. Rodil se je
v Ljubljani 6. 7. 1933 v učiteljski družini. Študij
na Oddelku za gozdarstvo je končal leta 1960 z
diplomsko nalogo o gozdni vegetaciji Mokreca.
Leta 1972 je kot prvi na tem oddelku pridobil
akademsko stopnjo magistra gozdarstva na podlagi raziskave o razprostranjenosti, ekologiji in
gospodarskem pomenu jesenovih rastišč v severozahodnem delu Balkanskega polotoka, ki jo je
končal že leta 1970. Njegova prva službena leta so
bila na Gozdnem gospodarstvu Ljubljana in Biroju
za gozdarsko načrtovanje. Štiriintrideset let, od
1. 12. 1963 do upokojitve, 5. 12. 1997, je deloval
na gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete, in
sicer najprej kot asistent in od leta 1985 kot višji
predavatelj. Ožja slavljenčeva strokovna področja
so bila: uvajanje matematičnih metod v vedo o
vegetaciji, uporaba njenih izsledkov v gozdarstvu
ter problemi dinamike in sukcesivnega razvoja
gozdne vegetacije. Leta 1974 se je iz omenjenih
področij izpopolnjeval v takratni Sovjetski zvezi,
že kot študent pa je bil na večmesečni praksi v
Skandinaviji.
Mitja Zupančič (1997) Dušana Robiča uvršča
v tretjo generacijo slovenskih fitocenologov. Kot
nekateri njegovi kolegi je tudi on že v študentskih
letih pomagal pionirjem prve in druge generacije,
predvsem Gabrijelu Tomažiču, Vladimirju Tregubovu in Stanku Cveku pri kartiranju gozdnih
združb v Kamniški Bistrici, Zgornji Savski dolini,
na Kočevskem in drugod. Nekoč je najstarejšemu
med nami v Kamniški Bistrici o svojih prvih
delovnih izkušnjah omenil, da je bilo odločilno
veselje do hoje in gora, zato mu zahtevno terensko
delo ni povzročalo težav. Kdor pozna strmine
v Martuljških gorah, nad Pišnicama ali tudi v
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Slika 1: Prof. Dušan Robič na svojem domu pri
zaključnih posvetih o novi tipologiji gozdnih rastišč
(foto: L. Kutnar).

Karavankah, bo razumel, da tisto mladostno
kartiranje ni bilo mačji kašelj. A je prof. Robič ob
tem takoj pripomnil, da kjer lahko še raste gozd,
še ni tako zelo strmo. Ko se je eden izmed nas
(ID) v začetku 80. let, kmalu po diplomi, neko
jesen povzpel do bivaka v odmaknjeni Veliki
Dnini pod Poncami in Oltarji, je v vpisni knjigi
med prvimi obiskovalci (vpisani so bili od začetka
60. let prejšnjega stoletja) prebral značilen podpis
svojega profesorja in mentorja pri diplomi. To ne
preseneča, saj je bil Dušan Robič tudi alpinist in
plezalec, dejaven tudi v Centralnih Alpah, kjer
je med drugim osvojil Mont Blanc. V prvem
desetletju službene in raziskovalne poti ga je v
marsičem zaznamovala njegova povezanost s
prof. Gabrijelom Tomažičem. Njegov asistent je
bil v letih od 1963 do 1972. Sprva je bil nekoliko svojstven profesor do njega precej zadržan,
pozneje pa mu je povsem zaupal. Dušan Robič
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Slika 2: Prof. Dušan Robič pri terenskem delu – Sovje stene na Debelem vrhu (foto: A. Bončina).

je o njem govoril spoštljivo in se mu oddolžil
s celovitim orisom njegovega življenja in dela
(skupaj s prof. Tonetom Wraberjem ga je objavil
v reviji Hladnikia leta 2001). Po upokojitvi prof.
Tomažiča je predavanja iz gozdne fitocenologije
(pozneje vrednotenja rastišč z gozdno fitocenologijo) prevzel sam, prav tako s študenti opravil tudi
vse kabinetne in terenske vaje. Spominjamo se
ga kot izvrstnega predavatelja, ki je snov podajal
živo, zbrano, prepričljivo in zelo sistematično.
Sistematičnost nasploh je ena njegovih prepoznavnih značilnosti, ki se kaže v vseh njegovih
pisnih gradivih in objavah. Predavanja je imel
napisana na majhnih listih, ilustriral pa jih je z
risbami s kredo na tabli. S temi risbami nam je v
času, ko še ni bilo toliko tehničnih pripomočkov,
nazorno prikazal ekološke razmere opisanih
združb ali vegetacijske profile nekega območja.
Študente je spodbujal k izpopolnjevanju botaničnega znanja, k nabiranju herbarija in učenju
novih vrst. To je počel tako navdušujoče, da eden
izmed nas (ID) dolguje izključno njemu, da se
je, v mladosti povsem ravnodušen do biologije
in rastlin, po zaslugi Robičeve fitocenologije
236

priučil še botanike in si z njo deloma še zdaj
služi kruh. Enako je njegova tovrstna spodbuda
obrodila bogate sadove pri Robertu Brusu, zdaj
uglednem profesorju dendrologije.
Dušan Robič je teoretično zelo razgledan.
Sočasno je spremljal angloameriško, nemško in
rusko strokovno literaturo in bil na tekočem z
novimi spoznanji in predvsem z novimi, objektivnejšimi statistično-matematičnimi pristopi v
klasični srednjeevropski vegetacijski metodi. To
metodo nam je vedno priporočal kot primerno,
kadar želimo s čim manj vloženega časa in
sredstev pridobiti razmeroma veliko količino
dobrih informacij. Se je pa zavedal njenih omejitev in tega, da ni primerna za vsako raziskavo.
Upravičeno dvomi v občasno preveliko vnemo in
premajhno kritičnost fitocenologov pri sinsistematiki, to je klasifikaciji gozdnih združb. Zato je pri
svojem delu uporabljal tudi druge, zahtevnejše in
dražje raziskovalne metode, ki pa so dopuščale
neoporečno statistično obdelavo. Bil je poln
zamisli in ko si ga poslušal, si nehote pomislil
na našega znamenitega pisatelja Cirila Kosmača.
Zanj je bilo znano, da je pripovedoval celo bolje,
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Slika 3: Prof. Dušan Robič vodi terenski pouk izrednih študentov (večinoma revirnih gozdarjev) v gorskem
bukovju na Gorjancih (foto: A. Bončina).

kot je pisal. Veliko od tistega, kar je pripovedoval,
ni nikoli napisal, kar pa je napisal, je bilo vse zelo
dobro, jezikovno in slogovno izbrušeno. Podobno
tudi prof. Robič marsikatere svoje zamisli ni uspel
uresničiti, svojih odličnih predavanj ni zbral in
izdal v učbeniku, a vendar nam je zapustil kopico
izvrstnih gradiv, zapisov in člankov, ki tehtno
osvetljujejo nekatera področja, povezana z gozdno
vegetacijo. Samo za primer navajamo njegove
članke, ki jih je objavil v Gozdarskem vestniku
in zbornikih seminarjev, pozneje študijskih dni
(v 80. in začetku 90. let prejšnjega stoletja jih je
navadno organiziral prof. Boštjan Anko). V njih
je dovršeno obdelal temeljne pojme o gozdnih
fitocenozah in ekosistemu, primarno in sekundarno sukcesijo, gorski gozd, hidrološko vlogo
gozdnega zastora, lepoto notranjosti gozda in
gozdnega roba, steljarjenje (kjer je besedo stelja
utemeljil tudi kot strokovni pojem) in še druga
področja. Gozdno vegetacijo Slovenije je predstavil v ugledni nemški reviji Allgemeine Forst
Zeitschrift, gorski gozd pa v odlični monografiji
Gore Slovenije. Pri strokovnem pisanju je veliko
pozornosti namenil slovenskemu izrazju in bil
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pri tem tudi inovativen. Res so nekatere njegove
jezikovne izboljšave pri kom naletele tudi na
nestrinjanje, a sami ne vidimo razlogov, da jih
ne bi uporabljali. Pri strogo znanstvenih raziskavah je precej pozornosti namenil raziskovanju
indikacijske pomembnosti merjenja električne
upornosti živih tkiv na stoječih drevesih (in v
povezavi s tem s sodelavci objavil več člankov)
ter raziskavam o možnosti spodbujanja naravne
obnove v altimontanskih antropogenih smrekovjih. Ob prelomu tisočletja je zaradi zdravstvenih
težav moral opustiti terensko delo. Zadnjo, na
terenskem opazovanju zasnovano raziskavo je
opravil v gozdovih državnega posestva Brdo
pri Kranju in o tem leta 2000 pripravil poročilo.
Vseskozi je bil tesno povezan z gozdnogojitvenim in gozdnogospodarskim načrtovanjem
in pomagal profesorjem gojenja in urejanja
gozdov (Mlinšku, Kotarju in Gašperšiču) pri
raziskavah in terenskih vajah. To povezanost je
ohranil do zdaj in je soavtor več skupnih objav
njihovih naslednikov (Diacija, Kadunca, Bončine). Vegetacijsko znanost je povezoval tudi z
drugimi temeljnimi znanostmi, kot so botanika,
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geologija in pedologija, meteorologija in klimatologija, zgodovina. Vedno odprt za novosti
se je odzval tudi na potrebo po poenostavljeni,
širšemu krogu razumljivi členitvi rastlinske odeje
oz. predstavitvi habitatnih tipov Slovenije. To
tipologijo smo dobili leta 2004 (uradno ni njen
soavtor, vendar pa v kolofonu piše, da je pri
njej sodeloval, pri čemer je bil avtor osnutkov
opisov gozdnih habitatov). Sodelavcem Zavoda
za gozdove Slovenije (še posebno njihovemu
vodilnemu strokovnjaku mag. Živanu Veseliču)
je tehtno pomagal pri posodabljanju baze gozdnih
združb, pri čemer so mu bili v pomoč Pregled
sintaksonomskega sistema gozdnega in obgozdnega rastja Slovenije, Abecedni seznam pojmov
in imen iz fitocenologije in Latinsko-slovenski
imeniki lesnatih rastlin, zelišč in mahov, ki jih
je za študente pripravil skupaj s svojim naslednikom prof. Markom Accettom, in Seznami
sintaksonov (sintaksa) gozdnega in obgozdnega
rastlinja Slovenije z vzkrižnimi napotili. Krona
njegovih prizadevanj je nova Tipologija gozdnih
rastišč Slovenije (2011). K njej je že pred leti v
osebnih pogovorih z enim od nas (LK) prispeval s
temeljno idejo o slovenskem poimenovanju gozdnih rastišč in v zaključni fazi pisanja prispeval
dragocen in ustvarjalen delež. Kljub resnejšim
zdravstvenim težavam v zadnjih dveh desetletjih
ohranja človeško vedrino, živahnost in zanimanje
za dogajanja v gozdarski stroki.
Dušan Robič zaradi objektivnih in subjektivnih
okoliščin ni dosegel visokih akademskih nazivov,
čeprav smo skoraj vsi, ki smo bili z njim tesneje
povezani, čutili, da bi si jih zaradi velikega znanja
in pedagoških sposobnosti nedvomno zaslužil.
V naših očeh je bil in ostaja izvrsten profesor.
Podpisani iz treh različnih generacij njegovih
študentov in iz treh raziskovalnih in pedagoških
ustanov mu v svojem imenu in imenu svojih sodelavcev z veliko hvaležnostjo za njegov dragocen
prispevek h gozdarski stroki in vegetacijski vedi
iskreno čestitamo, od srca želimo čim več zdravja
in dobro počutje v prihodnjih letih.
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GDK 378.34(497.4Drava)(045)=163.6

Dokumentarni film o spominih na zadnje vuhreške
in vuzeniške splavarje
»Če Drave ni poznal, ni prišel nikamor«
Tako se v dokumentarnem filmu spominjajo splavarjenja po deroči Dravi nastopajoči, domačini
iz Vuhreda, Vuzenice in okolice. Film je nastal
v okviru študijskega krožka, kjer so se možje in
žene zbirali z namenom, da obujajo spomine na
dejavnost, ki je bila v preteklosti pomembna za
preživetje številnih ljudi ob Dravi, danes pa ostaja
etnološka dediščina. Krožek sem vodila mentorica
Zdenka Jamnik, gozdarka na Zavodu za gozdove,
OE Slovenj Gradec, KE Radlje.
Člani krožka in nastopajoči v filmu:
1. Franc Glazer, Vuhred, rojen 1933
2. Franc Sušek, Vuhred, rojen 1946
3. Ivan Peruš, »Polnar«,Vuhred, rojen 1951
4. Anton Repnik,»Žmavc«, Sv. Vid, rojen 1928
5. Anton Gosak,«Božič«, Vuhred, rojen 1948
6. Albina Gosak, »Božič«, Vuhred, rojena 1922
7. Nada Miklavc, »Kovač«, Vuhred, rojena 1930
8. Osrajnik, Radlje ob Dravi, rojen 1934
9. Franjo Gosak, »Šoštar«, Vuhred, rojen 1926
10. Ivan Janiš, Gortina, 1966
11.Ivan Verhnjak, Vrata, 1925
V krožkih obravnavamo različne teme; posebej

me zanima etnološka dediščina kot del kulturne
krajine. Prostovoljno druženje iz žena in mož izvabi
njihovo znanje, izkušnje in spomine, ki jih beležimo
in ohranjamo v raznih oblikah (film, zloženka).
Dokumentarni film o splavarjenju je nastajal
podobno kot film o pohorskih furmanih, z razliko,
da je splavarjenje precej bolj oddaljeno in pozabljeno.
Našli smo le še 11 domačinov (9 mož in 2 ženi), ki
so bili v preteklosti povezani s to dejavnostjo, a so
kljub starosti z velikim navdušenjem pričevali svoje
bogate spomine.
Film je skupinsko delo; pri oblikovanju vsebine
in strokovnega besedila so sodelovali člani krožka,
domačini Vuhreda, Vuzenice in okolice, izdelovalec
turističnih splavov, gozdarka Zavoda za gozdove
Slovenije (ZGS) in etnologinja v Pokrajinskem
muzeju Murska Sobota (PMMS). Scenarij sva
oblikovali Zdenka Jamnik (ZGS) in Jelka Pšajd
(PMMS ), ki z etnografskim znanjem, neopazno
kamero ter čutom za ljudi zna beležiti njihova
bogata pričevanja.
O splavarjenju so že pisali: zgodovinar Josip
Mravljak, kasneje Jože Praper in Herbert Pušnik iz
Vuzenice, Franjo Pahernik
iz Vuhreda in Ivan Juvan.
Obstaja tudi diplomska
naloga, ki jo je izdelal
gozdar Darko Kmetec.
Dokumentarni film
o splavarjenju v Dravski
dolini je dodatek pisnim
virom; v ospredju so ljudje,
ki na preprost, sproščen
način, v narečju pripovedujejo o splavarjih, njihovem življenju, kako so
splavarjenje doživljali in
kako se ga spominjajo.
Film, ki traja dobre pol
ure,
ostaja kot zapis in
Slika 1: Vezanje splava v 40.ih in 50.ih letih prejšnjega stoletja.Ožbalt. Pahernik
F., Šajke in splavi na Dravi,1962
doprinos k etnološki dedi246
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ščini tega prostora. Natisnjenih je 80 zgoščenk, ob
tehnični realizaciji Pokrajinskega muzeja Murska
Sobota jih je finančno
podprl Zavod za gozdove
Slovenije.
Vsebinsko je razdeljen
v več sklopov; prične se s
prikazom gospodarnosti
splavarjenja, sledijo tehnika
vezanja in zbijanja splava ter
splavarska združenja. Zelo
pomembne so plovne razmere na Dravi, pa splavarji,
njihovo delo in življenje, Slika 2: Končna dela pri izdelavi splava v 40.ih in 50.ih letih prejšnjega stoletja.
na koncu še spomini na Podvelka. Pahernik, Šajke....,1962
zadnje splave. Nastopajoči
v filmu nam s svojim pripovedovanjem približajo Splavarji, posebno pa »gospodarji«, so dobro zaslužili
skoraj pozabljeno življenje splavarjev in, ob nji- v primerjavi z delavci v drugih panogah. »Božičev«
hovih utrinkih, ustvarjajo podobo tega življenja. praded iz Vuhreda se je ukvarjal s »flosarstvom«, bil
šef in z zaslužkom kupil tri posestva (»Božičevo«,
Po uvodnem šumenju toka deroče vode se začne
»Rihtorčevo« in «Šoštarjevo« v Vuhredu).
sproščeno pripovedovanje in obujanje spominov.
Gospodar je prevzel les, običajno toliko, kot je
Dravsko dolino sta v preteklosti zaznamovala
bogastvo z lesom in splavarstvo po reki Dravi, šlo na en splav, trgovec pa ga je prodal končnemu
preko Donave do Beograda. Prvič se splavarstvo kupcu. Franc Šarman iz Ožbalta je bil eden najbolj
na Dravi pisno omenja leta 1280, ko so prevažali znanih gospodarjev, Ternik Franc iz Vuhreda pa
vinske sode, prevoz lesa s šajkami 1 ali splavi pa se znan trgovec.
Povprečno so v splav naložili in povezali 90 m³
omenja leta 1371.
lesa, to je 2/3 tesanih tramov in 1/3 žaganega lesa.
Splavi so bili pravokotni in debla med seboj
povezana s trtami-vitrami Že takrat so imeli vesla Količina lesa je bila odvisna od dimenzij in stopnje
suhosti lesa. Tisti, ki je sodeloval pri prevzemu lesa,
spredaj in zadaj. Tovorili so do 20 m3 okrogle: ga lesa
je moral biti zanesljiv, da se je gospodar lahko nanj
dolžine 8 m. Nekoliko dražji, a hitrejši je bil transport
blaga in rezanega lesa s šajkami, ki so bile dolge 14 zanesel. Splav je imel globino potopa 50 - 80 cm.
Splavarji so imeli svoja združenja in »patrona«
m in širine do 8 m ter so zahtevale 6 ljudi, 3 vesla
spredaj in tri zadaj. V 16. stoletju ( okrog leta 1539) - zavetnika, sv. Miklavža.
6. decembra 1772, na god sv. Miklavža, je bila v
je bila Vuzenica znana po izdelavi kvalitetnih šajk,
Vuzenici
ustanovljena splavarska zadruga, ki naj bi
ki so jih uporabljati kot bojne ladje proti Turkom.
varovala
pravice
in flosarske interese svojih članov(
(Juvan 1986, Praper 2007, Leskoschek 1972).
Juvan
1986)
.
Zadrugo
so ustanovili tudi splavarji v
S splavi in šajkami so spravljali les iz okoliških
Ožbaltu,
leta
1939.
Ob
izbruhu
druge svetovne vojne
gozdov po Dravi, do mariborskega Lenta, kjer so
je
prenehalo
delovanje
tako
zadruge
kot splavarstva
prespali, ter nato nadaljevali vožnjo po Donavi do
Leta
1776
je
bila
v
Vuzenici
ustanovljena
prva
Beograda in do končnega kupca. Tam so les razložili,
počakal jih je gospodar in splavarji so dobili plačilo. »bratovščina splavarjev«. Štela je 57 mojstrov, 27
Prevažali so okrogli, pretežno pa tesan in rezan hlapcev ter 20 bratov in sester. Bratovščino so
les za gradbene potrebe in vinogradniško kolje. kasneje preimenovali v »ceh splavarjev«. Predstavnik
Razlog, da je splavarstvo, kljub razvijajočemu se splavarskega ceha v Vuzenici je bil Anton Pahernik,
cestnemu in železniškemu transportu, obstajalo še po domače Brodnik, ki je dal izdelati cinast vrč s
naprej, je bila konkurenčnost te vrste transporta. kljunom, vsebine 2,5 litra, z vgraviranim imenom,
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Žmavčev Tonček iz sv.
Vida v filmu nazorno prikaže
izdelavo leskovih viter, vrtanje
lukenj in vezanje tramov z
vitrami, kar je bilo za varno
vožnjo posebej pomembno.
Dobro se spominja, da je izdelal
50 viter v enem dnevu, za vse
je bilo potrebno odšteti 16
dinarjev (srajca je bila vredna
10 - 12, 1 kg sladkorja pa 10
dinarjev). Vitre so delali doma,
do splavarjev so jih nesli kar na
ramah ali s konji.
Poznavanje Drave in plovnih razmer je bilo ključnega
Slika 3: Splavarji pred odhodom na vožnjo v 40.ih in 50.ih letih prejšnjega pomena za varno vožnjo.
Drava je imela nevarne prestoletja. Ožbalt. Pahernik, Šajke ..., 1962
dele - »pasti«, ki so jih morali
letnico 1829 in ladjo. Hranjen je v Pokrajinskem splavarji, posebno »kormoniš« - vodja splava, zelo
muzeju v Mariboru. (Mravljak 1927, Juvan 1972, dobro poznati, da so se jim lahko izognili. Pravijo,
da je bil najbolj nevaren prevoz splava od Rute proti
Praper 2007).
V filmu je zanimivo pripovedovanje o vezanju Fali in ob Gotjenku pri Podvelki. Potrebno je bilo
upoštevati vremenske razmere; ob močni vodi so
in zbijanju splavov.
Podobo splava nazorno prikaže Sušek Franc iz splave privezali in počakali na ugodnejše vreme.
Vuhreda z izdelovanjem makete. Prvič jo je delal Tudi pri nizki vodi je bila vožnja zaradi nasipov
po spominu in pripovedovanju, kako so v Vuzenici in podvodnih skal nevarna; ponoči so vozili le v
mesečini, ob nalivih pa plovba ni bila mogoča. Dobro
delali zadnji splav na Dravi.
Pred in delno med drugo svetovno vojno so poznavanje ovir in kvalitetno zvezan splav sta bila
domači splavarji vezali manjše splave, ki so bili pogoja za varno vožnjo. Šoštarjev Franček iz Vuhred
spredaj ožji, zadaj širši. Skupina italijanskih delav- pravi: »Če Drave ni poznal, ni prišel nikamor.«
1914 so začeli graditi elektrarno Fala in že v načrcev je domačinom pokazala izdelovanje splavov na
tih
je bila predvidena izgradnja prehoda za splave.
spretnejši način; takšne splave so imenovali »italijanček«. Splav je vezalo 8 izkušenih splavarjev, več Tako je bilo še po letu 1918, kljub izgradnji HE
Fala, mogoče prehajanje splavov skozi dvokomorno
dni, pod vodstvom »gospodarja, ki je bil organizator
splavarnico. Zastoj vožnje, ki je nastal pri prehodu,
pri vezavi, nakladanju, razkladanju in plovbi. Plovilo
so morali splavarjem doplačati. V tistem času je od
je bilo je trapezne oblike, dolgo okrog 32 m, širine
6 m spredaj in 5 m zadaj, zloženo s tramovi v več pomladi do jeseni peljalo po Dravi dnevno 10 - 12
splavov (ustno izročilo).
leg oziroma naklad, vsaka pa je bila od 3 do 3,8 m
Splavarji so vozili preko celega leta, največ pa čez
krajša. V podu so trame povezovali z lipovimi ali
smrekovimi klini in leskovimi ali brezovimi trtami poletje. Vožnja je trajala več dni, tudi do tri tedne
različnih dimenzij. Na splavu sta bila še uta in kurišče. - odvisno, koliko lesa so imeli in kje je kupec les
prodal. Na poti so imeli postaje, kjer so prespali v
(Pahernik 1992)
gostilnah, prepevali in se tudi poveselili. Glede hrane
V filmu je viden miniaturni splav, hranjen v
pa Šoštarjev Franček iz Vuhreda pravi: »Pozimi ni
vuzeniškem župnišču. Poldrugi meter veliko maketo
bila nobena pečenka premastna, poleti pa nobena
je leta 1975 izdelal domačin Kristian Rožen iz Vuzehruška presuha«. Ob prihodu na cilj so splav razdrli,
nice. Kot mlad fant je 14 let preživel na splavih, jih
ga zložili v kupe - «štose«, da ga je kupec prevzel.
pomagal graditi in prevažati.
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Splavarji so se največkrat
vračali z vlakom, včasih
tudi peš. Na splavu je bilo
6 splavarjev: dva prednjika,
ravnjač in dva flosarja,
najpomembnejši pa je bil
kormoniš - vodja splava.
Splavarji so bili mali
kmetje in njihovi sinovi,
kočarji in gozdni delavci,
ki so tu iskali svoj zaslužek. Zaslužek, ki je zajemal vse stroške vezanja,
vožnje, razdiranja splava ter
zlaganja lesa na odkupno
mesto, so splavarji prejeli
na koncu poti. Domov so
Slika 4: Splav pod mariborskim mostom v 40.ih in 50.ih letih prejšnjega stoletja.
se vračali bogati, nekateri Pahernik,. Šajke...,1962
pa osiromašeni, saj se je
nemalokrat zgodilo, da so zaslužek med potjo zapili. nezgod. Pa tudi luštno je bilo, poleg vsega hudega
»… Bilo je trdo in mnogokrat tudi hudimano in nevarnega.« (Vezonik,1975)
Verhnjakov Ivan iz Vrat se spominja, da so bili
nevarno delo - od ranih jutranjih ur pa do pozne
zadnji
splavi na Dravi pred vojno, ko so začeli mininoči. Tedaj se nismo dosti zmenili za to, kako dolg
rati
leseni
most v Dravogradu. Z izgradnjo preostalih
je bil delovni dan. Več nam je bilo do tega, da smo
elektrarn
na Dravi (HE Vuhred, HE Vuzenica …)
dobro zaslužili in da se je vsaka fura končala brez

Slika 5: Nastopajoči v filmu. Od leve: Repnik Anton, »Žmavc«, Sv.Vid; Gosak Franc, »Šoštar«Vuhred; Gosak
Anton, »Božič«,Vuhred; Glazer Franc, Vuhred; Sušek Franc, Vuhred; Na predstavitvi filma, 16. 2. 2013; Vuhred;
foto: Jože Prah.
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je v petdesetih letih 20. stoletja splavarstvo zamrlo.
Novejše elektrarne niso omogočale prehoda. Zadnji
splav naj bi bil v Vuzenici okrog leta 1955.
Film se konča s splavarstvom na Dravi kot turistično ponudbo. Predstavi se izdelovalec turističnih
splavov pri Koroških splavarjih na Dravi, ki imajo
svoj pristan na obrežju reke na Gortini. Turiste
organizirano prevažajo po reki Dravi, da doživijo
splavarjenje na zabaven način.
Z dokumentarnim filmom je nastal bogat zapis
pričevanj o splavarjih, njihovem delu in življenju.
Premišljene besede nastopajočih in potrpežljiv
pristop kamere skušajo približati težko, včasih lepo,
mnogokrat pa nevarno delo in življenje naših dedov
in pradedov vzdolž dravske doline.
Film je projekt in delo gozdarjev, hkrati pa
prispevek k zgodovini kulturne dediščine našega
kraja. Premierno je bil predstavljen v sodelovanju
z domačini, Krajevno skupnostjo Vuhred in turističnim društvom Vuhred ter tako povezal mnogo
ljudi. Tako se, poleg dediščine, ohranjajo in gradijo
tudi medsebojni odnosi. Poslanstvo gozdarjev ostaja;
delovati v gozdu, v prostoru, in obenem vzdrževati
odnose z ljudmi.
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Brez gozdne higijene
ni zdravega gozda
Nemški gozdarji so v drugi polovici 19. stoletja
uveljavili teorijo največje zemljiške rente. Teorija
se je rodila v času industrijske revolucije, ko sta
razvoj znanosti in tehnike zavedla ljudi misleč,
da so dobili neomejeno moč nad naravo ter so
na velikih površinah, pospešeno sekali gozdove,
ogolele površine pa zasadili z iglavci. Zamisel
je bila še posebno všeč fevdalcem, ker so si z
njo povečali prihodke, istočasno pa so podložnikom poslabšali razmere za pašo domačih
živali v gozdovih. Zaradi hitre rasti, enostavne
vzgoje in vsestranske uporabnosti je bila najbolj
v časteh smreka, toda smrekove monokulture so
bile nenaravne in labilne tvorbe, ki so povečale
predispozicijo za ujme in sekundarne škodljivce.
Naši arhivi skrivajo zapise, iz katerih lahko,
tako kot s puzzli, sestavimo zanimive in poučne
zgodbe, ki so še danes aktualne. V celjskem pokrajinskem arhivu hranijo obsežno dokumentacijo
o gradaciji lubadarja v gozdovih na Bohorju.
Leta 1891 je Attemsov področni gozdar Wachtl
prijavil, da so se v gozdovih namnožili podlubniki.
„Invazija” škodljivcev naj bi se razširila iz gozdov
sosednje gospoščine Kozje. Njen lastnik je bil vitez
Gossleth, ki je tistega leta sklenil z Wallandtom
iz Konjic pogodbo o poseku 180 ha gozda. Na
Attemsov poziv je leta 1894 gozdove pregledal
okrajni inšpektor ing. Julius Syrutschek iz Celja,
ki je ugotovil, da so se v kozjanskih gozdovih
razmnožili jelovi podlubniki, medtem ko je v
Attemsovih kulturah izbruhnila gradacija smrekovega lubadarja. Wallandtovi delavci verjetno
niso lupili jelovih hlodov, sploh pa ne vrhačev,
zaradi česar so se razmnožili jelovi lubadarji. Na
drugi strani grebena so bili Attemsovi 20 do 30
letni smrekovi drogovnjaki, katere je pred tem
poškodoval žled. Ker polomljenih vrhov in dreves
niso odstranili iz gozda, so se v njih razbohotili
smrekovi podlubniki. Štajerski deželni glavar
Attems ni bil zadovoljen z ugotovitvami okrajnega
gozdarja, zato je še isto leto pozval deželnega
gozdarskega inšpektorja A. v. Guttenberga, da je
stanje preveril, vendar je samo potrdil ugotovitve
inž. J. Syrutscheka.
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Kako se je spor končal ne vemo, znano je le
to, da so se še vrsto let prerekali o stroških za obe
komisiji in sanacijo žarišč. Leta 1907 je Gossleth
posest prodal, deset let kasneje je postal njen
lastnik lesnoindustrijalec A. Kobi, ki je postavil v
Kozju žago in začel izdelovati stole. V spor sta bili
vpleteni dve fevdalni gospoščini in dva gozdarska strokovnjaka. Gozdarja sta se izkazala, manj
častno sta izpadla fevdalna gospoda. Njun odnos
do gozdov je odseval gospodarske razmere v času,
ko je les pridobival na uporabnosti in vrednosti.
Z marčno revolucijo 1848 je bil ukinjen fevdalni
družbeni red in velikaši, ki se niso uspeli vključiti
v vojaške ali državne službe, so gospodarsko propadli in izginili s svetovnega prizorišča. Preživetje
malih graščakov je bilo zlasti oteženo odkar sta
prosvetljena Marije Terezije in njen sin zmanjšala
podložniška bremena.
Gospoščina Kozje je bila v prometnem zatišju in
odmaknjena od gospodarskega utripa habsburške
monarhije. Imela je veliko gozdov, toda za les ni
bilo kupcev, pa tudi ne cest ali vodnih poti. Kjer
ni bilo nobenih možnosti vnovčenja lesa, je gozd
prinašal nekaj dohodkov le tam, kjer so les pretopili
v steklo ali kovine. Zato so se lastniki gospoščine
Kozje pogosto menjavali, samo Wintershofni so
vztrajali od leta 1675 do 1812. Da bi si izboljšal
gmotno stanje se je baron Josef Wintershofen
poskusil v steklarstvu. Na Bohorju je osnoval dve
majhni glažuti in prodajal presežno pepeliko. Ko
je postal tudi lastnik gospostva Spodnja Sevnica,
je na severni strani Lisce zgradil tretjo glažuto,
ki jo je kasneje odkupil vitez Azula in prestavil v
dolino Gračnice blizu samostana Jurklošter. Ko je
premog že nadomestil les in ko so se z izgradnjo
železnica odprla oddaljena tržišča, je glažuto
enostavno preselil v Hrastnik. Wintershofni so
medtem propadli, čeprav so se aktivno vključili
v manufakturno gospodarstvo. Leta 1812 je
gospoščino prevzel vitez Franc Gossleth, ki se je
poročil z Eleonoro, hčerko zadnjega Wintershofna.
Ko je les postal tržno blago, so se pojavili lesni
trgovci. Leta 1891 je Fridrich Gossleth sklenil
s trgovsko firmo Adalbert in Alojz Wallandt
pogodbo o goloseku 247 joh gozda (1 joha = 0.5755
ha), na parceli 43/1, v k. o. Veternik. Prevzemnik
lesa je smel po pogodbi vsako leto posekati 15 16 joh gozda ter se obvezal, da bo takoj po sečnji
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odstranil ves komercialni les, da bo graščina lahko
požgala poseke, nato pa posejala mešanico ovsa,
rži in smreke. Prvo leto bo žela oves, naslednje
leto rž, tretje leto bodo ostale semenke smreke.
Zaradi stečaja je pogodba l. 1895 prešla od Wallandta na Edvarda Lügmeyerja in nato na Henrika
von Jabornegga. Ko je Lügmeyer leta 1895 oblast
zaprosil za pravico nadaljevati sečnjo po pogodbi,
je bilo posekano že 47 joh gozda. Vlogo je utemeljeval z uspešno obnovo gozdov, saj so zaradi
zapleveljenosti uporabili dražje sadike namesto
setve. Okrajni gozdar J. Syrutscheg ni nasprotoval
sečnji, pač pa je lastnika gozdov opozoril, da
mora najkasneje v dveh letih po sečnji pogozditi
ali zasejati poseke.
Italjanska rodbina Attems se je v Avstriji povzpela med ugledne cerkvene in dvorne zaupnike
ter vodilne deželane na Štajerskem. V začetku
18. stoletja je postala tudi največji posestnik
na Štajerskem, saj je samo na slovenskem delu
Štajerske posedovala gospoščine z gradovi:
Slovenska Bistrica, Štatenberg, Podčetrtek, Brežice,
Hartenštajn, Dornava, Vurberk, Rajhenburg,
Turn in Olimje. Pred nacionalizacijo so razen
gradovi in drugih zemljišč posedovali 3.600
ha gozdov. Gospostvo Hartenštajn je z uradom
Pilštajn obsegalo 374 ha gozdov na severovzhodu
Bohorja. Edini potencialni kupec lesa je bila fužina
v Podlogu (Edelsbach), ki jo je leta 1810 osnovala
gospoščina Planina pri Sevnici. Fužine so tako kot
Hartensteinski gozdovi ležali ob cesti Planina Lesično - Kozje, v oddaljenosti 5.5 km. Fužino
je leta 1824 kupil vitanjski železar J. Steinauer, ki
je dve leti kasneje od grofa Ferdinanda Attemsa
pridobil tudi oplotniško fužino. Zaradi pogostih
sporov z lastniki planinske gospoščine glede rabe
gozdov, je Steinauer sklenil z Ignacem Attemsom
pogodbo o poseku 757 joh gozda Bistre in Brediča
gospostva Hartenštajn in 350 joh gozda v Košetni
Rudnici, ki so bili v sestavu gospostva Podčetrtek.
Pogodba je zanimiva, ker opisuje tedanji ekstenzivni način gospodarjenja z gozdovi. Steinauer se
je po pogodbi obvezal, da bo letno posekal 1.000
klafter lesa (1 dunajska klaftra = 6.83 m3), za vsako
klaftro pa bo plačal 1 goldinar in 30 krajcarjev. Za
obračun so upoštevali samo les, ki je bil debelejši
od 3 col (1 cola = 2.54 cm). Njegova excelenca je
dovolila postaviti potrebna poslopja in izgradnjo
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poti za eksploatacijo ter ni nasprotovala potrebam
delavcev po prosti paši govejo živine. Steinauer se
je tudi obvezal, da bo posekane površine očistil
in požgal, pri čemer lahko delavci brez doplačila
prehodno izkoriščajo poseke za kmetijsko rabo.
Setev gozdnega semena opravi gospoščina na svoje
stroške. Pogodba je bila podpisana na deželnem
sodišču v Gradcu 18. aprila 1855, en izvod hrani
tudi AS.
V Pokrajinskem arhivu Celje je v zbirki Okraja
Kozje poročilo, iz katerega razbermo, da so med
leti 1858 in 1865 iz Hartenšteinskih gozdov
odpeljal od 400 do 1.400 klafter lesa letno, poseke
pa so Attemsovi gozdarji pogozdili s smreko. O
nadaljni eksploataciji gozdov ni podatkov, fužina
je s pogostimi prekinitvami topila železo do leta
1900. Prekinitve je povzročalo pomanjkanje
rude, ki so jo morali dovažati iz oddaljenega
Podčetrtka, pa tudi občasno premajhna vodna moč
potoka, ki je gnala dva mehova 9 metrov visokega
plavža. Attemsi so na Kozjansko presadili metodo
fratarjenja, ki so jo uveljavili v svojih gozdovih
na Pohorju. Po enakem vzorcu so les prodajali
tudi kozjanskim steklarjem. V AS je podobna
pogodba s Fiegemüllerjem, lastnikom steklarne
v Loki pri Žusmu.
A. v. Guttenberg je bil ugleden gozdarski
svetnik in častni doktor gozdarske akademije v
Mariabrunnu. Okrajni gozdar Julius Syrotschek
je bil široko izobražen in prizadeven strokovnjak.
Izkazal se je leta 1892, ko je organiziral in vodil
člane Štajerskega gozdarskega društva po mestnih
gozdovih Celja. Sestavil je tudi vodnik ekskurzije
(edini izvod je v celjski študijski knjižnici). Leta
1908 je po celjskih gozdovih vodil tudi študente
gozdarstva iz Dunaja.
Na XXIII. srečanju Štajerskega gozdarskega
društva leta 1905, ki je potekalo ponovno v Celju,
je gozdarski upravitelj Czapek iz Planine poročal,
da naberejo na zaplevljenih fratah pod Bohorjem
toliko malin, da pridobijo iz njih do 8.000 litrov
soka, kar ni nepomemben stranski prihodek
graščine. Frate, na katerih so se bohotile maline,
so zapustili oglarji bohorske fužine. Po prvi petletki (1947-52) so tudi za delovnimi brigadami
ostale poseke, kjer so maline še celo desetletje
označevale divjo in nasilno eksploatacijo gozdov.
Mag. Mitja CIMPERŠEK
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45. EFNS Delnice, Mrkopalj
(Hrvaška)
Ekipa hrvaških gozdarjev že od leta 1998 sodeluje
na EFNS. Že pred časom so vložili kandidaturo
za organizacijo in v letu 2013 so prišli na vrsto
za organizacijo te največje evropske gozdarske
športne prireditve.
Po temeljiti pripravi jim je uspel pravi organizacijski podvig in so, v splošno zadovoljstvo vseh
udeležencev, izvedli prireditev na visokem nivoju.
Pravzaprav bi se morali zelo potruditi, če bi hoteli
najti kakšno pripombo. Če se je že kaj zapletlo pa
je bilo to zaradi neorganiziranosti ali nediscipline
nas sodelujočih.
Ob obilici snega so zmajevali z glavo celo
predstavniki iz bolj »zimskih« krajev Evrope.
Še posebej si niso predstavljali, da so bivali na
Opatijski rivieri, občudovali morje in palme, čez
slabo uro pa so že preizkušali prekrasne tekaške
proge ob skoraj dveh metrih snega in pri – 10oC.
Glavni namen organizatorjev je bil pripraviti
tekmovanje sredi gozdov, kar se je tudi uresničilo. K prelepemu vzdušju je veliko prispevala
prava goranska zima, saj je ves teden snežilo in
napadlo krepko preko metra snega. Vse to ni
oviralo izvedbe tekmovanj, ekskurzij in drugih
dogodkov, ki so potekali od 17. do 23. februarja
2013 v Delnicah in okolici.
Število udeležencev sicer ni bilo rekordno,
zbralo se nas je le okrog 600 iz 20 evropskih držav.
Slovensko zastopstvo je štelo 27 prijavljenih, kar
je nekje v vsakoletnih okvirjih.

Štiri generacije. Foto: Jana Konečnik
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Gneča na štartu štafet. Foto: Vili Potočnik

Ekskurzije na katerih so predstavili strokovne, kulturne in turistične zanimivosti so bile
večinoma polno zasedene. Vključevale so Istro,
Kvarner, Gorski Kotar in Plitvice. Organizirana
sta bila dva strokovna večera, eden na temo
predstavitev gozdarstva na Hrvaškem, drugi pa
na temo Gospodarjenje z medvedi na področju
Gorskega Kotarja.
Tekmovanja so potekala v sredo in v petek, na
koncu tedna je bila zvečer še slovesna razglasitev
rezultatov in druženje.
Spet se je pokazalo, kako pomembna so takšna
neformalna druženja, z izmenjavo mnenj in tudi

Suzana Andrejc z diplomo. Foto: Janez Konečnik
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strokovnih izkušenj. Še najbolj je to prišlo do
izraza, ko smo po koncu tekmovanja, v petek
v velikem šotoru na Vrbovski poljani pripravili
druženje in pokušino dobrot (hrane in pijače), ki
smo jih prinesli udeleženci s seboj. Ni manjkalo
različnih specialitet iz vseh koncev Evrope.
Ob odsotnosti nekaterih najboljših mladih
slovenskih asov so priznanja (diplome) dobili:
Suzana Andrejc za 5. mesto, Milan Gornik za 4.
mesto in Jure Gornik za 6. mesto. Veliko pozornosti
medijev in simpatij vseh udeležencev pa je bila
deležna družina Konečnik, saj so nastopile kar 4
generacije. Med najmlajšo Tinko Turk Konečnik
(6 let) in najstarejšim Maksom
(86 let) je bilo kar 80 let razlike.
Vmes pa sta bila še Katja in Janez.
Tinka in Maks pa sta bila tudi
zmagovalca v svojih starostnih
kategorijah.
Vse rezultete in galerije fotografij
si lahko ogledate na: efns.eu.
Že takoj pa so se začeli priprave
na 46. EFNS, ki bo na daljnem
severu in sicer od 1. do 2. marca
2014 v Joesuuju (Kontiolahti) na
Finskem. Prijave se zbirajo! Nekaj
prostora je še. Pohitite. Tudi o tem
si lahko več ogledate na efns.eu!
Janez Konečnik
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Alpe Adria- srečanje gozdarjev smučarjev Italije, Avstrije,
Hrvatske in Slovenije
To zanimivo in že kar tradicionalno srečanje
gozdarjev sosednjih držav v tem delu Evrope je
bilo že postavljeno pod vprašaj.
Hrvatje so po težavah s snegom, še bolj pa zaradi
tega, ker niso mogli zagotoviti ustrezne lokacije
odstopili od organizacije. Kolegi iz J. Tirolske pa
so odstopili, zaradi težav, ki jih imajo v državni
gozdarski službi.

Pred štartom. Foto: J. Mrakič

Potem pa smo odločili mi in zadevo prevzeli
in jo tudi izpeljali zahvaljujoč prizadevanju skupine kolegov iz Podravskega gozdarskega društva
Maribor in podpori Zavoda za gozdove. Na dober
odziv in dobro sodelovanje smo naleteli tudi
pri Občini Ribnica na Pohorju, kjer sta veliko
pomagala župan Srečko Geč in tudi podžupan,
gozdar Alojz Klančnik. Svoj delež so prispevali še
v Apartmajih Ribnica in pri smučarskem klubu
iz Ribnice. Vsi smo stopili skupaj in pripravili in
dobro izvedli tekmovalni, turistični, gozdarskostrokovni in predvsem družabni program.
Še najmanj sreče smo imeli z vremenom, na
kar pač nismo imeli vpliva.
Odziv je bil zelo dober, saj je prišlo kar 120 udeležencev iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije.
Program je bil malo drugačen kot običajno,
zastavljen pa tako, da je bilo dovolj časa za druže254

nje. Vsa tekmovanja so bila na sporedu v soboto,
nedelja je bila namenjena ogledu Pahernikovih
gozdov, sprehodu s smučmi po grebenu Pohorja
ter smučanju.
Omenil sem, da nismo imeli sreče z vremenom:
še v petek je bilo vse v redu. Kljub temu smo se
odločili, da tekme v tekih izpeljemo v Lovrencu,
kjer smo v petek popoldne še zadnjič preverili
vse podrobnosti. Ko pa
je zvečer pričelo deževati
in, ko so temperature hitro
naraščale nas je začelo
skrbeti, kako se bo vse
skupaj končalo.
Z veleslalomsko progo
ni bilo težav saj je bila
dobro pripravljena in utrjena. Tekmovalna vnema
je bila na visokem nivoju,
čeprav je dež neusmiljeno
padal. Še dobro, da je
večina šla na štart direktno
iz okrepčevalnice in se tja
po zaključeni tekmi takoj
umaknila.
Že zjutraj pa so prišle
iz Lovrenca slabe vesti- proga
za tek je čez noč dobesedno izginila. Padla je
odločitev, da teke izvedemo na edini še preostali
zaplati snega v jarku pod Lovrencem. Morali smo
pohiteti, saj je bilo snega iz minute v minuto manj.
Večina tekačev se nas je kar s hrvaškim avtobusom
odpeljala na štart. Že v avtobusu smo se pripravili, oblekli in ogreli ter odpravili na štart. Proga
je komaj še zdržala, marsikje so bile »špure« že
pod vodo, kljub temu so nekateri prav uživali v
enkratnem vzdušju. Še naš najstarejši udeleženec
Tone Prelesnik se je pohvalil, kako super so mu
stekle smučke. Nekateri so za lastno veselje odtekli
še kakšen krog (pre)več. Če ne bi bil zraven bi
človek težko verjel!
Ko smo se z avtobusom vračali proti Ribnici
pa je zečelo močno snežiti, v kratkem času je
zapadlo kar precej snega in ni kazalo, da bo
prenehalo. Skupaj z vodji ekip smo se odločili,
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Zmagovalne ekipe. Foto: Katja Konečnik

da v takih razmerah odpovemo alpske štafete, ki
bi morala biti ob 16 uri popoldne. Nihče ni bil
posebno slabe volje zaradi tega, saj nas je čakal
še naporen večer: obilna večerja, razglasitev
rezultatov in druženje.
Dobra hrana in pijača ter druženje ob domačih
muzikantih nam je polepšalo večer.
In ne boste verjeli, zbudili smo se v čudovito
zimsko jutro in bili, vsaj tisti, ki smo šli na sprehod

s smučmi po Pohorju, poplačani za vse težave
prejšnjega dne.
In rezultati. Skupno zmaga je ostala doma,
osvojili smo kar nekaj medalj. Rezultate in galerijo fotografij si lahko ogledate na: https://plus.
google.com/photos/107592522517690259694/
albums/5843658798818792065
Pomembno je, da smo potegnil Alpe Adrio
naprej, Južni Tirolci so sprejeli izziv in nas že
vabijo, da pridemo drugo leto k njim.
Na koncu še posebna zahvala Jožefu Mrakiču,
Borisu Črešnarju, Jerneju Doniku in še nekaterim
iz Podravskega gozdarskega društva ter Hinkotu
Andrejcu in Jerneji Čoderl za vodenje ekskurzij.
Hvala tudi direktorju ZGS Ivu Troštu, ki nas je
prišel vzpodbujat v soboto.
Naj dodam, da z našega ministrstva ni bilo
niti moralne podpore, kar se ob taki prireditvi, ki
presega ozke državne okvire, ne bi smelo dogoditi! Saj ni vse v denarju.Pa smo vsemu navkljub
preživeli lep podaljšan konec tedna v družbi
gostoljubnih domačinov.
Janez Konečnik

Slovensko gozdarsko
smučarsko prvenstvo Bohinj –
Senožeta 2013

V Pahernikovem gozdu
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Po lanskem premoru, ko na Gorenjskem ni bilo
dovolj snega, so kolegice in kolegi iz GD Bled,
letos le uspeli izvesti slovenske gozdarske smučarske tekme. Kljub s snegom radodarni zimi
pa je muhasto vreme skorajda onemogočilo
tekmovanje. Napoved o topli in deževni soboti
se je uresničila. Vendar pa smo vsi, ki smo se 9.
marca odločili za sodelovanje, zapuščali Bohinj
zadovoljni. Tekmovanje je izpolnilo naša pričakovanja. Organizacija je bila zastavljena tako,
da so tisti, ki so tekmovalni del vzeli zelo zares,
lahko uspešno tekmovali. Tisti, ki so prišli zaradi
druženja pa so prav tako prišli na svoj račun. Že
med tekmovanjem je bilo obilo veselih debat in
to se je nadaljevalo še v popoldanski del, ko so za
dvig vzdušja poskrbeli še muzikanti.
Kaj naj še dodam? Udeležba je bila skromna,
čeprav smo že ob razpisu ocenjevali, da nas
255
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bo nekje okrog 60, mogoče 70. In toliko nas je
tudi bilo. Sprašujemo se lahko ali se je sploh še
smiselno truditi in pripravljati taka srečanja ob
takem odzivu. Tisti, ki smo bili v Bohinju, smo
ugotavljali, da se moramo kljub vsem težavam
in krizam vsaj še na tak način srečevati. Najti
pa bo treba način, kako pritegniti še kolegice
in kolege, ki jim manjka volje ali pa poguma.
Kje so društva, ki so včasih bila po številu in
uspehih v ospredju (Postojna, Celje, Brežice,
Maribor, Nazarje,..)?
Zamislil sem se nad razmišljanjem Janeza
Ponikvarja, veterana gozdarske smučarije: »ko je
bila leta 1990 zadnja »lesariada« je bil organizator
Begunjski Elan. Zbralo se nas je več sto, tudi preko
500 gozdarjev, lesarjev in lovcev, zaključek je bil
v elitnem Blejskem hotelu Park. Zdaj se nas pa
zbere nekaj dest, zaključek pa imamo v skromnem
šotoru ob smučišču«. Komentar ni potreben. Sploh
ne opazimo, kako se vse spreminja, veliko pa je
odvisno od nas samih.

Pa še ideja za naprej: za naslednjič skušajmo
povabiti zraven še take, ki imajo radi sneg in
zimske športe, veliko je takih, ki smučajo, vendar
nočejo tekmovati.
Naj omenim še zanimivo naključje: pred 50
leti (28.2.- 2.3.1963) je Bohinj gostil 1. državno
(Jugoslovansko) tekmovanje gozdarjev, lesarjev
in lovcev.
In še letošnji zmagovalci:
Ekipno so bili najboljši koroški gozdarji (Koroško GD) pred GD Bled in DIT Posočja.
Po disciplinah in kategorijah pa so zmagali:
Veleslalom ženske: Peruš Teja (Koroško GD)
Veleslalom moški: Jež Božo (DIT Posočja),
Primožič Jože (GD Bled) in Grošelj Boštjan (DIT
Posočja)
Teki ženske: Andrejc Suzana (Koroško GD)
Teki moški: Gornik Milan (GD Bled) in Donik
Jernej (Podravsko GD).
Podrobni rezultat na spletni strani ZGD.
Janez Konečnik
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Uvodnik
Produkcijska sposobnost gozdnih
rastišč v Sloveniji
Poznavanje produkcijske sposobnosti je sestavni del temeljnega
znanja o gozdnih ekosistemih, ki je pomembno za upravljanje
gozdov, njihove vrednotenje, pa tudi kot izhodiščna veličina
za ocenjevanje drugih značilnosti gozdnih ekosistemov. Produkcijska sposobnost ni več razumljena kot statična veličina,
saj se predvsem zaradi okoljskih sprememb spreminja. Na
posvetovanju, ki sta ga organizirala Oddelek za gozdarstvo
in Zavod za gozdove Slovenije, je bil podan pregled ugotovljene produkcijske sposobnosti v Sloveniji ter ustaljenih in
perspektivnih metodoloških postopkov. Prevladujoče metode
določanje produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč temeljijo
na rastiščnem indeksu; v znatnem delu gozdov Slovenije je
za poglavitne drevesne vrste že raziskan. Vsekakor pa kaže
spodbujati dopolnilne raziskave ter uporabo novih raziskovalnih tehnologij in metod, med katerimi dajejo dobre
rezultate metode s podatki gozdnih inventur.
Nujen pogoj za uporabo ugotovljenih ocen produkcijske
sposobnosti na celotni gozdni površini je fitocenološka (pa
tudi pedološka) raziskanost gozdnih rastišč v mezo merilu.
Ta ostaja na približno polovici gozdne površine Slovenije žal
še vedno neizpolnjena naloga. S sedanjim znanjem lahko
prikažemo ocene produkcijske sposobnosti na ravni gozdnih
združb, ob upoštevanju njihove prisotnosti pa tudi na ravni
odsekov in oddelkov. Preliminarne raziskave kažejo, da bi
lahko s topografskimi znaki na nižjih prostorskih ravneh
poprečne ocene produkcijske sposobnosti za gozdne združbe
korigirali in tako izboljšati njihovo uporabnost. Pričakovanja, da bi natančno ocenili produkcijsko sposobnost na
ravni parcel, so pretirana, mogoče pa je uporabiti okvirne
informacije z višjih prostorskih ravni, kar je verjetno dovolj
za aktualne potrebe.
Pri bonitiranju (gozdnih) zemljišč je opazno nezadostno
sodelovanje institucij; zato je upravičen poziv, da se sodelovanje izboljša in vanj vključijo vse relevantne institucije in
eksperti s tega področja.
Prof. dr. Andrej Bončina,
doc. dr. Aleš Kadunc, Dragan Matijašić
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Možnosti uporabe sistema gozdnih rastiščnih tipov za
opredelitev habitatnih tipov (Natura 2000)

Possible Use of Forest-Site Types System for the Classification of Habitat Types
(Natura 2000)
Lado KUTNAR1
Izvleček:
Kutnar, L.: Možnosti uporabe sistema gozdnih rastiščnih tipov za opredelitev habitatnih tipov (Natura 2000).
Gozdarski vestnik 71/2013, št. 5–6. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 37. Prevod avtor, lektoriranje
angleškega besedila Breda Misja, lektoriranje slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Gozdnogospodarsko načrtovanje vključuje vse več vsebin, povezanih z naravovarstvom, kar je določeno tudi z
ustreznimi zakonskimi akti. Čeprav je naravovarstvena skrb namenjena predvsem habitatnim tipom in vrstam,
vključenim v evropsko omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000, pa je v konceptu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi treba namenjati skrb gozdnim habitatnim tipom (Direktiva o habitatih, 1992) na celotni
njihovi površini. V analizi smo ugotovili, da določeni gozdni in grmiščni habitatni tipi doslej predvsem zaradi
objektivnih okoliščin niso bili ustrezno obravnavani v sistemu gozdnogospodarskega načrtovanja. V prispevku
smo prikazali tudi možnost uporabe novejše Tipologije gozdnih rastišč Slovenije (2012) za naravovarstvene
namene. Za vsak posamezni rastiščni tip, ki je bil opisan na podlagi ekološke in floristične podobnosti pripadajočih gozdnih rastlinskih združb, smo prikazali možnosti uvrščanja v ustrezen habitatni tip. Pri tem smo naleteli
na določene nejasnosti predvsem pri uvrščanju gozdov v habitatni tip 9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi od
montanskega do subalpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) in habitatni tip 9110 Srednjeevropski kisloljubni bukovi
gozdovi (Luzulo-Fagetum). Čeprav imajo naravni jelovi gozdovi v Sloveniji velik naravovarstveni pomen, niso
bili vključeni v obstoječi koncept ohranjanja narave. Zato predlagamo, da se jelove gozdove v Sloveniji ustrezno
opiše in jih naravovarstveno obravnava.
Ključne besede: rastiščni tip, habitatni tip, Natura 2000, klasifikacija, gozdnogospodarsko načrtovanje, naravovarstvo, Slovenija
Abstract:
Kutnar, L.: Possible Use of Forest-Site Types System for the Classification of Habitat Types (Natura 2000).
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 5-6. In Slovenian, abstract and summary in
English, lit. quot. 37. Translated by the author, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of
the Slovenian text Marjetka Šivic.
Forest-management planning involves more and more items related to nature conservation which is also provided
by the relevant legal acts. Although the nature conservation concern is primarily focused to the habitat types
and species within the European ecological network of Natura 2000 areas, in the concept of sustainable forest
management attention needs to be paid to the forest habitat types (Habitat Directive, 1992) on their entire area.
In the analysis, we found that, mainly due to objective circumstances, some forest and scrubland habitat types
have not been adequately addressed in the forest management planning system so far. In this paper we have
demonstrated the possibility of using more recent Typology of Slovenia forest sites (2012) for conservation
purposes. Possibilities of classification in the appropriate habitat type were shown for each site type described on
the basis of ecological and floristic similarity of the related forest plant communities. We encountered a degree
of uncertainty in classification of forests in the habitat type 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to
alpine levels (Vaccinio-Piceetea) and the habitat type 9110 Luzulo-Fagetum beech forests. Although the nature fir
forests have considerable nature conservation importance, they were not adequately integrated into the existing
concept of nature conservation. Therefore, we propose to describe the fir forests in Slovenia and to take measures
for their nature-conservation treatment.
Keywords: site type, habitat type, Natura 2000, classification, forest-management planning, nature conservation, Slovenia
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1
1

UVOD

INTRODUCTION

S Tipologijo gozdnih rastišč Slovenije (Kutnar
in sod., 2012), ki temelji na ekološki in floristični podobnosti gozdnih rastlinskih združb oz.
rastišč, smo dobili hierarhično grajen (prostorski)
gozdarski sistem. S tem aplikativnim orodjem je
omogočeno enotno obravnavanje gozdnih rastišč
in njihova primerljivost v celotnemu slovenskem
prostoru na različnih ravneh podrobnosti. Nova
tipologija gozdnih rastišč je uporabna predvsem za
načrtovanje in usmerjanje razvoja gozdov. Vendar
pa je sistem potencialno uporaben mnogo širše,
na primer za potrebe obravnavanja prostorske
in ekološke problematike gozdnih habitatov,
ekosistemov in krajine.
Med njegovimi potencialnimi uporabniki je
tudi področje naravovarstva, ki je že doslej v veliki
meri integrirano v sistem gozdnogospodarskega
načrtovanja. Po Zakonu o gozdovih (1993) se
namreč z gozdnogospodarskimi načrti določijo
tudi potrebni ukrepi za ohranitev ugodnega stanja
posebnih varstvenih območij, določenih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave. Po Zakonu o
gozdovih (1993) je med drugim predvideno, da
se v gozdnogospodarskih načrtih prikažejo tudi
zavarovana in varovana območja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje narave in
upravljanje z vodami.
Obstoječa tipologija gozdnih rastišč (Kutnar
in sod., 2012) je lahko ob pripravi ustreznega
korelacijskega ključa razmeroma dobro prostorsko orodje za združevanje in analizo podatkov,
povezanih z določenimi naravovarstvenimi vsebinami. Na podlagi tega smo v prispevku poskušali
vzpostaviti čim jasnejše povezave med rastiščnimi
(Kutnar in sod., 2012) in habitatnimi tipi (Direktiva o habitatih, 1992). Po Direktivi o habitatih
(1992) je poleg spremljanja stanja rastlinskih in
živalskih vrst predvideno tudi spremljanje habitatnih tipov ter ugotavljanje učinkovitosti ukrepov
varstva glede doseganja njihovega ugodnega
stanja. Večji del varstvenih območij Natura 2000
v Sloveniji pokrivajo gozdni habitatni tipi (Golob,
2006), za katere je treba po Direktivi o habitatih
(1992) zagotavljati ugodno ohranitveno stanje.
Za ta namen je treba definirati in pripraviti čim
jasnejše prostorske okvirje oz. podlage, ki omogo260

čajo prepoznavanje, razmejevanje in spremljanje
stanja (monitoring) gozdnih habitatnih tipov. Za
zbiranje podatkov o stanju indikatorjev ohranitvenega stanja habitatnih tipov lahko koristno
uporabimo tudi obstoječe prostorske podlage, kot
so definirani v omenjeni tipologiji gozdnih rastišč
(Kutnar in sod., 2012). Na tej podlagi opredeljena
rastišča po Pravilniku o načrtih za gospodarjenje
z gozdovi in upravljanje z divjadjo (2010) so že
pomemben integracijski del obstoječega sistema
gozdnogospodarskega načrtovanja.

2
2

METODE

METHODS

Prostorski okvir, ki smo ga vzeli za temelj v tej
študiji, je rastiščni tip, ki je definiran in razmeroma
jasno opisan s skupino ekološko in floristično
podobnih združb (Kutnar in sod., 2012). V več
primerih rastiščni tip lahko označuje tudi samo
posamezna, rastiščno specifična združba (fitocenoza). Gozdni rastiščni tipi so opredeljeni v prvi
vrsti za potrebe gozdarske operative (načrtovanje,
usmerjanje razvoja gozdov) in so tudi prilagojeni
tem potrebam. Rastiščne tipe smo razporedili
glede na geološko matično podlago v dve glavni
skupini, znotraj tega pa smo jih razporedili v pet
višinskih pasov.
V tej študiji smo s podrobno vsebinsko analizo
(npr. podobnost drevesne sestave, rastiščno-ekološke razmere, višinska razširjenost, fitogeografska opredelitev, ohranjenost oz. spremenjenost)
nakazali možne povezave med rastiščnimi tipi
(Kutnar in sod., 2012) in habitatnimi tipi v skladu
z različnimi obstoječimi naravovarstvenimi podlagami (npr. Direktiva o habitatih, 1992; Robič,
2002; Veselič in sod., 2002; Golob, 2006; Interpretacijski priročnik EU habitatov, 2007). Habitatni
tip je v 31. členu Zakona o ohranjanju narave
(2004) definiran kot biotopsko ali biotsko značilna in prostorsko zaključena enota ekosistema,
katerega ohranjanje v ugodnem stanju prispeva
k ohranjanju ekosistemov.
V prispevku smo prikazali celoten nabor gozdnih in obgozdnih habitatnih tipov po Direktivi o
habitatih (1992), ki se lahko pojavljajo v Sloveniji,
in se zaradi njihove narave lahko posredno ali
neposredno navezujejo na vsebine gozdnogospodarskega načrtovanja. Za podrobnejše opreGozdV 71 (2013) 5-6
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delitve habitatov smo uporabili Interpretacijski
priročnik EU habitatov (2007). V tem sklopu smo
ocenili, v kolikšni meri so bili gozdni in obgozdni habitatni tipi (Direktiva o habitatih, 1992)
vključeni in obravnavani v obstoječem sistemu
gozdnogospodarskega načrtovanja. Pri tem smo
uporabljali predvsem osnutke gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih območij za
obdobje 2011–2020 (ZGS, 2011) in druge vire,
ki obravnavajo to tematiko (Robič, 2002; Veselič
in sod., 2002; Golob, 2006; Kutnar in sod., 2011).
Za razumevanje obravnavane tematike je dobro
poznati tudi še nekatere sorodne pojme, ki se
pojavljajo v povezavi s pojmom 'habitatnega tipa'
in so pojasnjeni v Zakonu o ohranjanju narave
(2004). V tem zakonu je 'ekološko pomembno
območje' predstavljeno kot območje habitatnega
tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske
enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti (32. člen). 'Posebno varstveno
območje' (območje Natura 2000) je ekološko
pomembno območje, ki je na ozemlju Evropske
unije pomembno za ohranitev ali doseganje
ugodnega stanja vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (33. člen). Kompleksno območje
Natura 2000 sestavlja skupina posebnih varstvenih
območij, ki so na istem geografskem območju in
katerih vsebine (cone vrst in habitatnih tipov) se
prostorsko prekrivajo.

3
3

REZULTATI IN DISKUSIJA
RESULTS AND DISCUSION

3.1 Obravnava habitatnih tipov (Natura
2000) v gozdnogospodarskem
načrtovanju
Območje Natura 2000 (Direktiva o pticah, 1979;
Direktiva o habitatih, 1992) v Sloveniji obsega
več kot 35 % površine države in znotraj tega
prevladujejo gozdni ekosistemi. Pri pregledu vseh
habitatnih tipov (Direktiva o habitatih, 1992)
smo ugotovili, da v Sloveniji lahko opredelimo
šestnajst gozdnih in grmiščnih (obgozdnih)
habitatnih tipov (preglednica 1), v katerih je
lesnata vegetacija ključni funkcionalni element. V
procesu oblikovanja in izločanja območij Natura
2000 (npr. Skoberne, 2004, 2012; Petkovšek, 2007;
ZRSVN, 2012), ko je bilo treba upoštevati različna
izhodišča (npr. Direktiva o pticah, 1979; Direktiva
GozdV 71 (2013) 5-6

o habitatih, 1992) in so bili potrebni določeni
kompromisi med različnimi naravovarstveno
pomembnimi elementi, so bili lahko predvsem
minoritetni (malopovršinski), manj raziskani in
manj znani habitatni tipi tudi deloma spregledani
ali neustrezno obravnavani. Na podlagi tega lahko
ugotovimo, da vsi omenjeni habitatni tipi niso
vključeni v območje Natura 2000.
Med šestnajstimi habitatnimi tipi smo že
predhodno ocenili, da je približno deset takih,
ki so razmeroma dobro obravnavani v dosedanjem sistemu gozdnogospodarskega načrtovanja
(Kutnar in sod., 2011). Vendar pa smo ob tem
opozorili, da so med sicer doslej obravnavanimi
tudi nekateri habitatni tipi, ki jim je treba v prihodnosti nameniti precej več pozornosti. Med
habitatnimi tipi, ki so vsaj delno spregledani
ali pomanjkljivo obravnavanimi, so predvsem
prednostni, prioritetni gozdni habitatni tipi
(označeni z *), 9180 *Javorjevi gozdovi v grapah
in na pobočnih gruščih, 91D0 *Barjanski gozdovi,
91E0 *Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja ter
9530 *(Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora, ki
so hkrati tudi med površinsko manj zastopanimi
habitatnimi tipi. Med habitatnimi tipi, ki se jim na
ravni EU namenja posebna skrb, je tudi grmiščni
habitatni tip 4070 *Ruševje z dlakavim slečem
(Mugo-Rhododendretum hirsuti).
Pomanjkljivega poznavanja prednostnih in
minoritetnih habitatnih tipov so se že pred časom
zavedli tudi na Zavodu za gozdove Slovenije, zato
so na to temo skupaj s partnerji leta 2008 prijavili
projekt v okviru evropskega programa Life+, ki
pa žal ni bil sprejet.
Od preostalih šestih habitatnih tipov, ki jih
gozdnogospodarsko načrtovanje samostojno in
sistemsko ne obravnava, je verjetno večina od
njih vsaj deloma vključena v nekatere ekološko
podobne habitatne tipe. To še posebno velja za
dva gozdna habitatna tipa (91F0, 9420). Čeprav
so bili naši poplavni gozdovi v zadnjem obdobju
uvrščeni in opisani v sklopu primerljivih evropskih gozdov (Čater in sod., 2001; Čater in Kutnar,
2008a, 2008b), pa so gozdovi habitatnega tipa
91F0 Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi
(Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor,
Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia) vzdolž
velikih rek (Ulmenion minoris) večinoma uvrščeni
v ekološko-rastiščno sorodna oz. mejna habitatna
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tipa (glej npr. Robič, 2002; Golob, 2006). Večji del
njegove površine je bil priključen habitatnemu
tipu 91LO Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi,
ki sicer zajemajo gozdove v nekoliko manj vlažnih
razmerah brez neposrednega vpliva podtalnice in
poplavne vode. Drugi habitatni tip, v katerega je bil
verjetno uvrščen manjši del habitatnega tipa 91F0,
pa je habitatni tip 91E0 *Obrečna vrbovja, jelševja
in jesenovja, ki pa je prostorsko in funkcionalno
bolj neposredno vezan na vodna telesa kot 91F0.
Habitatni tip 9420 Alpski macesnovi gozdovi,
ki so bili šele pred nedavnim ustrezno opisani
in večinoma tudi kartirani (Dakskobler, 2006;
Zupančič & Žagar, 2007; Dakskobler in sod., 2010;
Dakskobler & Kutnar, 2012), so bili za naravovarstveno obravnavo verjetno večinoma vključeni
v habitatni tip 4070 *Ruševje z dlakavim slečem
ali pa v manjši meri tudi v habitatni tip 9410
Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do
subalpinskega pasu. Pri vključevanju in obravnavanju macesnovih gozdov v območja Natura 2000
je Robič (2002) sicer izražal določene pomisleke,
saj je poudarjal predvsem njihov pretežno drugotni značaj. S sodobnejšimi raziskavami je bilo
potrjeno, da so na ekstremnih razmerah v naših
Alpah obstajajo tudi naravni sestoji macesna, ki jih
lahko smatramo kot povsem avtonomno kategorijo
gozdov oz. habitatnega tipa (Dakskobler, 2006;
Zupančič in Žagar, 2007; Dakskobler in sod., 2010).
V to skupino lahko pogojno uvrščamo tudi dolgotrajnejše stadije drugotnih macesnovih gozdov,
ki se po ekoloških in vegetacijskih značilnostih
bistveno ne razlikujejo od naravnih macesnovij.
Habitatni tip 9420 Alpski macesnovi gozdovi
lahko pri nas utemeljimo tudi na podlagi novejšega Interpretacijskega priročnika EU habitatov
(2007), v katerem lahko razberemo nedvoumen
opis macesnovih gozdov v naših Alpah.
Nekoliko bolj nezanesljivo pa je obravnavanje,
prostorska opredelitev in verjetno posledično
tudi spremljanje stanja grmiščnih habitatnih
tipov (npr. 3230, 3240, 5130). Izjema je morda
le habitatni tip 4070 *Ruševje z dlakavim slečem,
ki je bil že doslej neposredno vključen v sistem
gozdnogospodarskega načrtovanja (Pravilnik o
načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje
z divjadjo, 2010; Kutnar in sod., 2011). Habitatna
tipa 3240 Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo
vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov in
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3230 Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami
in nemškim strojevcem (Myricaria germanica)
vzdolž njihovih bregov sta bila verjetno do neke
mere obravnavana v primeru, da sta bila vključena
v 91E0 *Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja.
Čeprav habitatni tip 3230 že Veselič in sodelavci
(2002) navajajo z razmeroma veliko površino
(več kot 1400 ha), pa ga Golob (2006) ne omenja.
Habitatni tip 5130 Sestoji navadnega brina
(Juniperus communis) na suhih traviščih na
karbonatih je bil domnevno vključen v gozdnogospodarsko obravnavo le kot sukcesijska faza v
procesu zaraščanja v nekaterih habitatnih tipih.
Vendar pa ta habitatni tip doslej ni bil obravnavan
v gozdnogospodarskem sistemu kot samostojna
kategorija (Robič, 2002; Veselič in sod., 2002;
Golob, 2006; Kutnar in sod., 2011). Iz gozdarske
perspektive se lahko postavlja vprašanje smiselnosti vzdrževanja tovrstnih grmišč, saj so to
zaraščajoče površine, ki bi jih morali za njihov
dolgotrajnejši obstoj umetno vzdrževati s stalnimi posegi in z večjimi vložki. Pri tem bi morali
zadrževati naraven sukcesijski razvoj vegetacije
proti klimaksnim oblikam gozdov. Po drugi strani
pa lahko za vzdrževanje zadostnih površin tega
habitatnega tipa poskrbimo tudi v obsežnejših
prostorskih kompleksih (npr. zaraščajoče površine
na Krasu), kjer se ta habitatni tip bolj ali manj
spontano pojavlja v razmeroma velikem obsegu.
Čeprav so bili razmeroma redki fragmenti
črnikovja oz. sestoji črnega hrasta (črnike) že pred
časom fitocenološko opisani in delno kartirani
(npr. Dakskobler, 1997), pa kot lahko razberemo
iz osnutkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih območij (ZGS 2011), v sistemu
gozdnogospodarskega načrtovanja praviloma ne
zasledimo habitatnega tipa 9340 Gozdovi hrasta
črnike (Quercus ilex) kot samostojne kategorije.
Med navedenimi gozdnimi in grmiščnimi
habitatnimi tipi v preglednici 1 so predvsem
tisti, za katere lahko rečemo, da lesnate rastline v
njih gradijo razmeroma strnjene in funkcionalno
pomembne sestoje. Med njimi je tudi habitatni tip
91D0 *Barjanski gozdovi. Vendar pa se lesnata
vegetacija poleg tega barjanskega habitatnega
tipa pojavlja tudi v nekaterih drugih barjanskih
ekosistemih. Lesnata vegetacija porašča vsaj določene dele habitatnega tipa 7110 *Aktivna visoka
barja in habitatnega tipa 7140 Prehodna barja ter
GozdV 71 (2013) 5-6
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Preglednica 1. Pregled gozdnih in grmiščnih habitatnih tipov v Sloveniji, opredeljenih v Direktivi o habitati
(1992), v katerih je lesnata vegetacija ključni funkcionalni element (prednostni habitatni tipi so označeni z *)
HABITATNI TIP

STATUS

TEKOČE VODE
3230 Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem (Myricaria germanica) vzdolž njihovih bregov
(ang. Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica)

ne

3240 Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov
(ang. Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos)

ne

GRMIŠČE
4070 *Ruševje z dlakavim slečem (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
(ang. Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti))

DA

5130 Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih
(ang. Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands)

ne

GOZD
9110 Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum)
(ang. Luzulo-Fagetum beech forests)

DA

9180 *Javorjevi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih (Tilio-Acerion)
(ang. Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines)

DA

91D0 *Barjanski gozdovi
(ang. Bog woodland)

DA

91E0 *Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
(ang. Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

DA

91F0 Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris)
(ang. Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus
excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris))

ne

91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Aremonio-Fagion)
(ang. Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion))

DA

91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
(ang. Illyrian oak-hornbeam forests (Erythronio-Carpinion))

DA

91R0 Jugovzhodni evropski gozdovi rdečega bora (Genisto januensis-Pinetum)
(ang. Dinaric dolomite Scots pine forests (Genisto januensis-Pinetum))

DA

9340 Gozdovi hrasta črnike (Quercus ilex)
(ang. Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests)

ne

9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do subalpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea)
(ang. Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea))

DA

9420 Alpski macesnovi gozdovi
(ang. Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests)

ne

9530 *(Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora
(ang. (Sub-)Mediterranean pine forests with endemic black pines)

DA

Legenda:
DA – gozdnogospodarsko načrtovanje obravnava habitatni tip
ne – gozdnogospodarsko načrtovanje neposredno ne obravnava habitatnega tipa
GozdV 71 (2013) 5-6
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ima pomembno vlogo tudi v procesih nastajanja
šotnih tal. Vendar pa ocenjujemo, da imajo v teh
habitatnih tipih pomembnejšo funkcionalno vlogo
kot lesnate rastline nekatere druge skupine rastlin
(npr. šotni mahovi), zato teh habitatnih tipov
posebej ne navajamo med preostalimi gozdnimi in
grmiščnimi habitatnimi tipi (preglednica 1). Kljub
vsemu pa moramo biti pri gozdnogospodarskem
obravnavanju prostora pozorni tudi na te habitatne
tipe, ki se pogosto mozaično prepletajo z gozdnimi
površinami in so tudi bolj ali manj funkcionalno
odvisni drug od drugega.
Podobno kot v primeru mozaičnih barjanskih
ekosistemov se lesnata vegetacija in lesnate rastline
lahko pojavijo tudi kot posamezni otočki znotraj
negozdnih habitatnih tipov (npr. traviščnih) in
imajo prav tako pomembno naravovarstveno
vlogo (npr. mejice in posamezna drevesa v pretežno kmetijski krajini so pomemben habitat ali
del habitata mnogih organizmov, npr. ptic, malih
sesalcev, različnih skupin nevretenčarjev).

3.2 Rastiščni tipi kot podlaga za
opredelitev habitatnih tipov
(Natura 2000)
V preglednici 2 so rastiščni tipi po Kutnar in sod.
(2012) uvrščeni v habitatne tipe (Natura 2000) v
skladu z Direktivo o habitatih (1992) in Interpretacijskim priročnikom EU habitatov (2007).
Nekateri naravovarstveno pomembni gozdovi
doslej še niso bili obravnavani kot samostojni
habitatni tipi, ker niso bili dovolj proučeni ali
jim gozdarstvo ni namenjalo posebne pozornosti.
Med slednjimi so predvsem grmiščni habitati
in habitati, ki so le določene sukcesijeske faze
razvoja vegetaciji (npr. različne faze zaraščanja).
V posameznih opombah so določena dodatna
pojasnila, kjer so možne različne opcijske rešitve.
To orodje nam lahko služi kot podlaga za ugotavljanje stanja znotraj habitatnega tipa na ravni
celotne države ne glede na njihovo vključenost v
Natura 2000 območje.

Preglednica 2. Uvrstitev rastiščnih tipov (Kutnar in sod., 2012) v habitatne tipe (Direktiva o habitatih, 1992)
Šifra
Šifra
rastišč Skupine rastišč /
habitat
Ime habitatnega tipa
nega
Rastiščni tip
nega
tipa
tipa
I) GOZDNI RASTIŠČNI TIPI NA KARBONA
TNIH IN MEŠANIH KARBONATNO-SILIKA
TNIH KAMNINAH
I/1) Nižinski gozdovi na karbonatnih in mešanih
kamninah
I/1.1) Vrbovje s topolom
511
Vrbovje s topolom
91E0
*Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja
512
Grmičavo vrbovje
91E0
*Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja
I/1.2) Nižinsko črnojelševje
521
Nižinsko črnojelševje
91E0
*Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja
I/1.3) Dobovje, dobovo belogabrovje in vezovje
531
Dobovje in dobovo belogabrovje
91F0
Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi
gozdovi vzdolž velikih rek
532
Vezovje z ozkolistnim jesenom
91F0
Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi
gozdovi vzdolž velikih rek
I/2) Gričevno-podgorski gozdovi na karbonatnih
in mešanih kamninah
I/2.1) Gradnovo belogabrovje na karbonatnih in
mešanih kamninah
264

Opom
be

Op. 1
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541

Preddinarsko-dinarsko gradnovo
belogabrovje
542
Predalpsko gradnovo belogabrovje
543
Predpanonsko gradnovo belogabrovje
544
Primorsko belogabrovje in gradnovje
I/2.2) Gričevno-podgorsko bukovje na karbona
tnih in mešanih kamninah
551
Preddinarsko-dinarsko podgorsko
bukovje
552
Predalpsko podgorsko bukovje na
karbonatih
553
Primorsko podgorsko bukovje na
karbonatih
554
Gradnovo bukovje na izpranih tleh
555
Primorsko bukovje na flišu
I/2.3) Toploljubni listnati gozdovi
561
Bazoljubno gradnovje
562
Preddinarsko-dinarsko hrastovo črnogabrovje
563
Alpsko-predalpsko črnogabrovje in
malojesenovje
564
Primorsko gradnovje z jesensko vilovino
565
Primorsko hrastovje in črnogabrovje na
apnencu
566
Primorsko hrastovje na flišu in kislejši
jerovici
567
Puhavčevo kraškogabrovje
568
Črnikovje
I/3) Podgorsko-gorski gozdovi na karbonatnih in
mešanih kamninah
I/3.1) Osojno bukovje
581
Osojno bukovje s kresničevjem
I/3.2) Toploljubno bukovje
591
Preddinarsko-dinarsko toploljubno
bukovje
592
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje
593
Primorsko bukovje
I/3.3) Podgorsko-gorsko lipovje in velikojesenov
je na karbonatnih in mešanih kamninah
600
Podgorsko-gorsko lipovje
601

Pobočno velikojesenovje

I/3.4) Gorski obrežni in orogeni listnati gozdovi
611
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje
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91L0

Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi

91L0
91L0
91L0

Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi

91K0

Ilirski bukovi gozdovi

91K0

Ilirski bukovi gozdovi

91K0

Ilirski bukovi gozdovi

91K0
91K0

Ilirski bukovi gozdovi
Ilirski bukovi gozdovi

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
9340

/
Gozdovi hrasta črnike

91K0

Ilirski bukovi gozdovi

91K0

Ilirski bukovi gozdovi

91K0
91K0

Ilirski bukovi gozdovi
Ilirski bukovi gozdovi

9180

*Javorjevi gozdovi v grapah in na
pobočnih gruščih
*Javorjevi gozdovi v grapah in na
pobočnih gruščih

9180

91E0

*Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja

Op. 2

Op. 3
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612

Orogeno vrbovje

3240

Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo
vrbo vzdolž njihovih bregov

I/3.5) Bazoljubno borovje
621
Bazoljubno rdečeborovje

91R0

622

Obrežno rdečeborovje

3240

623

Bazoljubno črnoborovje

9530

Jugovzhodni evropski gozdovi rdečega bora
Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo
vrbo vzdolž njihovih bregov
*(Sub-)mediteranski gozdovi črnega
bora

I/4) Gorsko-zgornjegorski gozdovi na karbona
tnih in mešanih kamninah
I/4.1) Gorsko-zgornjegorsko bukovje na karbona
tnih in mešanih kamninah
631
Preddinarsko gorsko bukovje
632
Predalpsko gorsko bukovje
633
Primorsko gorsko bukovje
634
Alpsko bukovje s črnim telohom
635
Alpsko bukovje s snežno belo bekico
636
Bukovje s polžarko
637
Javorovo bukovje
638
Bukovje z dlakavim slečem
I/4.2) Jelovo bukovje na karbonatnih in mešanih
kamninah
641
Dinarsko jelovo bukovje
642
Predalpsko-dinarsko jelovo bukovje
643
Predalpsko jelovo bukovje
I/4.3) Gorsko-zgornjegorsko javorovje na karbo
natnih in mešanih kamninah
651
Gorsko-zgornjegorsko javorovje z
brestom
I/4.4) Gorsko-zgornjegorsko jelovje v na karbona
tnem skalovju in grušču
661
Dinarsko jelovje na skalovju
I/4.5) Gorsko-zgornjegorsko smrekovje na karbo
natnem skalovju in grušču
671
Smrekovje na karbonatnem skalovju
672

Predalpsko smrekovje na morenah in
pobočnih gruščih
I/5) Zgornjegorsko-podalpinski gozdovi na kar
bonatnih in mešanih kamninah
I/5.1) Zgornjegorsko-podalpinsko bukovje na
karbonatnih in mešanih kamninah
681
Preddinarsko zgornjegorsko bukovje z
zasavsko konopnico
682
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico
683
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s
platanolistno zlatico
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91K0
91K0
91K0
91K0
91K0
91K0
91K0
91K0

Ilirski bukovi gozdovi
Ilirski bukovi gozdovi
Ilirski bukovi gozdovi
Ilirski bukovi gozdovi
Ilirski bukovi gozdovi
Ilirski bukovi gozdovi
Ilirski bukovi gozdovi
Ilirski bukovi gozdovi

91K0
91K0
91K0

Ilirski bukovi gozdovi
Ilirski bukovi gozdovi
Ilirski bukovi gozdovi

9180

*Javorjevi gozdovi v grapah in na
pobočnih gruščih

/

9410
9410

Op. 4

Op. 5

Op. 6

/

Op. 7

Kisloljubni smrekovi gozdovi od
montanskega do subalpinskega pasu
Kisloljubni smrekovi gozdovi od
montanskega do subalpinskega pasu

Op. 8

91K0

Ilirski bukovi gozdovi

91K0

Ilirski bukovi gozdovi

91K0

Ilirski bukovi gozdovi

Op. 9
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684
Dinarsko podalpinsko bukovje
685
Predalpsko-alpsko podalpinsko bukovje
I/5.2) Zgornjegorsko-podalpinsko smrekovje na
karbonatnih in mešanih kamninah
691
Planinsko smrekovje na karbonatni
podlagi
Dinarsko mraziščno smrekovje
692
I/5.3) Macesnovje in ruševje
701
Macesnovje
702
Alpsko ruševje
703
Dinarsko ruševje

91K0
91K0

Ilirski bukovi gozdovi
Ilirski bukovi gozdovi

9410

Kisloljubni smrekovi gozdovi od
montanskega do subalpinskega pasu
Kisloljubni smrekovi gozdovi od
montanskega do subalpinskega pasu

Op. 10

Alpski macesnovi gozdovi
*Ruševje z dlakavim slečem
*Ruševje z dlakavim slečem

Op. 12

9410

9420
4070
4070

II) GOZDNI RASTIŠČNI TIPI NA SILIKATNIH
KAMNINAH
II/1) Gričevno-podgorski gozdovi na silikatnih kamni
nah
II/1.1) Gradnovo belogabrovje na silikatnih kamninah
711
Kisloljubno gradnovo belogabrovje
91L0
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi
II/1.2) Gričevno-podgorsko gradnovo bukovje na silikatnih kamninah
731
Kisloljubno gradnovo bukovje
9110
Srednjeevropski kisloljubni bukovi
gozdovi
II/1.3) Kisloljubno borovje
741
Kisloljubno rdečeborovje
/
/
II/2) Podgorsko-gorski gozdovi na silikatnih kamni
nah
II/2.1) Podgorsko-gorsko bukovje na silikatnih kamni
nah
751
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo
9110
Srednjeevropski kisloljubni bukovi
gozdovi
752
Predpanonsko podgorsko bukovje
/
/
II/2.2) Podgorsko-gorsko javorovje na silikatnih kamninah
761
Javorovje s praprotmi
9180
*Javorjevi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih
II/2.3) Podgorsko-gorsko jelovje na silikatnih kamni
nah
771
/
/
Jelovje s praprotmi
772
Jelovje s trikrpim bičnikom
/
/
II/3) Gorsko-zgornjegorski gozdovi na silikatnih
kamninah
II/3.1) Gorsko-zgornjegorsko bukovje na silikatnih
kamninah
781
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z
9110
Srednjeevropski kisloljubni bukovi
belkasto bekico
gozdovi
782
Kisloljubno zgornjegorsko bukovje z zasavsko 9110
Srednjeevropski kisloljubni bukovi
konopnico
gozdovi
II/3.2) Gorsko-zgornjegorsko jelovje na silikatnih
kamninah
791
Kisloljubno gorsko jelovje
/
/
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Op. 14

Op. 15
Op. 16

Op. 17
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II/3.3) Gorsko-zgornjegorsko smrekovje na silikatnih
kamninah
801
Smrekovje s trikrpim bičnikom

9410

802

Smrekovje s smrečnim resnikom

9410

803

Zgornjegorsko smrekovje z gozdno bekico

9410

II/4) Zgornjegorsko-podalpinski gozdovi na silikatnih
kamninah
II/4.1) Barjansko smrekovje in ruševje
811
Barjansko smrekovje
812
Vegetacija visokih barij

Op. 1:
Grmičavo vrbovje lahko poleg habitatnega tipa 91E0
*Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja uvrščamo tudi
v habitatni tip 3230 Alpske reke in lesnata vegetacija z
vrbami in nemškim strojevcem (Myricaria germanica)
vzdolž njihovih bregov in habitatni tip 3240 Alpske
reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos)
vzdolž njihovih bregov. V ta dva habitatna tipa spadajo
predvsem grmičava vrbovja ob alpskih vodotokih.
Op. 2:
Gozdovi, ki jih uvrščamo v rastiščni tip primorsko
hrastovje in črnogabrovje na apnencu, in tudi še
nekateri drugi toploljubni listnati gozdovi, imajo
razmeroma velik naravovarstveni pomen. Kljub temu
pa med evropskimi habitatnimi tipi ni ustreznega,
v katerega bi lahko uvrstili te gozdove. Izjema so le
rastišča črnikovja, za katere je opredeljen habitatni tip
9340 Gozdovi hrasta črnike (Quercus ilex). Toploljubni
listnati gozdovi so med drugim pomembna rastišča
nekaterih naših zavarovanih vrst, npr. navadne potonike (Paeonia officinalis), bodeče lobodike (Ruscus
aculeatus) in številnih vrst iz družine kukavičevk
(Orchidaceae) (Skoberne, 2007).
Op. 3:
Posamezne fragmente rastiščnega tipa gorsko obrežno
sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje z večjim
deležem sive vrbe lahko potencialno uvrščamo tudi
v habitatni tip 3240 Alpske reke in lesnata vegetacija
s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov in
v habitatni tip 3230 Alpske reke in lesnata vegetacija z
vrbami in nemškim strojevcem (Myricaria germanica)
vzdolž njihovih bregov.
Op. 4:
Rastiščni tip orogeno vrbovje vključuje obrečno/
obrežno vrbovje, ki ga po navadi najdemo na prodiščih ob zgornjem toku gorskih vodotokov s hitro
tekočo vodo, robatimi in neobrušenimi kamnitnimi
plavinami. Na takih rastiščih se pojavljajo različni
268

91D0
7110

Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do subalpinskega pasu
Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do subalpinskega pasu
Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do subalpinskega pasu

*Barjanski gozdovi
*Aktivna visoka barja

Op. 18
Op. 18
Op. 18

Op. 19

sukcesijski stadiji vegetacije, ki so praviloma podvrženi večji dinamiki vodotokov. Sestoje vrb, v katerih
se pojavlja tudi nemški strojevec (Myricaria germanica), uvrščamo v habitatni tip 3230 Alpske reke in
lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem
(Myricaria germanica) vzdolž njihovih bregov. Na
prehodu teh vodotokov v nižinski svet, kjer je delež
bele vrbe (Salix alba) vse večji, lahko ta rastiščni tip
postopoma uvrščamo v habitatni tip 91E0 *Obrečna
vrbovja, jelševja in jesenovja (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).
Op. 5:
Na rastiščih obrežnega rdečeborovja, ki je bolj sušna
oblika pionirske vegetacije na prodiščih alpskih
vodotokov, se poleg dominante vrste rdečega bora
(Pinus sylvestris) pogosto pojavlja tudi siva vrba,
zato jo lahko uvrščamo v habitatni tip 3240 Alpske
reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos)
vzdolž njihovih bregov.
Op. 6:
Javorovo bukovje predstavlja bukove sestoje z večjim
deležem gorskega javorja, ki je bilo opisano v Alpah
kot združba bukve in lataste preobjede (Aconito
paniculati-Fagetum (Zupančič 1969) Marinček et
al. 1993) in v območju dinarskega jelovega bukovja
kot združba bukve in kljukastosemenske zvezdice
(Stellario montanae-Fagetum (Zupančič 1969) Marinček et al. 1993 (Dakskobler, 2008). Ker so to v bistvu
bukovi gozdovi, jih uvrščamo v habitatni tip 91K0
Ilirski bukovi gozdovi (Aremonio-Fagion) in ne v
habitatni tip 9180 *Javorjevi gozdovi v grapah in na
pobočnih gruščih (Tilio-Acerion).
Op. 7:
Za rastiščni tip dinarsko jelovje na skalovju v obstoječih naravovarstvenih dokumentih (Direktiva o
habitatih, 1992; Interpretacijski priročnik EU habitatov, 2007), kljub velikemu potencialnemu naravovarstvenemu pomenu, ni ustreznega habitatnega tipa.
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Na nedoslednost pri opredelitvi habitatov jelovih in
jelovo-bukovih gozdov je opozarjal že Robič (2002),
vendar pa pri tem ni predlagal posebnega jelovega
habitatnega tipa. Glede na uspevanje tega rastiščnega
tipa na zelo skalnih površinah v območju dinarskega
jelovega-bukovja, bi ga lahko potencialno pridružili habitatnemu tipu 91K0 Ilirski bukovi gozdovi
(Aremonio-Fagion), v katerega med drugim uvrščamo
jelovo-bukove gozdove. Glede na pojavljanje smreke
v sestojih tega rastiščnega tipa in sintaksonomsko
pripadnost opisanih združb (npr. Neckero‐Abietetum
Tregubov 1962) razredu smrekovih gozdov (Vaccinio-Piceetea) pa bi lahko rastiščni tip dinarsko jelovje
na skalovju pogojno uvrstili tudi v habitatni tip 9410
Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do
subalpinskega pasu. Vendar pa nobena od rešitev ni
ustrezna. Za uvrstitev dinarskega jelovja na skalovju
v enega od teh dveh habitatnih tipov tudi ne dobimo
ustrezne potrditve v Interpretacijskem priročniku EU
habitatov (2007), kar kaže, da so bili ti gozdovi po
vsej verjetnosti prezrti.
Podobno so bili jelovi gozdovi prezrti tudi v prvotni
tipologiji evropskih gozdov (EEA, 2007), vendar pa so
bili v posodobljeni različici (UNECE/FAO/MCPFE,
2010) dopolnjeni z gozdnim tipom 7.9 Mountainous
Silver fir forest, ki je uvrščen v skupino gorskih bukovih
gozdov (7. Mountainous beech forest).
Op. 8:
Robič (2002) je bil zadržan pri uvrščanju naših smrekovih gozdov v habitatni tip 9410 Kisloljubni smrekovi
gozdovi od montanskega do subalpinskega pasu,
saj po njegovem prepričanju ta habitatni tip gradijo
le conalni smrekovi gozdovi v Alpah in Karpatih.
Vendar pa po novejšem opisu habitatnega tipa 9410
v Interpretacijskem priročniku EU habitatov (2007)
lahko ta edafsko pogojena smrekovja Alp in prialpskega območja (npr. Dinarsko gorstvo) nedvoumno
uvrstimo v ta habitatni tip. Pri uvrstitvi smrekovja
na karbonatnem skalovju v habitatni tip 9410 zmoti
le poimenovanje habitatnega tipa, kjer je v imenu
poudarjena kisloljubnost teh gozdov. Ta ekološka
opredelitev za smrekovje na karbonatnem skalovju
(kot tudi za druga smrekovja na karbonatnih podlagah,
ki so označena s šiframi 672, 691, 692) ni ustrezna,
kar je jasno razvidno že iz samega poimenovanja teh
rastiščnih tipov.
Op. 9:
Kot v predhodnem primeru tudi predalpsko smrekovje na morenah in pobočnih gruščih Robič (2002)
ni predlagal, da se uvrsti v kateri koli habitatni tip in
v območje Natura 2000. Med opisanimi združbami
tega rastiščnega tipa je predvsem združba smreke z
alpskim negnojem (Laburno alpini-Piceetum Zupančič
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1999), ki je razširjena predvsem v Robanovem kotu,
Logarski dolini in s posameznimi fragmenti še v
nekaterih alpskih dolinah na Gorenjskem in Koroškem (Zupančič, 1999). Poleg te pa je v ta rastiščni tip
uvrščena tudi drugotna združba smreke s kranjsko
krhliko (Rhamno fallacis-Piceetum Zupančič 1999),
ki pa predstavlja dolgotrajnejši razvojni stadij in je
bila zato kljub vsemu uvrščena v ta rastiščni tip. V
tej drugotni smrekovi združbi prisotnost fagetalnih
elementov nakazuje na ostanke primarnih bukovih
gozdov (Zupančič, 1999).
V smrekovih združbah na morenah in pobočnih
gruščih lahko prepoznamo razmeroma velik naravovarstveni potencial, zato jih lahko uvrščamo v habitatni
tip 9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega
do subalpinskega pasu. Med podtipi tega habitata so
namreč omenjeni tudi gozdovi z obrobja Alp, ki se
bolj ali manj spontano razširjajo. V Interpretacijskem
priročniku EU habitatov (2007) lahko namreč najdemo
naslednji opis: »Peri-Alpine spruce forests: Spontaneous
Picea abies formations occupying outlying altitudinal
or edaphic enclaves within the range of more predominant vegetation types of the montane levels of the
outer Alps, …, the Dinarides, the subalpine levels of …
the Dinarides«, na podlagi katerega lahko predalpsko
smrekovje na morenah in pobočnih gruščih uvrstimo
v habitatni tip 9410.
Op. 10:
Rastiščni tip planinsko smrekovje na karbonatni
podlagi najdemo v zgornjegorskem in podalpinskem pasu. Po predhodnih ugotovitvah (Kutnar in
sod., 2012) je to pretežno zooantropogeno pogojena
rastlinska združba. Večina sedaj znanega smrekovja
v tem območju je bolj ali manj posledica zaraščanja
nekdanjih pašnih površin v preteklosti. Zaradi nastalih
edafskih razmer, predvsem zakisanosti rastišča in
določenih mikroklimatskih sprememb, predstavlja
ta združba dolgotrajnejšo obliko smrekovega gozda.
Vendar pa so v ekstremnejših razmerah v tem pasu
obstajajo tudi posamezni razmeroma ohranjeni
sestoji subalpinskega (podalpinskega) smrekovja. Na
temelju podrobnejših opisov ekoloških in florističnih
razmer pripadajoče združbe Adenostylo glabrae-Piceetum (Zupančič, 1999) lahko te gozdove uvrstimo
v habitatni tip 9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi
od montanskega do subalpinskega pasu. Predlog za
uvrščanje teh gozdov v ta habitatni tip je dal že Golob
(2006), medtem ko Robič (2002) tovrstnih smrekovih
gozdov ni predlagal za uvrščanje v habitatne tipe v
okviru območij Natura 2000.
Op. 11:
Specifičen in naravovarstveno zanimiv je tudi rastiščni
tip dinarsko mraziščno smrekovje. Kot lahko razbe269
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remo iz opisa habitatnega tipa 9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do subalpinskega pasu v
Interpretacijskem priročniku EU habitatov (2007), se
vanj uvrščajo tudi tovrstni spontano nastali smrekovi
sestoji v edafsko pogojenih enklavah v Dinaridih
med drugačno splošno prevladujočo vegetacijo (v
tem primeru dinarsko jelovo bukovje). Kljub jasno
izraženim naravovarstvenim potencialom in jasnim
argumentom pa se Robič (2002) tudi v tem primeru
smrekovih gozdov ni odločil za njihovo uvrstitev
v ustrezni habitatni tip. Golob (2006) pa je dve od
pripadajočih združb iz tega rastiščnega tipa (Stellario
montanae-Piceetum in Hacquetio-Piceetum) navedel
kot ustrezni za uvrstitev v habitatni tip 9410.
Op. 12:
Verjetno v preteklosti zaradi slabše raziskanosti ali pa
določenih strokovnih stališč macesnovje v naših Alpah
ni bilo opredeljeno v okviru ustreznega habitatnega
tipa 9420 Alpski macesnovi gozdovi (Robič, 2002;
Golob, 2006). Naši avtohtoni macesnovi gozdovi v
obdobju priprav na oblikovanje in vzpostavitev Natura
2000 območij še niso bili prepoznani kot samostojna
kategorija gozdov in zato tudi niso bili opisani v okviru
samostojne asociacije. V zadnjem času so raziskave
potrdile avtonomnost teh gozdov in njihove naravovarstvene potenciale (Dakskobler, 2006; Zupančič in
Žagar, 2007; Dakskobler in sod., 2010; Dakskobler
& Kutnar, 2012). Na podlagi teh ugotovitev lahko
tudi naše macesnove gozdove nesporno uvrstimo
v habitatni tip 9420 (Interpretacijski priročnik EU
habitatov, 2007).
Op. 13:
Golob (2006) je uvrstil rastiščni tip kisloljubno
bukovje z rebrenjačo oz. pripadajočo združbo
Blechno-Fagetum v habitatni tip 9110 Srednjeevropski
kisloljubni bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum). Hkrati
pa navaja, da je Robič (2002), v nasprotju z njim, to
združbo predlagal za uvrstitev v habitatni tip 91K0
Ilirski bukovi gozdovi (Aremonio-Fagion). Kljub
pojavljanju določenih elementov v tej združbi, ki
jim lahko pripisujemo ilirski značaj, predlagamo,
da se rastiščni tip kisloljubno bukovje z rebrenjačo
obravnava v sklopu habitatnega tipa 9110 Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi. Glede na geološko
matično podlago in posledično tudi floristično sestavo
lahko ugotovimo razmeroma veliko podobnost med
kisloljubnim bukovjem z rebrenjačo in kisloljubnimi
bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum), ki jih v ožjem
pomenu uvrščamo v ta habitatni tip. Potrditev o
pravilnosti te odločitve lahko dobimo tudi v samem
Interpretacijskem priročniku EU habitatov (2007),
kjer v habitatni tip 9110 Srednjeevropski kisloljubni
bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) uvrščajo tudi
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kisloljubne bukove gozdove v pasu gričevij, tudi na
obrobju Alp in na zahodnem delu subpanonskega
sveta, kjer so bukvi lahko primešani tudi graden
(Quercus petraea) in posamezni spontano razširjeni
iglavci (v primeru združbe Blechno-Fagetum so to
predvsem smreka (Picea abies), rdeči bor (Pinus
sylvestris) in jelka (Abies alba)).
Op. 14:
Rastiščni tip predpanonsko podgorsko bukovje je
uvrščeno med kisloljubne gozdove, ki se pojavljajo na
različnih silikatnih kamninah. Med različnimi združbami, ki so jih v razmeroma podobnih razmerah opisali različni avtorji, so npr. 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. Te združbe imajo bolj ali manj
izražen acidofilen značaj ali pa je pojavljanje acidofilnih florističnih elementov v veliki meri posledica
intenzivnejšega izpiranja bazičnih kationov in glinastih
delcev iz zgoraj ležečega horizonta E v spodnji horizont
Bt (Urbančič in sod., 2005). Glede na značilnosti tal
in rastlinske sestave bi rastiščni tip predpanonsko
podgorsko bukovje lahko pogojno uvrstili v habitatni
tip 9110 Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi
(Luzulo-Fagetum).
Vendar pa sta se Robič (2002) in Golob (2006) odločila, da nekatere od teh združb (ki jih praviloma
opisujeta na ravni asociacij (ne geografskih variant
ali subasociacij), npr. Festuco drymeiae-Fagetum,
Vicio oroboidi-Fagetum, Hedero-Fagetum) uvrstita v habitatni tip 91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Aremonio-Fagion).
Precej očitno je, da je predpanonsko podgorsko
bukovje v tem pogledu mejni primer, v katerem lahko
upoštevamo različne kriterije in ga tudi različno
obravnavamo. Na različna stališča nekaterih avtorjev
pri obravnavanju bukovih gozdovih v predpanonskem območju opozarja tudi (Dakskobler, 2008). Po
njegovem mnenju bi bila potrebna dodatna kritična
primerjava teh gozdov in floristično-vegetacijska ter
pedološka analiza njihovih rastišč.
Da so razumevanje in uvrščanja teh gozdov v nekatere
višje kategorije lahko precej različna, je razvidno tudi
iz primerjave konkretnih površin v subpanonskem
območju. Medtem ko je velik del gozdov v tem območju po Gozdnovegetacijski karti Slovenije (Košir in
sod., 1974, 2003, 2007) opredeljen z združbo Querco-Fagetum (sin. Hedero-Fagetum), ki jo praviloma
uvrščamo v habitatni tip 91K0 Ilirski bukovi gozdovi,
pa so povsem iste gozdne površine po Vegetacijski
GozdV 71 (2013) 5-6
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karti gozdnih združb Slovenije (Čarni in sod., 2002)
opisane z združbo Castaneo-Fagetum sylvaticae (sin.
Querco-Luzulo-Fagetum). To združbo Golob (2006),
ki povzema tudi po Robiču (2002), uvršča v habitatni
tip 9110 Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi
(Luzulo-Fagetum). Združba Castaneo-Fagetum sylvaticae opisuje kisloljubno gradnovo bukovje, ki
smo ga v tem delu tudi uvrstili v habitatni tip 9110
Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi.
Morebiti bi bile za zanesljivejšo opredelitev predpanonsko podgorskega bukovja po naravovarstvenih
merilih in njihovo uvrstitev v habitatne tipe potrebne
določene dodatne analize (tako kot predlaga že
Dakskobler (2008)). Znotraj tako prehodnih združb
ali rastiščnih tipov, ki jih omenjamo, bi bilo mogoče
deliti in uvrščati tudi posamezne sintaksonomske
kategorije (npr. geografske variante, subasociacije).
Op. 15:
Tako kot že za nekatere prej omenjene jelove gozdove
lahko ugotovimo tudi za rastiščni tip jelovje s praprotmi (vključuje združbe Galio rotundifolii-Abietetum
M. Wraber 1959, Dryopterido affinis-Abietetum Košir
1994 nom. ileg. in Polysticho setiferi-Abietetum Košir
1994), da v obstoječih naravovarstvenih dokumentih
(Direktiva o habitatih, 1992; Interpretacijski priročnik
EU habitatov, 2007), kljub velikemu potencialnemu
naravovarstvenemu pomenu, ni ustreznega habitatnega tipa. Glede na pogosto pojavljanje smreke
v sestojih tega rastiščnega tipa in sintaksonomsko
pripadnost teh združb razredu smrekovih gozdov
(Vaccinio-Piceetea) bi lahko rastiščni tip jelovje
s praprotmi pogojno uvrstili v habitatni tip 9410
Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do
subalpinskega pasu. Vendar pa to ni ustrezna rešitev,
saj za uvrstitev tega rastiščnega tipa v habitatni tip
9410 ne najdemo nobene potrditve v Interpretacijskem priročniku EU habitatov (2007), kar podobno
kot pri preostalih jelovjih kaže, da so bili ti gozdovi
neustrezno obravnavani ob pripravi seznama habitatnih tipov (Direktiva o habitatih, 1992).
Op. 16:
Tudi za jelovje s trikrpim bičnikom, podobno kot za
preostala jelovja (glej opombe 7 in 15) v obstoječih
naravovarstvenih dokumentih (Direktiva o habitatih, 1992; Interpretacijski priročnik EU habitatov,
2007), kljub velikemu naravovarstvenemu pomenu,
ni ustreznega habitatnega tipa.
Op. 17:
Za gozdove, ki jih opredeljujemo kot kisloljubno
gorsko jelovje, tako kot za druge naravne gozdove
jelke (opombe 7, 15 in 16), ni bil opisan ustrezen
habitatni tip (Direktiva o habitatih, 1992; Interpretacijski priročnik EU habitatov, 2007). Vendar
GozdV 71 (2013) 5-6

je večina kompleksov rastiščnega tipa kisloljubno
gorsko jelovje, ki so bili opisani z združbami Luzulo
albidae-Abietetum Oberd. 1957 var. geogr. Hieracium
rotundatum Košir 1994, Hieracio rotundati-Abietetum
Marinček 1995; Paraleucobryo-Abietetum Belec et al.
ex Belec 2009, kljub vsemu zaradi drugih razlogov
zajeto v ekološkem območju Natura 2000 (npr. pSCI
SI3000270 Pohorje oz. SPA SI5000006 Pohorje).
Op. 18:
Čeprav so bili pri nas v začetnem obdobju oblikovanja
območij Natura 2000 precej zadržani pri vključevanju
smrekovih gozdov v ustrezni habitatni tip (npr. Robič,
2002; Veselič in sod., 2002), pa lahko iz novejših
opisov v Interpretacijskem priročniku EU habitatov
(2007) dobimo potrditev o pravilnosti uvrščanja
naših naravnih smrekovih gozdov, kot so smrekovje
s trikrpim bičnikom, smrekovje s smrečnim resnikom in zgornjegorsko smrekovje z gozdno bekico
(glej tudi opombe 8, 9, 10 in 11) v habitatni tip 9410
Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do
subalpinskega pasu.
Op. 19:
Rastiščni tip vegetacija visokih barij je mozaik različnih, pretežno malopovršinskih barjanskih združb.
V dosedanji bazi Zavoda za gozdove Slovenije so
bila ta rastišča opredeljena s celotnim razredom
vegetacije visokih barij (Oxycocco-Sphagnetea). Ta
rastiščni tip je opisan predvsem z združbama SphagnoPinetum mugo (Bartsch 1940) R. Kuoch 1954 (tudi
Pino-Sphagnetum s. lat.) in Piceo-Sphagnetum flexuosi
Kutnar et Martinčič 2002. Vendar pa so v ta rastiščni
tip, poleg pretežno lesnate vegetacije, vključeni tudi
zelo različni, največkrat 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
se ne pojavljajo kot ključne vrste v razvoju in obstoju
teh delov barij.
Večino tega rastiščnega tipa uvrščamo v habitatni tip
7110 *Aktivna visoka barja. Verjetno pa so znotraj
območij, ki so bila kartirana pod skupno kategorijo
Oxycocco-Sphagnetea, tudi fragmenti habitatnega tipa
7140 Prehodna barja in morebiti tudi habitatnega tipa
91D0 *Barjanski gozdovi.

4
4

ZAKLJUČKI

CONCLUSIONS

Čeprav so bila območja Natura 2000 po Direktivi
o habitatih (1992) šele pred nedavnim potrjena
in dobila dokončen status posebnih varstvenih
območij (SAC – Special Areas of Conservations)
(Skoberne, 2012), pa je zaradi usklajenosti s
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celotnim evropskim omrežjem območij Natura
2000 in zadostne vključenosti območij posamezne
države potrebno njihovo dinamično preverjanje
in dopolnjevanje. Proces usklajevanja poteka
na t. i. biogeografskih seminarjih, na katerih
sodelujejo posamezne države članice, nevladne
organizacije in predstavniki Evropske komisije. V
okviru biogeografskih seminarjev se posamezni
državi članici določi morebitne dodatne obveznosti, ki jih mora opraviti. Med obveznostmi,
ki izhajajo iz teh pogajanj, so lahko določitev ali
razširitev novih območij Natura 2000 in vključitev
posameznih vrst oz. habitatnih tipov v obstoječa
območja Natura 2000. Na podlagi treh dosedanjih
biogeografskih seminarjev, ki se ga je udeležila
Slovenija kot država članica, je bila Slovenija
pozvana, naj predlaga spremembe mej obstoječih
območij Natura 2000 in predlaga tudi dodatna
območja Natura 2000. Za ta namen je bil pripravljen predlog omenjenih sprememb (ZRSVN,
2012). Vlada RS je na dopisni seji 19. aprila 2013
spremenila in povečala omrežje Natura 2000 v
Sloveniji. S tem namenom je sprejela štiri akte
(Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o posebnih varstvenih območjih - območjih
Natura 2000, 2013; Uredba o spremembi Uredbe
o ekološko pomembnih območjih, 2013; Uredba o
spremembi Uredbe o habitatnih tipih, 2013; Načrt
ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000
in določitve razvojnih ukrepov, 2013). Obstoječe
omrežje Natura 2000 je razširila za približno 480
km2 (na kopnem za 477 km2 in na morju za 3
km2), kar predstavlja povečanje območja za 2,4
odstotka državnega ozemlja.
Vendar pa smo tudi glede na analize pojavljanja
obstoječih gozdnih in obgozdnih habitatnih tipov
in študiji možnosti uporabe sistema rastiščnih
tipov (Kutnar in sod., 2012) za naravovarstvene
namene ugotovili določene nedoslednosti in
pomanjkljivosti, ki jih bo treba postopoma odpraviti oz. korigirati. Kot lahko ugotavljamo približno
po desetih letih od prvih aktivnosti za pripravo
gozdarskih prostorskih podlag za oblikovanje
območij Natura 2000 (npr. Robič, 2002; Veselič
in sod., 2002), se tudi na tej ravni kažejo potrebe
po drugačnem obravnavanju nekaterih naših
gozdov v kontekstu habitatnih tipov in Natura
2000. Eden od razlogov je v tem, da so v tem
obdobju postala bolj jasna in dodelana nekatera
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skupna evropska izhodišča, npr. Interpretacijski
priročnik EU habitatov (2007). Na podlagi tega
dokumenta nekatere gozdne habitatne tipe lahko
vrednotimo in obravnavamo v drugačni luči kot
v pripravljalnem obdobju (npr. večja možnost
obravnavanja naših smrekovih gozdov v okviru
določenih habitatnih tipov). Določene spremembe
v pogledih na habitatne tipe bodo potrebne tudi v
primeru do nedavnega slabše raziskanih gozdov
(npr. macesnovja). Precej očitno je, da so bili
pri vključevanju naravovarstveno pomembnih
habitatnih tipov v seznam Direktive o habitatih
(1992) in pri poznejših dopolnitvah tako rekoč v
celoti spregledani jelovi gozdovi, ki imajo nesporno
velik biodiverzitetni potencial (samo jelovo bukovi
gozdovi so bili uvrščeni v habitatni tip 91K0 Ilirski
bukovi gozdovi; za preostala naravna jelovja ni
definiranega ustreznega habitatnega tipa). Zato
predlagamo, da se podrobneje prouči naravovarstveni in splošni pomen različnih jelovih gozdov
(v tej skupino so dinarsko jelovje na skalovju,
jelovje s praprotmi, jelovje s trikrpim bičnikom
in kisloljubno gorsko jelovje). Na temelju teh
izhodišč naj ustrezne strokovne inštitucije sprožijo postopke, s katerimi bodo naši jelovi gozdovi
dobili potreben naravovarstveni status tudi na
nivoju EU. Na tej podlagi bodo naši jelovi gozdovi
vključeni v ustrezne nove habitatne tipe, tako pa
bo poskrbljeno za njihov formalni naravovarstveni
status in tudi obravnavo.
Zaradi pojavljanja v obliki manjših fragmentov
ali deloma tudi zaradi slabšega poznavanja so bili
neustrezno obravnavani tudi nekateri poplavni
gozdovi, ki bi jih morali uvrstiti v habitatni tip
91F0 Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi
vzdolž velikih rek. V morebitnih nadaljnjih procesih preoblikovanja in novega definiranja izhodišč
v našem prostoru bo omenjenim habitatom treba
nameniti precej več strokovne pozornosti.
V okviru obstoječega sistema gozdnogospodarskega načrtovanja bo treba mnogo več naporov
nameniti še posebno prioritetnim (prednostnim)
habitatnim tipom, kot so 9180 *Javorjevi gozdovi
v grapah in na pobočnih gruščih, 91D0 *Barjanski gozdovi, 91E0 *Obrečna vrbovja, jelševja in
jesenovja ter 9530 *(Sub-)mediteranski gozdovi
črnega bora. Na temelju jasnejših strokovnih
izhodišč moramo te habitatne tipe proučiti in
natančno prostorsko opredeliti. V okviru gozGozdV 71 (2013) 5-6
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dnogospodarskega načrtovanja bo treba nameniti
več prostora tudi nekaterim, doslej v veliki meri
prezrtim grmiščnim in obgozdnim habitatnim
tipom (npr. 3230, 3240, 4070, 5130, 9340).
V večjih gozdnih kompleksih (npr. Pohorje,
Pokljuka) se lahko fragmentarno pojavljajo tudi
nekateri habitatni tipi, ki jih sicer ne prištevamo
med gozdne habitate v ožjem pomenu (npr. 7110
*Aktivna visoka barja, 7140 Prehodna barja).
Zaradi pogostega mozaičnega prepletanja teh
habitatnih tipov z gozdnimi in njihove funkcionalne povezanosti je v okviru takih kompleksov
treba naravovarstveno obravnavati in skrbeti tudi
za njihovo ugodno ohranitveno stanje.

5
5

SUMMARY
POVZETEK

Typology of Slovenian forest sites (Kutnar et al.,
2012) according to ecological and floristic similarities or forest plant communities is hierarchical
spatial framework for planning and managing of
forest development. However, this system of forest
sites is potentially more widely applicable, e.g. for
managing spatial and ecological problems related
to forest habitats, ecosystems and landscape. Nature
conservation, which has been so far integrated
in the system of forest management planning, is
also one of the potential users. According to the
Slovenian Forest Law (Official Gazette of RS, No.
30/1993) forest management plans provide the
necessary measures for maintaining the favourable
conservation status of nature protection areas.
In Slovenia, the major part of the Natura 2000
protected areas is covered by the forest habitat
types (Golob, 2006) for which it is necessary
to ensure a favourable conservation status. For
this purpose it is necessary to define the spatial
framework as clearly as possible, enabling the
identification, delineation and monitoring of
forest habitat types.
Based on a clearly described relationship
between the forest sites and the nature conservation categories, the existing forest sites typology
(Kutnar et al., 2012) is a useful spatial tool for
compilation and analysis of data related to the
nature conservation. In this study the correlation
keys between forest site types (Kutnar et al., 2012)
and habitat types (Habitats Directive 1992, InterGozdV 71 (2013) 5-6

pretation Manual of European Union Habitats
2007) have been established.
In the process of creating of Natura 2000
network (e.g. Skoberne, 2004, 2012; Petkovšek
2007; ZRVSN, 2012), it is necessary to consider
different items (e.g. Birds Directive, 1979; Habitats Directive 1992) requiring certain trade-offs
between the different elements of importance for
the nature. Thus, in this process some small-area
habitat types or less researched and less known
habitat types might have been partly overlooked or
inadequately addressed. In this paper we therefore
discuss habitat types not necessarily included in
the Natura 2000 sites.
This study presents the set of forest habitat
types (Habitats Directive, 1992) closely related to
the forest management planning. We identified
16 forest and scrubland habitat types in which the
ligneous vegetation is a key functional component
(Table 1). Only 10 of them are rather well addressed in the current system of forest management
planning (Kutnar et al., 2011). However, among
them there are habitat types like priority habitat
types, 9180 *Tilio-Acerion forests of slopes, screes
and ravines, 91D0 *Bog woodland, 91E0 *Alluvial
forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), and
9530 *(Sub-) Mediterranean pine forests with
endemic black pines, all needing special attention
due to their importance and small area.
Other 6 habitat types, like 91F0, 9420, are only
partially included in the existing forest management planning systems. Although the floodplain
forests belonging to habitat type 91F0 Riparian
mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis
and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus
angustifolia, along the great rivers (Ulmenion
minoris) were described among similar European
forests (Čater et al., 2001; Čater & Kutnar, 2008a,
2008b), they were set in ecologically similar habitat types of 91LO and 91E0* (see Robič, 2002;
Golob, 2006).
The Larix decidua forests were described
and mapped very recently (Dakskobler, 2006;
Zupančič & Žagar, 2007; Dakskobler et al., 2010;
Dakskobler & Kutnar, 2012) and consequently,
the habitat type of 9420 Alpine Larix decidua
forests were not integrated properly in the forest
management planning system and in the Natura
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2000 network. It seems that they were mostly
included in the habitat type of 4070 * Bushes
with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum hirsuti)).
The spatial designation and consequently monitoring of scrubland and habitat types, for example
3230, 3240, 5130, are even more uncertain. Similar
to them, the rare fragments of Quercus ilex forests, phytosociologically described plus mapped
(Dakskobler, 1997) and representing the habitat
types of 9340, were completely overlooked in forest
management plans of regional units (ZGS, 2011).
In Table 1 forest and scrubland habitat types
are listed. These are habitat types where ligneous
vegetation forms relatively compact and functionally important stands. In addition to the habitat
type 91D0 *Bog woodland, ligneous vegetation
could overgrow significant part of other mire
habitats, such as 7110 *Active raised bogs and
7140 Transition mires. However, the ligneous
vegetation has a less important functional role
than some other plant groups (e.g. peat-mosses).
In the main part of this study the forest site
types (Kutnar et al., 2012) were tested in view
of habitat types (Habitat Directive, 1992; Interpretation Manual of EU Habitats, 2007). On the
basis of the updated nature conservation background and new scientific knowledge on forest
vegetation, the new forest site types were set into
the appropriate habitat type. Due to different
vegetation and habitat type concepts in the past,
the classification of spruce forests to the habitat
type 9410 Picea forests of the montane to alpine
levels (Vaccinio-Piceetea)), and classification of
acidophilus beech forest to the habitat type 9110
Luzulo-Fagetum beech forests were especially
discussed. Although of considerable nature conservation importance, fir forests in Slovenia were
not adequately integrated into the existing concept
of nature conservation. In the list of habitat types
(Annex I, Habitat Directive 1992) there does not
exist any appropriate habitat type of European
silver fir (Abies alba). We suggest to describe the
nature-conservation importance of these forests
and to establish a new habitat type on EU level
to take care of the nature-conservation status of
these fir forests in Slovenia.
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Sistemi ocenjevanja vrednosti gozdov v Avstriji, Nemčiji
in Švici – lekcije za Slovenijo

Systems of Appraisal of Forests in Austria, Germany and Switzerland – Lessons for
Slovenia
Milan Šinko*
Izvleček:
Šinko, M.: Sistemi ocenjevanja vrednosti gozdov v Avstriji, Nemčiji in Švici – lekcije za Slovenijo. Gozdarski
vestnik, 71/2013, št. 5–6. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 16. Prevod avtor, prevod angleškega
besedila Breda Misja, lektoriranje slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek prikazuje sistem vrednotenja (ocenjevanje vrednosti) gozdov v Nemčiji, Avstriji in Švici po področjih:
definicija vrednosti, zakonske osnove, metodološki pristopi vrednotenja in organiziranosti cenilske dejavnosti.
V Sloveniji se oblikuje nov sistem vrednotenja gozdov, ki bo usklajen z novim družbenim in gospodarskim sistemom, zato so v Sloveniji z vidika uporabnosti poudarjena posamezna področja sistema ocenjevanja vrednosti
gozdov v omenjenih državah.
Ključne besede: vrednotenje, ocenjevanje vrednosti, gozd
Abstract:
Šinko, M.: Systems of Appraisal of Forests in Austria, Germany and Switzerland - Lessons for Slovenia. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 16.
Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This article presents valuation system (appraisal) of forests in Germany, Austria and Switzerland according to
following fields: value definition, legal bases, methodological approaches to appraisal and appraisal activity. A
new system of forest appraisal is being formed in Slovenia; it will be harmonized with the new social and economy
system, therefore individual fields of forest appraisal system in the above-mentioned countries are stressed from
the viewpoint of usability in Slovenia.
Key words: valuation, appraisal, forest

1

Uvod

V prispevku bomo predstavili sisteme vrednotenja
gozdov v Nemčiji, Avstriji in Švici, pri čemer razumemo vrednotenje gozdov kot proces ocenjevanja
vrednosti gozdov. V praksi vrednotenja gozdov
se za dejavnost ocenjevanja vrednosti uporablja
tudi pojem cenitev (vrednosti). Sistem vrednotenja gozdov sestavljajo metodološki, zakonski,
organizacijski in informacijski elementi, ki podpirajo dejavnost ocenjevanja vrednosti gozdov.
Predstavljene sisteme bomo obravnavali z vidika
razvoja sistema vrednotenja gozdov v Sloveniji.
V Sloveniji je za ocenjevanje vrednosti gozdov
v uporabi Enotna metodologija za ugotavljanje
vrednosti kmetijskega zemljišča in gozda (Ur.l.
SRS, št. 10/1987 in 30/1989) (v nadaljevanju
metodologija), ki je bila oblikovana in sprejeta
kot uradni pristop za ocenjevanje vrednosti
gozdov že v sistemu socialističnega samoupravljanja. Metodologija je nastala v političnem in
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ekonomskem ozadju, ki je pomembno vplivalo
na metodološki pristop ocenjevanja vrednosti.
Ocenjevanje vrednosti kmetijskih zemljišč in
gozdov po omenjeni metodologiji temelji na
izračunu kapitalizirane vrednosti potencialnih
čistih donosov gozdov, pri čemer se ne upoštevajo
razmere na trgu gozdov, ki je v tržnem gospodarstvu glavni mehanizem oblikovanja cen gozdov.
Neustreznost metodologije se je pokazala tako v
teoretičnih vidikih (npr. Šinko, 2008), kot tudi v
praktični dejavnosti ocenjevanja vrednosti gozdov.
Zato so se v okviru Društva sodnih izvedencev in
cenilcev gozdarstva Slovenije (pred letom 2011:
Sekcija sodnih izvedencev in cenilcev gozdarstva
pri Zvezi gozdarskih društev) pojavile pobude za
izdelavo pristopa, ki bo odražal sodoben politični
in gospodarski kontekst, v katerem se oblikujejo
Mag. M. Š., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
milan.sinko@bf.uni-lj.si
*
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cene gozdov. Izdelava novega sistema ocenjevanja
vrednosti gozdov se je sistematično začela v okviru
ciljnega raziskovalnega programa Ocenjevanje
vrednosti gozdnih zemljišč in ekosistemskih storitev ter škode po divjadi v gozdovih1. Postopek
priprave novega sistema je vključeval tudi pregled
ureditve ocenjevanja vrednosti gozdov v Avstriji,
Nemčiji in Švici, ki so zgodovinsko povezane s
Slovenijo na področju razvoja gospodarjenja
z gozdovi, imajo podobne naravne razmere in
v tržnem gospodarstvu oblikovane politično-upravne sisteme.
V prispevku bomo na začetku prikazali opredelitev vrednosti gozdov v posameznih državah,
ki je v času priprave prispevka veljavna slovenska
metodologija ne vsebuje. V nadaljevanju bomo
predstavili predpise s področja ocenjevanja vrednosti gozdov, metodološka izhodišča in organiziranost dejavnosti ocenjevanja vrednosti gozdov v
posamezni državi. V zaključku bomo komentirali
možnost prenosa posameznih rešitev v Slovenijo.

2

Opredelitev vrednosti
gozdov

Pred začetkom ocenjevanja vrednosti gozdov
je treba opredeliti pojem vrednosti gozdov, saj
bistveno vpliva na oblikovanje metodološkega
pristopa. Izhodišče za ocenjevanje vrednosti
nepremičnin in tudi gozdov je v Nemčiji trenutna tržna vrednost gozdov, ki je opredeljena kot
»cena, ki bi bila sprejeta v normalnih okoliščinah
poslovanja in v času izdelave ocenjevanja vrednosti, z upoštevanjem veljavne zakonodaje in
dejanskih lastnosti, splošnih pogojev in lokacije
posesti ali drugega objekta ocenjevanja vrednosti, brez upoštevanja kakršne koli izjemnosti in
osebne okoliščine« (Meister, 2012). Ocenjevanje
vrednosti se nanaša na določen dan in izraža
takratne lokalne tržne razmere, izjemoma pa
se lahko določijo tudi utemeljene pričakovane
cene. Ocene tržne vrednosti, ki jih za isti objekt
določijo strokovnjaki, se obravnava kot točne, če
se razlikujejo za +/– 10 %. V primeru odstopanj,
ki so večje kot +/– 20 %, se ocenjevanje obravnava
kot napačno (Seidel, 2006).
Prispevek je bil izdelan v okviru CRP Ocenjevanje
vrednosti gozdnih zemljišč in ekosistemskih storitev
ter škod po divjadi v gozdovih, V4-1125.

1
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V Avstriji je cilj vrednotenja gozdov oceniti
tržno vrednost gozdov kot ceno, ki bi jo bilo sicer
mogoče doseči na dan ocenjevanja vrednosti v
poštenem poslovanju na prostem trgu in z delovanjem dejavnikov ponudbe in povpraševanja.
Posebne preference/stanja posameznika, kot
je na primer nujnost prodaje stvari, ne smejo
vplivati na ocenjeno tržno vrednost. Prav tako se
pri določanju tržne vrednosti ne upošteva posameznikovo čustveno/nematerialno vrednotenje
lastnosti stvari (npr. čustvena navezanost na gozd)
(Schlager, 2012).
V Švici ocenjeno vrednost gozdov predstavlja
cena, ki bi bila sprejeta kot kompromis med
razumevanjem vrednosti prodajalcev in kupcev
in je med najmanjšimi pričakovanji prodajalca in
najvišjo ponudbo kupca. Na prostem trgu cena
odraža razmerje med ponudbo in povpraševanjem
(Iseli in drugi, 1999). Tako je cena v denarnih
enotah realizirana menjalna vrednost.

3

Zakonske podlage, temelji
ocenjevanja vrednosti gozdov

V Nemčiji in Avstriji ustrezni zakoni določajo
ocenjevanje vrednosti nepremičnin in med njimi
tudi gozdov, medtem ko v Švici na konfederalni
ravni ni zavezujočih predpisov na področju ocenjevanja vrednosti gozdov.
V Nemčiji ureja splošno področje ocenjevanje
vrednosti nepremičnin zvezni Gradbeni zakonik
(Baugesetzbuch, 1960, 2004, 2011), ki je izhodiščni
predpis tudi za področje ocenjevanja vrednosti
gozdov, ker opredeli pojem tržna vrednost. Podzakonska predpisa, ki vsebujeta podrobnejša določila
o izvedbi ocenjevanja vrednosti gozdov, sta Uredba
o načelih za določitev tržne vrednosti zemljišč
(ImmoWertV – 2010; v nadaljevanju Uredba) in
Smernice za opredelitev in oceno tržne vrednosti
gozdov (Waldwertermittlungsrichtlinien – WaldR,
2000 - v nadaljevanju Smernice).
Uredba vsebuje standardizirana načela za
določanje tržne vrednosti nepremičnin za celotno Nemčijo in je bila sprejeta zaradi izboljšanja
cenitev lastniških pravic in obremenitev lastnine.
Vsebujejo tudi opredelitev najpomembnejših
parametrov za izdelavo cenitev, ki jih uporabljajo
predvsem ustrezni strokovni organi. Zvezne dežele
sprejemajo tudi svoje pravilnike - smernice, ki
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so prilagojeni njihovim posebnostim. Smernice
se uporabljajo v vseh cenitvah, ki so povezane
z javnimi gozdovi, in tudi cenitvah zasebnih
gozdov v primeru uradnih postopkov in vsebujejo
posebnosti ocenjevanja vrednosti gozdov, ki niso
upoštevane v zakonodaji s splošnega področja
nepremičnin (Friedel, 2011).
Smernice se uporabljajo predvsem za cenitev
gozdov v javni lasti (zveza, dežele, občine), ki so
predmet prometa in vsebujejo načela in usmeritve
za določanje – ocenjevanje poštene tržne vrednosti
in določanje odškodnin, ki so posledica prometa
z gozdom (npr. zmanjšanje vrednosti preostalega
gozda). Smernice določajo tudi vsebino cenitvenega elaborata, ki mora vsebovati pojasnila o
morebitnih odstopanjih uporabljene metode od
smernic. Sestavljajo ga opisni in količinski opis
gozda, računski del in zaključek z obravnavo. Vse
meritve in izračuni, ki so pomembni za razumevanje ocenjevanja vrednosti gozda, morajo biti v
prilogah. Smernice določajo tudi podrobno vsebino posameznih poglavij cenitvenega elaborata.
V Avstriji je zakonska podlaga za ocenjevanje
vrednosti gozdov Zakon o vrednotenju nepremičnin (Liegenschaftsbewertungsgesetz – 1992), ki se
uporablja za ocenjevanje vrednosti nepremičnin,
delov nepremičnin in ustreznih pravic ter obremenitev v vseh sodnih postopkih (Schiller, 2010).
Zakon določa tudi pomembno načelo pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin, da je treba uporabiti
ustrezne sodobne metode vrednotenja nepremičnin. Po zakonu je za ocenjevanje vrednosti nepremičnin še posebno ustrezna primerjalna metoda,
poleg nje pa donosna (dohodkovna) metoda in
metoda dejanske vrednosti (nem. Sachwert)2. V
primeru potrebe po obravnavanju vseh dejavnikov
vrednosti se uporabi kombinacija metod.
Avstrijski Zakon o vrednotenju nepremičnin
sicer določa temeljna izhodišča metod vrednotenja, vendar tudi omogoča, da cenilci lahko sami
izberejo metodo ocenjevanja vrednosti, razen po
izrecni odločitvi sodišč. Izbrana metoda mora
upoštevati najnovejša strokovna spoznanja na
področju ocenjevanja vrednosti oz. razvoj stroke in
cenilci morajo izbiro metode ustrezno utemeljiti.
Zakon določa tudi vsebino cenitvenega elaborata,
Dejanska vrednost gozdov je vsota vrednosti zemljišča
in vrednosti sestoja.
2
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ki mora vsebovati opise/poglavja: namen, datum
cenitve, datum ogleda objekta in prisotne osebe ter
uporabljene vire. Rezultati ocenjevanja vrednosti
vsebujejo opis predmeta cenitve in prikaz metode
cenitve. Opis predmeta cenitve vsebuje določitev
za cenitev pomembnih lastnosti stvari in zakonske
vidike, povezane s stvarjo. Prikaz cenitve vsebuje
opis vrednosti, ki se jo določa, in utemeljitev izbire
metode ocenjevanja vrednosti ter vire podatkov.
V Švici model ocenjevanja vrednosti gozdov ni
zakonsko predpisan. Za razvoj področja ocenjevanja vrednosti gozdov skrbi Švicarsko gozdarsko
društvo (Der Schweizerische Forstverein - SFV),
ki oblikuje zakonsko neobvezna izhodišča za
ocenjevanje vrednosti gozdov, vendar imajo
posamezni kantoni (npr. Zürich, Thurgau) tudi
svoje pristope (Eigenheer, 2012). Švicarsko gozdarsko društvo je prve Smernice za ocenjevanje
vrednosti gozdov (Richtlinie zur Schaetzung von
Waldwerten) izdalo leta 1961 in jih posodobilo
v novih izdajah v letih 1971, 1981 in 1999, kot
so v uporabi še dandanes (Iseli in drugi, 1999).

4

Metode ocenjevanja
vrednosti gozdov

Predstavljene metode ocenjevanja vrednosti gozdov
so prilagojene golosečnemu sistemu gospodarjenja
z gozdovi, ki prevladuje v Nemčiji in Avstriji.

4.1 Nemčija
Nemška zakonodaja na splošnem področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin predvideva tri
pristope: pristop primerljivih prodaj, donosni pristop in stroškovni pristop. Praviloma je ocenjena
vrednost nepremičnine vsota vrednosti zemljišča
in stroškovne vrednosti stavbe, kar se odraža tudi
v gozdarstvu (vrednost sestoja).
Najpogosteje uporabljen pristop pri cenitvah
nepremičnin v Nemčiji je pristop primerljivih
prodaj, ki temelji na analizi prometa z nepremičninami in primerjave njihovih glavnih lastnosti.
Donosni pristop se uporablja v primeru pričakovanih trajnih donosov, ki izhajajo iz nepremičnine. V gozdarstvu je uporabljen tudi stroškovni
pristop, ki se uporablja v mlajših razvojnih fazah,
in pristop dejanske vrednosti.
V nemški praksi cenitve zasebnih gozdov je
tržna vrednost gozda ocenjena na podlagi kombiGozdV 71 (2013) 5-6
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Slika 1: Ocenjevanje tržne
vrednosti gozda z uporabo
kombinacije metod ocenjevanja vrednosti gozdov
(Offer 2009)

nacije različnih načinov, pri katerih prevladujeta
dejanska vrednost in donosna (dohodkovna)
vrednost.
Za potrebe odmere zemljiškega davka se
uporablja pristop 'vrednosti enote' (nem. Einheitswert), ki je opredeljen v davčni zakonodaji
(Bewertungsgesetz – BewG), in pomeni najmanjšo
vrednost zemljišča, ki se izračuna kot zmnožek
površine zemljišča in izhodiščne cene enote
površine, določene najpogosteje že v letu 1964
(Seidel, 2006). Zaradi načina izračuna lahko
nastanejo velike razlike med ocenjeno tržno
vrednostjo in vrednostjo, izračunano po metodi
enotne vrednosti.
Vrednost gozda je po prej omenjenih smernicah določena kot tržna vrednost gozda, ki
vključuje vrednost zemljišča in vrednost sestoja.
Na vrednost gozda vplivajo tudi: lokacija (kje je
zaklepaj? bližina urbanih območij, odprtost gozda,
velikost in oblika gozdnih parcel, stanje sestojev,
povprečne cene lesa in dela v območju in posebne
okoliščine, ki lahko vplivajo na vrednost (pravni
vidiki, rekreacija, obremenitve).
Vrednost zemljišča se določi z analizo prometa primerljivih gozdnih posesti, pri čemer se
upoštevajo dejavniki: funkcije, velikost, oblika
in razvojna stopnja gozdov ter talne razmere. Če
cenitev zemljišča ni mogoča, se uporabi vrednost
GozdV 71 (2013) 5-6

kmetijskih zemljišč, ki se ustrezno prilagodi
z razmerjem med povprečno ceno gozdnega
zemljišča in kmetijskega zemljišča, izraženim v
odstotkih na območjih, kjer je mogoče določiti
ceno gozdnega zemljišča. Pri primerjavah tržnih
cen gozdov se upoštevata velikost naselij in gostota
prebivalstva v območju (površina kmetijskih
zemljišč na prebivalca).
Ocenjevanje vrednosti sestojev temelji na
enodobnem gospodarjenju z gozdovi oz. starostnih razredih in dolžini proizvodne dobe, kar
določa pristop uporabe starostnih vrednostnih
faktorjev (nem. Alterswertfaktorverfahren), s
katerimi se vrednost zrelih sestojev preračuna
v sedanjo vrednost sestoja. Vrednost sestoja je
opredeljena kot tržna cena lesa na panju (prodajna
cena zmanjšana za stroške proizvodnje lesa).
Lesna zaloga je razvrščena v sortimentne razrede
z upoštevanjem obstoječega stanja in uporabo
donosnih tablic. Upoštevajo se aktualne tržne
cene, ki vključujejo DDV. Med stroški se ne upoštevajo tisti, ki so bili poravnani s sofinanciranjem
države. V izračunu se uporabijo povprečne cene
v obdobju nekaj zadnjih letih, pri čemer je treba
primerno upoštevati splošne trende spremembe
cen in tudi časovne posebnosti.
Ocenjevanje vrednosti sestoja je odvisna od
starosti sestoja in oblike gospodarjenja z gozdom.
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Za sestoje, ki so presegli
trajanje predvidene proizvodne dobe, se izračuna
trenutna vrednost lesne
zaloge v sestoju. Za mlajše
(nezrele) sestoje se najprej
izračuna pričakovana vrednost lesne zaloge v dobi
zrelosti in nato izračuna
sedanja vrednost z uporabo starostnih vrednostnih faktorjev.
Vrednost sestojev prebiralnega gozda in panjevcev s semenjaki se določi
tako, da se določi vrednost
lesne zaloge zrelih dreves
in s pomočjo starostnih
vrednostnih faktorjev vrednost vmesnega sloja oz. Slika 2: Določanje starostnih vrednostnih faktorjev (shema) (Oesten 2006)
nezrelih dreves. Pri tem se
uporablja pristop idealnih deležev posameznih faz ko sestoj doseže predvideno obhodnjo. Starostni
v gozdu. Vsota obeh vrednosti je vrednost sestoja. vrednostni faktorji so navedeni v preglednicah
Pričakovani donos gozda se določi na podlagi po drevesnih vrstah in starosti sestoja (Oesten
količine in strukture lesne zaloge ter povprečnih in Roeder, 2006) in so izračunani na podlagi
cen z upoštevanjem prostorskega in časovnega »normalnih sestojev« za dano obhodnjo in na
vidika. Stroški pridobivanja gozdnih sortimentov podlagi povprečnih lesnih zalog in donosov
so povprečni stroški gozdarskih del v času cenitve (donosne tablice) in povprečnih parametrov,
z upoštevanjem pomembnih dejavnikov (delovne ki vplivajo na vrednost (povprečni prihodki in
razmere, premer dreves, dolžina spravila in ustre- stroški redčenj, povprečni stroški upravljanja in
znih splošnih stroškov dela). V primeru opravljanja stopnja donosnosti, ki je enaka interni obrestni
pridobivanja lesa kot storitve gozdarskih podjetij meri, različna proizvodna tveganja). Starostni
je treba upoštevati tudi ustrezen DDV.
vrednostni faktor (m) je izračunan kot razmerje
Vrednost sestoja se izračuna s pomočjo t. i. med vrednostjo sestoja v času (W ) in vrednostjo
m
Blumove enačbe:
sestoja v dobi zrelosti A z upoštevanjem stroškov
Ha= ((Au – c) x f + c) x B

Ha = vrednost sestoja v starosti a
Au = vrednost sestoja v času zrelosti sestoja
c = stroški obnove gozda na ha (vključno s stroški
		   zaščite, ki ohranijo mladje: npr. obžetev)
f = starostni vrednostni faktor
B = faktor zarasti (razmerje do polne gostote sestoja)
		   v starosti a
a = starost sestoja

Starostni vrednostni faktorji v Blumovi formuli
so določeni za starost sestoja v času cenitve po
drevesnih vrstah. V starosti sestoja 0 (pravkar
osnovan sestoj) je vrednost starostnega vrednostnega faktorja 0 in vrednost 1 v dobi zrelosti,
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u

umetne obnove sestoja (c):
m = (Wm- c) / (Au – c)

Izračune pripravijo ustrezne strokovne organizacije. Slika 2 prikazuje parametre (Wm, Au in
C) za izračun starostnih vrednostnih faktorjev na
časovni premici razvoja vrednosti gozda.
Smernice za cenitev gozdov so enotne na
območju Nemčije, vendar lahko posamezne
zvezne dežele pripravijo lastne vhodne podatke,
ki se uporabljajo predvsem pri cenitvah javnih
gozdov in tako tem upoštevajo lokalne posebnosti.
Uporabne so tudi za nezavezujoče ocenjevanja
vrednosti zasebnih gozdov. Tako na primer dežela
GozdV 71 (2013) 5-6
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Saška na spletnih straneh3 objavlja vse najpomembnejše vhodne podatke, ki so potrebni za
izdelavo cenitev: sortimentne tablice po drevesnih
vrstah in srednjem premeru dreves, cene lesa po
drevesnih vrstah in sortimentih za tri zaporedna
leta, stroške pridobivanja lesa po območjih in cene
dela, cene strojev in faktor splošnih stroškov dela.
Izračunani so povprečni stroški obnove gozdov in
stroški upravljanja ter podani starostni vrednostni faktorji po drevesnih vrstah in predvidenih
proizvodnih dobah.

4.2 Avstrija
V Avstriji je izhodiščni pristop ocenjevanja vrednosti nepremičnin metoda primerljivih vre
dnosti, pri kateri se vrednost določi s primerjavo
zgodovinskih cen podobnih stvari. Kot podobne
stvari so opredeljene tiste, ki so si podobne z
vidika dejavnikov vrednosti. Upoštevajo se različni dejavniki in spreminjajoče se tržne razmere
(z dodajanjem ali odvzemanjem dejavnikov
vrednosti). Cenilci primerjajo cene, ki so bile
sklenjene v dobri veri. Na cene ne smejo vplivati
posebne okoliščine ali osebne lastnosti, razen če
je mogoče take vplive denarno ovrednotiti. Tudi v
Avstriji je težava pri uporabi primerjalne metode
v gozdarstvu majlo transakcij na trgu z gozdovi
(Schlager, 2012; Schiller, 2010).
Za vrednotenje velike gozdne posesti (nad 200
ha) se uporablja metoda donosne vrednosti, ki
temelji na kapitaliziranju pričakovanih čistih
donosov gozdne posesti z uporabo 'razumne'
obrestne mere; le-ta je odvisna od lastnosti stvari,
ki se vrednoti. Metoda dejanske vrednosti tako
kot v Nemčiji opredeli vrednost gozda kot vsoto
vrednosti zemljišča in vrednosti gozdnega sestoja
in se v gozdarstvu uporablja za gozdno posest,
manjšo od 200 ha.
Izhodišče za vrednotenje gozdnega zemljišča je
primerjalna metoda. Vrednost zemljišča je odvisna
od bonitete zemljišč, spravilnih razmer in lokalnih
ravni cen kmetijskih zemljišč in gozdov. Zaradi
raznolikosti gozdnih zemljišč, ki onemogočajo
primerjave in razmeroma malo tržnih transakcij z
gozdom, je metoda v gozdarstvu manj uporabna.
Uporabljajo se cene primerljive kmetijske površine
http://www.forsten.sachsen.de/wald/505.htm
(30. 9. 2012)
3
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in razmerje med cenami kmetijskih in gozdnih
zemljišč (npr. njiva : gozd = 3 : 1; pašnik : gozd = 2
: 1). Boniteta zemljišča izhaja iz bonitete lokalnih
sestojev. Razlika med zapovrstnimi bonitetnimi
razredi – donosnimi razredi (nem. Ertragklasse)
– je od 0,05 do 0,15 €/m2 (Schlager, 2012).
Vrednost sestojev (lesne zaloge) je enaka
čistemu donosu na gozdni cesti, ki se izračuna kot
razliko med prihodki od prodaje lesa in stroški
pridobivanja lesa (do gozdne ceste). Najprej se
izračuna vrednost sestoja v času zrelosti sestoja in
nato vrednost preračuna na sedanjost s pomočjo
starostnih vrednostnih faktorjev. Namesto starostnih vrednostnih faktorjev se redko uporabi tudi
ustrezna obrestna mera.
Vhodni podatki za izračun vrednosti sestoja na
koncu proizvodne dobe so: lesna zaloga (določena
z uporabo donosnih tablic), sortimentacija poseka
(sortimentne tablice), izgube pri poseku, cene
gozdnih lesnih sortimentov v zadnjih treh letih
(poročila o trgu lesa Kmetijske zbornice, lokalne
cene, poročila državnega podjetja ‘Bundesforste’),
stroški poseka, stroški spravila in zarast.
Za ocenjevanje sedanje vrednosti sestoja se
uporabi starostni vrednostni faktor (fi).
Bwi = Au * fi * b
Bwi
Au
fi
b

vrednost sestoja v času i
vrednost sestoja ob zrelosti sestoja
starostni vrednostni faktor
zarast

Pri določitvi starostnih vrednostnih faktorjev
se upoštevajo popravek za individualne prirastne
razmere oz. drevesne vrste in stroški obnove. K
vsoti vrednosti zemljišča in sestoja se prištejejo
tudi drugi donosi, na primer vrednost prihodkov iz
lova (npr. zakupnina za lov). V praksi ocenjevanja
vrednosti gozdov se za gozd starosti od enega do
30 let uporablja metoda osnovanja sestoja (stroškovni pristop), od starosti 30 let do 20 let pred
zrelostjo sestoja (u-20 let) metoda pričakovane
vrednosti in za sestoje starejše od 60 let dejanska
vrednost (Sekot, 2006).

4.3 Švica
Smernice za ocenjevanje vrednosti gozdov (Iseli
in drugi, 1999) pripravlja Švicarsko gozdarsko
društvo in so namenjene cenitvi gozdov kot
zasebni lastnini in ne z vidika javne uporabe (npr.
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določitev premoženjskih davkov). Smernice so
predvsem tehnični okvir in niso zakonsko obvezne, če ni tako opredeljeno v zakonodaji. Kantoni
lahko pripravijo svoje pristope za ocenjevanje
vrednosti gozdov. Vsebina smernic je razdeljena na poglavja: opredelitev pojmov, uporaba,
pripomočki in primeri. Velik poudarek smernic
je v opredelitvi teoretičnih pojmov, ki so v uporabi na področju ocenjevanja vrednosti gozdov.
Cenilcem so za izdelavo ocenjevanja vrednosti v
pomoč tudi seznami kontrolnih vprašanj v obliki
ekspertnega sistema.
Smernice ločijo metode ocenjevanja vrednosti
z vidika vrste vrednosti (dejanska in donosna
vrednost), ki je rezultat ocenjevanja , in z vidika
pristopa ugotavljanja vrednosti (primerjalna
metoda in obračunske metode). Za ocenjevanje
dejanske vrednosti gozdov se uporabljajo primerjalna metoda (npr. za majhne zasebne gozdne
parcele) in t. i. obračunske metode, s katerimi se
po sprejetem postopku izračuna ocenjena vrednost
gozda na podlagi določenih izhodišč. Dejanska
vrednost gozda je vsota posameznih vrednosti
sestavin gozda (npr. zemljišča in sestoja oz. lesne
zaloge, ki bi jo v času ocenjevanja lahko dosegli
na trgu). Donosna vrednost gozda se izračuna
s pomočjo obračunskih metod ali natančneje s
kapitaliziranjem pričakovanih donosov. Med obračunske metode so uvrščene metode stroškovne,
donosne in pričakovane vrednosti. Izbira metode
cenitve je odvisna od namena cenitve. Mogoča je
tudi kombinacija metod.
Primerjalna metoda temelji na primerjavi
vrednosti primerljivih dobrin in je primerna
predvsem za ocenjevanje tržne vrednosti gozdnih
zemljišč na podlagi poročil o vrednostih gozdov.
Tudi v Švici je majhen promet z gozdovi vzrok za
omejitve uporabnosti primerjalne metode.
Obračunske metode oz. ocenjevanje dejanske
vrednosti gozdov temeljijo na izračunu vrednosti
gozda na izhodiščih, ki jih določajo lastnosti predmeta vrednotenja na dan cenitve. Taka izhodišča so
delno tudi rezultat primerjav (npr. cene lesa). Na
rezultat pomembno vplivajo izhodišča cenilca, ki
pa jih mora le-ta navesti v cenitvenem elaboratu.
Metoda vrednosti donosov temelji na kapitalizaciji prihodnjih vrednostnih donosov in
pri uporabi zahteva tudi odločitve o uporabi
primerne obrestne mere. Uporablja se predvsem
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za cenitev gozdarskih obratov kot celote ter določanju odškodnin, ki nastanejo zaradi omejitev pri
gospodarjenju z gozdovi (npr. omejitve kantonov
zaradi varstva narave) in vplivajo na zmanjšanje
donosov gozdov. Na odločitev o izbiri pristopa
dejanske vrednosti ali vrednosti donosov vplivajo:
velikost ocenjevanega objekta, možnost prodaje
gozda po delih in likvidnost vrednosti sestoja oz.
možnost gospodarsko izkoriščati gozd. Pri kapitaliziranju donosov se uporablja gozdna obrestna
mera (zaradi dolgoročnosti gozdne proizvodnje
in velike varnosti gozda kot kapitalske naložbe),
ki je približno 1 % nižja kot povprečna obrestna
mera v državi. Primerno izhodišče je obrestna
mera dolgoročnih državnih obveznic. Smernice
svetujejo, naj bi se izogibali obrestno obrestnemu
računu, pri katerem so rezultati zelo občutljivi že
za najmanjše spremembe uporabljene obrestne
mere. Leta 1999 so bile pri diskontiranju in kapitaliziranju v uporabi obrestne mere v razponu od
1,25 do 1,75 % in pri prolongiranju od 2,5 do 5 %.
Ocenjevanje vrednosti gozdnega zemljišča
se lahko izvaja z metodami: vrednost donosov
(kapitalizacija čistega donosa), primerjava doseženih tržnih cen na regionalni ravni in obravnavo
zemljišč za druge rabe (npr. kmetijska zemljišča).
Smernice priporočajo kombinacijo metod in vsebujejo izhodišče, da ima vsako zemljišče minimalno
vrednost, ki je neodvisna od drugih vrednosti.
Za mlajše razvojne faze se ugotavlja stroškovna
vrednost, za gozd v srednji razvojni fazi pričakovana vrednost in končna vrednost za gozdove po
končani proizvodni dobi. Smernice obravnavajo
tudi pričakovano vrednost, ki je na dan ocenjevanja vrednosti preračunana končna vrednost
(Au), ki jo s posekom zrelega sestoja dobi lastnik.
Pričakovana vrednost je povezana z veliko stopnjo
negotovosti, ki izhaja iz diskontiranja prihodnjih
donosov in izbire obrestne mere.
Izhodiščna metoda za ocenjevanje vrednosti
gozdov je metoda starostne vrednosti (nem.
Alterswert), ki povezuje stroške, pričakovane
donose in končno vrednost.
Za enostavno ocenjevanje vrednosti sestojev se
uporablja poenostavljeni linearni potek krivulje
vrednosti, ki ne upošteva obrestovanja, ampak
se vrednost končnega poseka sestoja upošteva
sorazmerno starosti sestoja (i/u).
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Slika 3: Prikaz razvoja vrednosti gozda z vidika stroškovne vrednosti, starostne vrednosti, pričakovane vrednosti
in dejanske vrednosti sestoja

Wi= K + fi . (Au - K) = K + i/u . (Au – K)
Wi vrednost sestoja v starosti i
i starost sestoja v času ocenjevanja vrednosti
u obhodnja
K stroški obnove
Fi starostni vrednostni faktor v starosti i, pri čemer
   je fi = i/u
Au čisti donos poseka sestoja na koncu obhodnje
   u = Wu

Stroški obnove gozda so praviloma stroški, ki so povezani z naravno obnovo in varstvom gozdov, ki je potrebno za zagotavljanje minimalnega gospodarjenja z gozdovi.
V primeru negativnega rezultata se za vrednost
sestoja uporabi vrednost nič (ostane samo vrednost
zemljišč), saj po smernicah gozd ne more imeti
negativne vrednosti.
Metoda starostne vrednosti izhaja iz enodobnih sestojev, vendar je po Smernicah uporabna
tudi v raznodobnih sestojih, v katerih se določi
povprečna starost sestoja in izračunajo navidezni
– idealni starostni razredi in za vsak razred starostni vrednostni faktor. Pri izračunu se uporablja
tudi faktor zarasti.
Donosna metoda se uporablja pri cenitvah
odškodnin, ki nastanejo zaradi omejitev pri
GozdV 71 (2013) 5-6

gospodarjenju z gozdovi (npr. omejitve kantonov
zaradi varstva narave) in vplivajo na zmanjšanje
donosov gozdov. Z donosno metodo se določi
najmanjša tržna vrednost, ki je pozitivna, razen
v primerih, ko zakonodaja zavezuje k poslovanju
z izgubo brez ustreznih nadomestil.
Splošni okvir vrednosti gozdnega zemljišča
je 15 do 200 švicarskih frankov za 100 m2 (ar).
Prometno vrednost zemljišča 15 CHF/ar imajo
zemljišča, ki ne omogočajo pozitivnega gospodarjenja z gozdom. Prometno vrednost zemljišča se
določi s pomočjo preglednic, ki vsebujejo podatke
o donosni vrednosti gozda, izraženi v točkah in
le-te pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke
je določena za Švico in je leta 1997 znašala 2 CHF.
Prometna vrednost v CHF/ar = število točk
* 2 CHF/ar (najmanj 15 CHF/ar – garancija
vrednosti zemljišča).
Na izračunano vrednost zemljišča s pomočjo
preglednic lahko cenilec vpliva do 30 % rezultata
z upoštevanjem dejavnikov: topografije, prisotnost mrazišč, zmanjšanje rodovitnosti tal zaradi
neustrezne lesne zaloge, odprtosti z gozdnimi
cestami, promet, gostota prebivalstva, vpliva emisij
ali rekreativnih dejavnosti, donosne možnosti
nelesnih gozdnih proizvodov in drugih storitev,
velikosti gozdne posesti ter oblike parcel.
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4.4 Kanton Zürich
V Kantonu Zürich so leta 2004 oblikovali novo
metodologijo ocenjevanja vrednosti gozdov –
Točkovalni sistem vrednotenja (nem. Punkte-Bewertungsystem), ki temelji na ocenjevanju/
točkovanju treh sestavin vrednosti: zemljišča,
sestoja in možnosti gospodarjenja (Eigenheer,
2005; Beereuter, 2011). Metodo so razvili zaradi
visokih stroškov ocenjevanja gozdov4, ki jih je
povzročilo predvsem zbiranje podrobnih podatkov o sestojih (popolna premera ipd.) za cenitev
gozdov po usmeritvah v Smernicah. Izvedba
ocenjevanja je bila lahko tudi dražja od vrednosti malo donosnih gozdov. Razvoj metode je
temeljil na procesu informatizacije načrtovanja
gospodarjenja z gozdovi in z njim povezane velike
dostopnosti podatkov v informacijskih bazah o
gozdovih v kantonu.
Ocenjena vrednost gozda je zmnožek izhodiščne vrednosti za m2 gozda (vrednost točke)
in ocene gozda v točkah (največ 1.000 točk).
Vrednost točke določi skupina strokovnjakov
z upoštevanjem razmer na trgu in jo občasno
ustrezno prilagodi. Število točk, ki opisujejo za
ocenjevanje vrednosti pomembne lastnosti gozdov,
se določi s pomočjo točkovalnega sistema, ki je
predstavljen v Preglednici 4. Merila, so podrobneje
razčlenjena z opisnimi stopnjami, ki določajo
število točk (npr. sonaravnost je opredeljena z
deležem listavcev). Vsi podatki za opis gozda so
dostopni v informacijskem sistemu, kar v večini
4

300-500 CHF/ha (Beereuter, 2011)

primerov cenitev pomeni, da ni treba opraviti
terenskega ogleda.
Leta 2011 je znašala najvišja teoretična vrednost
gozdnega zemljišča 16.500 CHF/ha in vrednost
sestoja 13.500 CHF (skupaj 30.000 CHF) in najnižja vrednost 3.000 CHF.

4.5		Organiziranost dejavnosti
ocenjevanja vrednosti gozdov
4.5.1		 Nemčija

Zasebni cenilci
Storitve na področju nepremičnin opravljajo
zasebni cenilci in javne organizacije. Zasebni
cenilci lahko pri izdelavi cenitev za zasebne stranke
in zasebne namene uporabljajo naziv strokovnjak
(ekspert), saj naziv ni utemeljen z zakonom. Za
dokazovanje višje stopnje usposobljenosti lahko
cenilci z opravljanjem izpitov pridobijo nazive
različnih organizacij. Za delovanje na sodiščih
in drugih uradnih postopkih (npr. davčnih) je
potreben npr. naziv »Ö.b.v.S«5, ki ga podeljuje
Gospodarska in trgovinska zbornica. Za cenitev
nepremičnin zaradi poslovanja z bankami zadostuje naziv HypZert. Za cenitev nepremičnin v
uradnih postopkih je v nekaterih zveznih državah
uveljavljen naziv »Ö.b.V.I«6, ki izhaja s področja
izmer zemljišč, a omogoča tudi izdelavo cenitev
nepremičnin (Seidel, 2006).
Nem. Öffentlich beliehener und vereidigter Sachverständiger
6
Nem. Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
5

Preglednica 1: Točkovalni sistem vrednotenja gozdov v Kantonu Zürich
Sestavina vrednosti

Kriterij

35 % zemljišče
30 % sestoj

35 % zemljišče
10 % razvojna stopnja
5 % sklenjenost krošenj (zarast)
10 % drevesne vrste
5 % sonaravnost

35 % razmere gospodarjenja

15 % naklon
5 % odprtost
10 % vzdrževanost
5 % gozdni rob, ki meji na kmetijsko zemljišče

Vir: (Eigenheer, 2005)
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Javne organizacije
Preglednost trga nepremičnin podpirajo in povečujejo lokalne neodvisne 'strokovne komisije za
vrednost nepremičnin' (nem. Gutachterausschusse
fuer Grundstuckswerte - GAA), ki morajo upoštevati standarde pri cenitvah za sodišča ali druge
javne oblasti, npr. v primeru določitve odškodnin
pri razlastitvah. V drugih primerih nemški standardi niso zakonsko zavezujoči, vendar so med
nemški cenilci splošno sprejeti in uporabljeni pri
njihovem delu.
V Nemčiji je poudarek na metodi primerljive
vrednosti, ki je uporabna ob primerni preglednosti trga. Zato zvezni Gradbeni zakon predpisuje ustanovitev strokovnih komisij cenilcev za
spremljanje in dopolnjevanje podatkov o tržnih
transakcijah zemljišč (nem. Gutachterausschusse
für Grundstückswerte). Delo komisij poteka na
lokalni ravni (posamezna mesta, regije) v komisijah strokovnjakov-cenilcev, ki so odgovorni za
zbiranje in analiziranje podatkov, izdajanje statističnih publikacij in izdelovanju cenitev. Strokovne
komisije cenilcev imajo dostop do vseh prodajnih
pogodb na svojih območjih in s tem do podatkov
o posameznih nepremičninskih transakcijah, ki so
sicer zakonsko zaščiteni. Strokovnjaki z dostopom
do podatkov lahko oblikujejo objektivnejše ocene
o tržnih cenah in delovanju trga (Seidel, 2006).
Strokovne komisije dobijo kopije vseh prodajnih pogodb na svojem območju in od kupcev oz.
prodajalcev s pomočjo anket pridobijo še dodatne
podatke za izdelavo analiz. Rezultati analiz strokovnih komisij so objavljeni v letnih poročilih
o stanju trga in so naprodaj (plačljiv dostop do
internetnih publikacij). Komisije izdelujejo tudi
cenitvene elaborate za zasebnike, podjetja ali
sodišča. Komisije vsako leto 1. januarja s pomočjo
zbirke podatkov izdajo karto s ‘standardnimi
cenami’, ki so rezultat razprav na komisijah.
4.5.2 Avstrija in Švica

Strokovnjaki za ocenjevanje vrednosti gozdov
so v Avstriji fizične osebe, ki so v pogodbenem
odnosu s stranko (sodišče, zasebnik, državna
uprava), ki uporablja njegove izdelke. Ocenjevanje
vrednosti lahko opravlja vsak, ki izkaže strokovnost (ekspertizo). Usposobljenost za delo cenilcev
je z zakoni ohlapno določena. Zakonodaja terja
GozdV 71 (2013) 5-6

zanesljivo in sodobno strokovno usposobljenost.
Za izvajanje cenitev je morebitno potrdilo (npr.
civilni inženir, sodni izvedenec) nepomembno.
Edino merilo je dejanska strokovna kompetenca
strokovnjaka, ki pa je zakonsko odgovoren za
svoje delo (Schlager, 2012).
V Avstriji se sodni izvedenci združujejo v
Zvezo sodnih izvedencev (nem. Hauptverband
der Gerichtssachverständigen7). Cenilci nepremičnin so združeni v Gospodarski zbornici in
so specializirani za ocenjevanje vrednosti velike
oz. majhne gozdne posesti.
V Švici so po navadi cenilci vrednosti gozdov
inženirji gozdarstva in ni osrednjega organa, ki
bi podeljeval certifikate za cenilce. Ocenjevanja
vrednosti izdelujejo po naročilu tudi podjetja
(Eigenheer, 2012).

5

Lekcije za slovensko
gozdarstvo pri
oblikovanju sistema
ocenjevanja vrednosti
gozdov

Vrednotenje gozdov v Nemčiji, Avstriji in Švici
poteka v sistemih, ki jih določajo zakonska in
metodološka ureditev področja, organiziranost
področja, ki zagotavlja primerno strokovno
kakovost, in potrebne informacije. Ocenjujemo,
da primerjalno v Sloveniji dejavnost vrednotenja
gozdov trenutno poteka v metodološkem, zakonskem in informacijskem vakuumu, ki je nastal po
tranziciji. V Sloveniji je sistem vrednotenja gozdov
še v povojih, kljub dvema desetletjema delovanja
gozdarstva v novih družbenih razmerah, ki jih
označujejo predvsem vedno večja vloga trga pri
gospodarjenju z gozdovi. Od elementov sistema
vrednotenja gozdov v predstavljenih državah
lahko zasledimo predvsem organizacijski okvir,
ki ga sestavljata Društvo sodnih izvedencev in
cenilcev gozdarstva Slovenije (prej Sekcija sodnih
izvedencev in cenilcev gozdarstva) in Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje, kar omogoča vsebinski
razvoj področja vrednotenja gozdov. Na izobraževalnem področju pa je treba omeniti Ministrstvo
za pravosodje, ki imenuje sodne cenilce na podlagi
preizkusa znanja in je vključeno v njihovo trajno
izobraževanje.
7

www.gerichts-sv.at
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Na področju zakonske ureditve vrednotenja
gozdov v obravnavanih državah je mogoče
ugotoviti, da zakonodaja (razen v Švici) opredeli
pojem vrednosti in tudi izhodiščne pristope
ocenjevanja vrednosti. Kljub temu imajo cenilci
vrednosti gozdov možnost in tudi dolžnost
uporabiti ustrezno kombinacijo pristopov, da
ocenijo vrednost gozda, ki ustreza tržni vrednosti
(ceni) gozdov. Poudarimo naj tudi, da avstrijska
zakonodaja zavezuje izvajalce ocenjevanja vrednosti gozda k uporabi najsodobnejših metod
in pristopov in je v Nemčiji posebna pozornost
namenjena zakonski ureditvi ocenjevanja vrednosti javnih gozdov.
Metodološko so v prispevku predstavljeni
pristopi prilagojeni prevladujočemu načinu gospodarjenja z gozdovi, ki se razlikuje od gospodarjenja
z gozdovi v Sloveniji, vendar lahko prepoznamo
veliko pozornost vsebinski opredelitvi pristopov, ki se izraža predvsem s podrobnim opisom
pri ocenjevanju vrednosti gozdov uporabljenih
konceptov. Tako se zagotavlja skupno razumevanje konceptov med cenilci, kar se zdi posebno
pomembno v Sloveniji ob prehodu na ocenjevanje
tržne vrednosti (cene) gozdov.
Pomemben element sistema vrednotenja
gozdov je tudi informacijski podsistem, ki cenilce
gozdov oskrbi z aktualnimi podatki, ki jih potrebujejo za svoje delo. V Nemčiji je informacijski
podsistem oblikovan na ravni zveznih dežel v
okviru državne oblasti predvsem zaradi ocenjevanja vrednosti javnih gozdov, vendar je uporaben tudi v zasebnih gozdovih. V Švici je razvit
informacijski sistem v gozdarstvu omogočil tudi
razvoj nove poenostavljene metode za vrednotenje gozdov. V Sloveniji bo treba vzporedno z
razvojem metodologije določiti nosilca razvoja in
skrbnika informacijskega podsistema za podporo
vrednotenja gozdov. Mogoče bi bila to primerna
naloga za Društvo sodnih izvedencev in cenilcev
gozdarstva Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom
za kmetijstvo in okolje.
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Strokovna razprava
GDK 413.4(045)=163.6

Uporaba grobo mrežastega tulca pred obgrizenjem debel
Blaž Ambrožič1
V gozdovih blejskega gozdnogospodarskega
območja se v zadnjih desetletjih veča in širi populacija jelenjadi. Če so vremenske razmere ugodne
in divjad ostane razpršena po visokih planotah
Jelovice in Pokljuke večjih in koncentriranih
poškodb na gozdni vegetaciji ni.
Seveda pa v alpskih razmerah vsakih nekaj let
pride zima z visoko snežno odejo. Jelenjad se pred
snegom umika v nižinska zimovališča.
V letošnjem letu je zaradi dolge in s snegom
obilne zime prišlo do povečanega pojava poškodb
zaradi jelenjadi. V zimovališčih, poleg poškodb
na nezavarovanih silažnih balah in sadnemu
drevju, nastanejo tudi obsežne poškodbe pri
objedanju in obgrizenju ciljnih drevesnih vrst
v gozdovih z mlajšimi razvojnimi fazami. V
mladju, gošči, letvenjaku in drogovnjaku so
za prehrano divjadi zanimive predvsem jelka,

smreka, jerebika, mokovec, češnja, veliki jesen,
gorski brest, iva …
V primeru preprečitve obgrizanja in lupljenja
za zaščito uporabljamo premaz debel s Cervostopom. V tem primeru z debla odstranimo veje v
višini dveh metrov, deblo očistimo in namažemo
s pripravljenim premazom, ki vsebuje kremenčev
pesek. Ta premaz mora popolnoma prekriti vso
površino, saj v nasprotnem primeru jelenjad še
vedno poškoduje lubja. Premaz na deblu ostane
nekaj let. Zaradi tega je, če izvedemo premaz
v letvenjaku, potreben ponoven premaz v drogovnjaku.
Drug primer je kolektivna zaščita z dva metra
visoko ograjo, ki nam zaščiti ograjeno površino
1

B. A. dipl. inž. gozd.

Primer obgrizenja debla smreke (Slika: Miran Peserl)
GozdV 71 (2012) 5-6
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B. A. Uporaba grobo mrežastega tulca pred obgrizenjem debel

Zaščita pred obgrizenjem z grobo mrežastim tulcem (Slika: Miran Peserl)

pred divjadjo. Ta sistem je zelo učinkovit, le izvedba
je dražja in potrebno je redno vzdrževanje ograje.
Na Zavodu za gozdove Območne enote Bled
smo začeli prakticirati individualno zaščito izbrancev z grobo mrežastimi tulci višine 1,5 metra. Ta
tulec je originalno namenjen zaščiti sadik pred
objedanjem, vendar se je izkazal kot zelo učinkovita
zaščita izbrancev pred lupljenjem in obgrizenjem
od faze gošče do starejšega drogovnjaka. Za
izvedbo take zaščite je potrebno grobo mrežasti
tulec prerezati po dolžini in ga nato ohlapno oviti
okoli nepoškodovanega izbranca. Ko je deblo
ovito, konca tulca ponovno skupaj povežemo s
štirimi plastičnimi vezicami. Tulec namestimo
pol metra od tal, v zgornjem delu pa lahko tulec
obesimo na spodnje veje. Na ta način učinkovito
preprečimo nastanek poškodb in zaščita je lahko
na perspektivnem izbrancu, dokler obseg debla ni
večji od obsega tulca. To pa je čas, ko razbrazdana
skorja ponavadi ni več zanimiva za jelenjad. Tako

288

zaščito delamo v sestoju, kjer za prehrano jelenjadi
ostanejo še ostala drevesa, ki za nas niso zanimiva
in jih z redčenjem kasneje tudi odstranimo. Zaščita
se izvede le enkratno in je na osebku dokler je to
potrebno. Občasno se le preverja stanje vezic, ki
so namenjene spajanju grobo mrežastega tulca.
Po naših izkušnjah je norma za osem ur zaščita
80 dreves, kar pa vključuje razrez tulca, odstranitev vej na deblu v višini 2 metra, namestitev
mreže s ponovnim povezovanjem z plastičnimi
vezicami.
Pozornost je treba posvetiti pravilni namestitvi
tulca, saj je zaradi svoje dolžine (1,5m), lahko ob
nepravilni namestitvi še vedno pride do poškodb
nad tulcem. To je ena izmed pomanjkljivosti.
Prednosti pa so lahka in hitra namestitev. Ob
pravilni namestitvi je to enkratno opravilo za
celo dobo izpostavljenosti drevesa objedanju po
jelenjadi. Za prehrano jelenjadi se pusti ostale
nezaščitene osebke.
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Kmetijsko-gozdarski sistemi

Predgovor kmetijsko-gozdarkemu sistemu*
Kmetijsko-gozdarski sistem predstavlja tiste tradicionalne rabe tal, ki na isti površini združujejo
gojenje dreves in različne kmetijske dejavnosti,
kot je pridelovanje poljščin ali reja domačih živali.
Njegovi začetki segajo daleč v preteklost, ko so naši
predniki še brez pomoči umetnih gnojil, škropiv
in kmetijske mehanizacije, skrbno obdelovali
vsak košček rodovitnih tal. Po številnih uspehih
in mnogih napakah so sčasoma na isti površini
učinkovito povezali kmetijsko in gozdarsko rabo.
Prisotnost dreves je zaradi njihove zmožnosti
preprečevanja erozije in blaženja vremenskih
ekstremov omogočila obdelavo tal tudi na, za
kmetijstvo, manj ugodnih območjih. Z razvojem intenzivnega kmetijstva je tradicionalne
kmetijsko-gozdarske rabe tal, ki so zagotavljale
različnost proizvodov v manjših količinah, na
mnogih območjih počasi zamenjala intenzivna
pridelava izključno enega pridelka na površino.
To je postopoma vodilo v strogo razmejevanje
med kmetijstvom in gozdarstvom.

V poznih 70.-ih letih prejšnjega stoletja se
je kmetijsko-gozdarski sistem najprej začel
uveljavljati v tropskem podnebnem pasu. Le dve
desetletji kasneje je bil njegov pomen prepoznan
tudi v sredozemskem in zmernem pasu, kjer so
se ljudje vse bolj soočali z negativnimi okoljskimi
posledicami, kot so onesnaženje voda, erozija tal
in zmanjšanje biološke raznovrstnosti. Danes se
zaradi številnih ekoloških, ekonomskih in socialnih prednosti, veda o kmetijsko-gozdarskem
sistemu (angl. agroforestry) v Evropi pospešeno
razvija. Ena njenih glavnih nalog je iskanje
poti za ponovno uveljavitev tradicionalnih
kmetijsko-gozdarskih rab v sodobnem svetu.
V Evropi so poznane številne oblike kmetijko-gozdarske rabe tal, ki so nastale pod vplivom
naravnogeografskih in kulturnih lastnosti. Razvrščajo se v 6 podsistemov (preglednica 1), ki se
razlikujejo po namenu ter načinu povezovanja
drevja in grmovja z različnimi kmetijskimi tipi
proizvodnje.

Preglednica 1: Evropska delitev kmetijsko-gozdarskega sistema (Mosquera-Losada in sod., 2009) in nekatere
primerljive rabe tal v Sloveniji.
KMETIJSKO – GOZDARSKI SISTEM (ang. agroforestry)
Podsistem

Primeri

Angleški prevod

Obvodna drevnina

naravno ali umetno osnovani pasovi
vegetacije ob vodnih telesih

riparian buffer strips

Drevesno-pašni podsistem

kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, gozdna paša

silvopasture

Gojenje nelesnih gozdnih dobrin

zaraščajoče površine

forest farming

Drevesno-poljedelski podsistem

mejice, žive meje, omejki, protivetrni pasovi

silvoarable agroforestry

Drevesa z možnostjo večnamenske
rabe

ekstenzivni oz. travniški sadovnjak,
oljčnik

multipurpose trees

Kolobarjenje z gozdnimi drevesnimi/
grmovnimi vrstami

improved fallow

* Ostali prispevki kmetijsko-gozdarskih sistemov bodo objavljeni v GV 7-8.
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Kmetijsko-gozdarski sistemi
Pet podsistemov je celovito predstavljenih v
posameznih prispevkih. Podsistem »kolobarjenje
z gozdnimi drevesnimi/grmovnimi vrstami« smo
načrtno izpustili, saj se v Evropi po nam znanih
podatkih ne uporablja več. Podsistem temelji na
izmenjevanju faze pogozdenosti in faze, v kateri
pridelujemo kmetijske pridelke na sicer kmetijski
površini. Med posameznimi kmetijsko-gozdarskimi rabami je včasih, zaradi njihove zapletene
zgradbe, težko potegniti ločnico. Vendar bistvo
ne leži v njihovem razvrščanju, temveč v tem, da
omogočajo trajno in sonaravno pridelavo tudi tam,
kjer intenzivno kmetijstvo ni smotrno.
Pomen kmetijsko-gozdarskega sistema je prepoznala tudi evropska politika, saj ga je vključila v
Program razvoja podeželja za obdobje 2014-2020
ter za njegovo vzpostavitev predvidela finančno
podporo. Čeprav ne gre za nov način rabe tal,
je treba razviti oziroma posodobiti smernice
pri ravnanju s kmetijsko-gozdarskimi oblikami
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rabe tal. Ta mora biti naravnana tako, da je poleg
uspešnega zagotavljanja ostalih funkcij tudi ekonomsko smotrna.
Uspešno voden kmetijsko-gozdarski sistem
potrebuje znanja in izkušnje tako s področja
kmetijstva, kot s področja gozdarstva. Zato smo
poskusili na čim bolj zanimiv način predstaviti
tudi kmetijsko komponento in njeno vlogo v tem
sistemu. Prebiranje sklopa prispevkov s področja
kmetijsko-gozdarskega sistema naj vas predvsem
spodbudi k razmišljanju o novih priložnostih in
razvojnih izzivih, ki jih lahko prinese ponovno
obujanje tovrstne rabe tal pri nas.
Andreja Ferreira, Špela Planinšek
in Saša Vochl
Pripravo prispevkov sta sofinancirala Programska skupina P4-0107 Gozdna biologija, ekologija
in tehnologija ter program Javne gozdarske službe.

GozdV 71 (2012) 5-6

Strokovna razprava
GDK 907.32+907.14(045)=163.6

Obvodna drevnina. Varuh čistih voda in zemlje
Riparian Buffer Strip. A Safeguard of Clean Waters and Land
Špela Planinšek1, Janez Pirnat2, Tine Premrl3
Izvleček
Planinšek, Š., Pirnat, J., Premrl, T.: Obvodna drevnina. Varuh čistih voda in zemlje. Gozdarski vestnik, 71/2013,
št. 5-6. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 48. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega
besedila Marjetka Šivic.
Obvodno drevnino (angl. riparian buffer strip, riparian vegetation) predstavljajo naravni ali umetno osnovani
pasovi vegetacije (drevje, grmovje), ki razmejujejo vodna telesa (vodotoki, jezera, ribniki, močvirja,…) od
kmetijskih površin. V Sloveniji so naravni vodotoki pogosto še obdani z drevesnimi ali grmovnimi vrstami. Kljub
temu se v zadnjih desetletjih zaradi želje po širjenju kmetijskih zemljišč obvodne pasove vegetacije izsekava/krči/
odstranjuje. Taki posegi dolgoročno pomenijo, da bo zemljišče izpostavljeno vodni eroziji, obenem pa s takimi
posegi poslabšamo stanje vodnega ekosistema zaradi onesnaženja. Obvodna drevnina, eden od šestih podsistemov
kmetijsko-gozdarskega sistema, ima tudi velik biotski pomen, saj predstavlja koridorje za prehajanje in bivanje
živalskih vrst. Poleg tega pa vizualno prispeva k podobi krajine in predstavlja prostor, kjer uspevajo nekatere
drevesne vrste, katerih les lahko na trgu dosega visoke vrednosti. Prispevek obravnava tudi splošna priporočila za
vzpostavitev pasov obvodne gozdne vegetacije, pomen slednje je zajet tudi v Nacionalnem gozdnem programu .
Ključne besede: obvodna drevnina, kmetijsko-gozdarski sistem, funkcije in storitve obvodne drevnine, gozdnogospodarski ukrepi ob vodotokih
Abstract
Planinšek, Š., Pirnat, J., Premrl, T.: Riparian Buffer Strip. A Safeguard of Clean Waters and Land. Gozdarski vestnik
(Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 48. Translated
by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Riparian buffer strip consists of naturally or artificially formed vegetation strips (trees, shrubs) delineating bodies of water (watercourses, lakes, ponds, bogs …) from agricultural areas. In Slovenia, natural watercourses are
often still edged by tree or shrub species. However, due to the requirement for expansion of agricultural areas,
riparian buffer strips have been cut out/cleared/removed in the last decades. In the long term, such interventions
mean that the land is exposed to water erosion and, due to the pollution, they deteriorate the water ecosystem
condition at the same time. Riparian buffer strip, one of the six subsystems of the agroforestry system, is also
of great biotic importance, since it represents corridors for animal species passing through and living there. In
addition it visually contributes to the landscape image and represents natural site for some tree species whose
wood can achieve high values on the market. The article also deals with general recommendations for establishing
riparian forest vegetation; its significance is comprised in the National Forest Program.
Key words: riparian buffer strip, agroforestry, functions and services of riparian buffer strips, forest management
measures next to the waters

1

UVOD

Obvodno drevnino predstavljajo trajni naravni ali
umetno osnovani pasovi vegetacije, ki razmejujejo
vodna telesa od kmetijskih površin (Osborne
in Kovačič, 1993). Ta sistem je tradicionalen v
evropskem prostoru, saj se je ob večini vodotokov
v preteklosti ohranil zastor dreves ali grmovja
ob bregovih (Osborne in Kovačič, 1993). Ljudje
so se zavedali koristi, ki jih prinašajo, in so jih
tudi redno vzdrževali. Obvodni pasovi vegetacije uspešno varujejo rečne brežine pred vodno
GozdV 71 (2012) 5-6

erozijo (Osborne in Kovačič, 1993) in vode pred
onesnaženjem (Forman in Godron, 1986; Mosquera-Losada in sod., 2009), še posebno z nitrati
(Haycock in Pinay, 1992). Obvodna drevnina ima
mag. Š. P. univ. dipl. inž. gozdarstva. Gozdarski
inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, email:
spela.planinsek@gozdis.si
2
doc. dr. J. P., UL, BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
3
T. P. univ. dipl. inž. gozdarstva. Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
1
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tudi velik biotski pomen, saj predstavlja koridorje
za prehajanje in bivanje živalskih vrst (Machtans
in sod., 1996). Prispeva k raznovrstnosti krajine,
hkrati pa tod uspevajo nekatere drevesne vrste,
katerih les lahko na trgu dosega visoke vrednosti.
Dandanes so aktualna vprašanja glede obvodne
drevnine povezana z vzpostavljanjem pasov
vegetacije na osušenih zemljiščih in ob reguliranih vodotokih ter proučevanjem vpliva obvodne
drevnine na kakovost voda in vpliva obvodne
drevnine kot vmesne cone med kmetijskimi
zemljišči in vodnimi telesi. V določenih primerih
(drenažni sistemi) naravnega stanja obvodnega
pasu namreč ni mogoče ponovno vzpostaviti, kar
je velika ekološka škoda.
Obvodna drevnina je lahko po nekaterih
funkcijah, ki jih opravlja, podobna drevesnopoljedelskemu podsistemu, ki je eden izmed
kmetijsko-gozdarskih sistemov (Vochl in sod.,
2012), vendar je glavna ločnica, glede na opredelitev kmetijsko-gozdarskih sistemov (Mosquera
- Losada in sod., 2009) med obema sistemoma
povezava med vodo in obvodno vegetacijo.
Med mednarodnimi dokumenti, ki neposredno zadevajo upravljanje z vodnimi viri,
je za upravljavce najpomembnejša t. i. Vodna
direktiva, na podlagi katere je bil oblikovan
Zakon o vodah (Globevnik, 2006). Omenjena
direktiva žal ne navaja natančnejših navodil in
ukrepov, s katerimi naj bi bil dosežen krovni
cilj – čistejša voda. Tako v tej direktivi obvodni
pasovi vegetacije niso omenjeni kot ena od
možnosti za zmanjšanje vnosa onesnaževal s
kmetijskih površin v vodna telesa, čeprav imajo
lahko pri tem pomembno vlogo. Za ureditev
in vzdrževanje obvodnih pasov ni usklajene
zakonodaje na ravni EU ali Slovenije, tako
vsaka država po svoje ureja to problematiko.
V Belgiji npr. kmetom ponujajo nadomestila za
izgubljeni pridelek, če v pasu desetih metrov od
rečnega brega ne uporabljajo gnojil in sredstev
za varstvo rastlin ali če desetmetrski pas ob
bregu prepustijo zarasti z naravno vegetacijo.
Kmet, ki se odloči za prejemanje nadomestila, v
programu sodeluje vsaj pet let. (Working Trees
Info, 2012).
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2

POVEZAVA OBVODNE DREVNINE
S SKUPNO KMETIJSKO POLITIKO
PO LETU 2013

Z uporabo krajinsko-ekoloških načel je mogoče
povezati rabo različnih ekosistemov v kmetijski
krajini. Forman (1995) predlaga, da bi morali v
učinkovitem prostorskem načrtovanju upoštevati
naslednje bistvene elemente:
– velike zaplate naravne vegetacije (to so prednostne površine, ki jih ohranjamo),
– prostorsko razpršene manjše zaplate (nepogrešljivi gradniki naravne vegetacije v spremenjeni
krajini),
– široke pasove (koridorje) obvodne drevnine
(povezljivost v krajini in ugodno delovanje na
migracijo vrst).
Ob tem velja, da se našteti elementi krajinske
zgradbe dopolnjujejo. Majhne zaplate nudijo
podporo vrstam kot habitat ali stopni kamen v
krajini, ne morejo pa nadomeščati vloge velikih
zaplat. Po (Formanu 1995) je najboljši tisti razpored rabe tal, ki združuje večje zaplate, ki sicer
lahko obremenjujejo okolje, a ob njih vzdržujemo
omrežje naravne vegetacije. Tako lahko razumemo
tudi vlogo koridorjev obvodne vegetacije, ki omogočajo večjo pestrost kmetijske krajine. Uredba
Evropskega parlamenta o vzpostavitvi novih
pravil za neposredna plačila kmetom (Uredba
…, 2012) v okvirih skupne evropske politike (v
nadaljevanju SKP) za obdobje 2014–2020 med
drugim opredeljuje, da bi s financiranjem poleg
trajnostne pridelave hrane zagotovili tudi trajnostno upravljanje naravnih virov. Po tej shemi
naj bi podprli kmete pri oblikah kmetovanja,
ki ugodno vplivajo na okoljske (in podnebne)
cilje. Tako bi jim omogočili znaten prispevek k
izvajanju Natura 2000, Direktive o vodah ter k
izpolnitvi ciljev strategije o biotski raznovrstnosti
EU za leto 2020.
Te predloge je podprla tudi Slovenija, ki je
v svojem dopolnjenem stališču (Dopolnitev
stališča …, 2012) zapisala, da naj se pri obsegu
površin z ekološkim pomenom upošteva naravne
značilnosti posamezne članice, zlasti delež gozda.
Primerno bi bilo, da se med površine z ekološkim
pomenom vključi tudi pasove obvodne drevnine,
bodisi tiste, ki so dovolj velike, da so tudi zakonsko
opredeljene kot gozd (ZG 1993), kot tudi tiste, ki
GozdV 71 (2013) 5-6
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imajo za tako razvrstitev premajhno površino, a
tovrstno ekološko vlogo vseeno opravljajo. Takšna
uvrstitev bi bila tudi smiselno povezana s cilji
Vodne direktive, ki povezuje vodo, vodna telesa in
njihova zlivna območja v nedeljive ekološke enote,
ki vključujejo medsebojno odvisne podzemne in
površinske vode ter poplavne ravnice z mokrišči
(Globevnik, 2006). Takšni obvodni pasovi imajo
lahko pomembno zaščitno vlogo, saj naj bi pasovi
vegetacije bistveno zmanjšali vnos nitratov v vodno
telo (Forman in Godron 1986).
Izkušnje iz tujine kažejo (Skeleton, 2005),
da se kmetovalci z bolj specializiranih kmetij
težje odločajo za vpeljavo praks, ki bi prispevale
npr. k zmanjševanju erozije prsti. Glavni razlog
za redko vzpostavitev obvodne drevnine je v
nepoznavanju njenega pomena, saj se za osnovanje obvodne drevnine odločajo tisti, ki so o tej
tematiki /koristih/ bolje obveščeni. Strokovna in
finančna pomoč pomembno prispeva k večjemu
odločanju za vzdrževanje obvodne drevnine. V
Nemčiji so prostovoljni ukrepi znotraj kmetijskookoljskih programov doslej naleteli na majhen
odziv (Balzer, 2012), večjega predvidevajo ob
možnosti povezave teh ukrepov z Vodno direktivo. Hitrorastoči nasadi drevesnih vrst za namen
proizvodnje energije iz lesne biomase, čeprav
niso vedno tesno ob vodotokih, ravno tako
opravljajo številne ekosistemske funkcije, hkrati
pa so ekonomsko zanimivejši in zato potrebujejo
manj državnih podpor.
Iz navedenih ugotovitev povzemamo, da bi bilo
smiselno razumevanje teh vsebin razširiti tudi
na površine, ki jih zavzemajo koridorji obvodne
drevnine, ki v opisu dejanske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljišč (Pravilnik o katastru …, 2005)
ne sodijo v kategorijo gozd . Namesto da bi pas
obvodne drevnine za lastnika pomenil »motnjo«,
ki mu zmanjšuje površino kmetijskih podpor, bi
v tako razširjenem pojmovanju lahko pomenil
prednost (dodatno subvencionirano površino).
Vgraditev tako predlagane prihodnje SKP v
finančno shemo je naloga države, za lastnika kmetijskega zemljišča z obvodno drevnino pa bi lahko
postala opora pri izvajanju SKP in ne breme, kot
je bila pogosto doslej.

GozdV 71 (2013) 5-6

3

DREVO IN VODA

Obvodni pasovi dreves in grmovnic niso le
porabniki vode, ampak tudi njen naravni filter,
rezervoar in dejavnik, ki v veliki meri vpliva na
vodno kroženje (Fajon, 2007). Pri kroženju vode
le-ta prehaja skozi različne plasti vegetacije in tal
ter se pri tem čisti, rastline in tla pa zadržujejo
in porabljajo vodo, ki bi sicer prosto odtekala po
površju in povzročala erozijo. Obvodna drevnina
lahko uravnava in upočasnjuje odtok površinske
vode in brežine varuje pred vodno erozijo. Pomembna, a po krivici spregledana vloga avtohtone
obvodne drevnine je preprečevanje naselitve
invazivnih drevesnih in zeliščnih vrst, ki so pogost
pojav tudi ob slovenskih rekah (veliki pajesen,
robinija, japonski dresnik, ambrozija, kanadska
zlata rozga, žlezava nedotika …) (Dolšina, 2012 in
FURS 2013). Obvodni pasovi drevja so priložnost
tudi za gojenje drevesnih vrst, ki dajejo vrednejše
sortimente lesa. Pri tem mislimo predvsem na
divjo češnjo, javorje in hraste, ki dobro uspevajo
tudi v vlažnejših razmerah. Proizvodna doba
sortimentov je zaradi boljših rastiščnih razmer
krajša. Grmovne vrste vključimo za posredno
nego kot polnilni sestoj, saj drevesom nudijo
oporo, zaščito, pospešujejo čiščenje debla, hkrati
pa niso resna konkurenca v preraščanju (Rittershofer, 1999). Ne nazadnje je obvodna drevnina
prepoznana kot krajinski element tradicionalne
kulturne krajine, zato se pojavlja v okoljskih
plačilih skupne kmetijske politike.
Gozdarska stroka ima znanje, ki bi ga lahko
uporabili pri vzdrževanju ter izboljševanju obvodnih pasov drevnine. S preverjenimi in učinkovitimi
ukrepi ter praksami iz gospodarsko bolje izkoriščenih gozdov moramo skrbeti, da bosta zgradba
in struktura obvodnih pasov takšni, da bo poleg
vseh drugih (biotska pestrost, čist zrak, krajinska
podoba …) optimalno izpolnjevala tudi zaščitno
in hidrološko funkcijo (Fajon, 2007).

3.1 Izboljšano varstvo pred poplavami
Drevesa in grmi s svojim koreninskim sistemom
vežejo brežino (Mosquera - Losada in sod., 2009).
Ostanki odmrlega lesa ob bregovih in v vodnih
telesih fizično zmanjšujejo hitrost vode in tako
moč rečne (bočne in globinske) erozije ter količino
sedimentov. Gozdno rastje ob vodah zmanjšuje
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površinski odtok in erozijo tal ter zvišuje gladino
podtalnice. Upoštevati pa moramo tudi morebitne
negativne učinke vegetacije, npr. suša na kmetijskih površinah, zastiranje kmetijskih posevkov
(Wahl in sod., 2005). Glede na erodibilnost tal
se ob osnovanju ali vzdrževanju obvodne drevnine odločimo za ustrezno mešanico dreves in
grmov (globina koreninjenja, življenjska doba,
vlagoljubnost …) ter morebitna dodatna obrežna
zavarovanja (vrbovi popleti, živo vrbovo protje …).

3.2 Izboljšana kakovost vode
Vegetacija zastira strugo vodotoka, znižuje temperaturo vode in tako izboljšuje kakovost vode
(Chang, 2003). Nad polovico širine struge je treba
ohraniti delno odprt prostor, predlaga Nisbet
(2001), saj to optimizira učinke na obvodni
in vodni habitat. Razvejan koreninski sistem
zadrži velike količine sedimentov in absorbira
večino nitratov ter sredstev za varstvo rastlin
pred boleznimi in škodljivci, ki se izpirajo s
kmetijskih zemljišč. V površinskem toku vode
se premeščajo onesnažila, ki so večinoma vezana
na talne delce. Na talne delce se vežejo ostanki
nekaterih sredstev za varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci in fosfor ter dušik v obliki
amonijevega iona. V podpovršinskem toku pa
potujejo onesnažila, ki so raztopljena v vodi. Tu
lahko najdemo ostanke nekaterih sredstev za
varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki so
v vodi dobro topna, ter dušik v obliki nitratnega
iona (Glavan in Pintar, 2012). Primerjava sproščanja sedimentov v glavnih rekah z gozdnatimi
povodji ter povodji z negozdno rabo tal v ZDA
je pokazala, da so bile koncentracije sproščenih
sedimentov v rekah z negozdnatimi povodji tudi
desetkrat višje (Binkley in MacDonald, 1994). V
večini primerov za večjo absorpcijo sedimentov
kot na kmetijskih površinah zadošča 20 m širok
pas obvodne vegetacije.

3.3 Večja biotska pestrost območja
Osnovanje ali le ohranjanje raznolikosti obvodnih
pasov drevnine izredno poveča biotsko pestrost
na kopnem in v vodi (Vilhar in Fajon, 2007).
Drevesa in grmi s cvetenjem in plodovi nudijo
hrano opraševalcem, manjšim sesalcem, dvoživ294

kam in ptičem. Večji kosi odmrlega lesa v vodi
in na obrežju povečajo možnost nastanka novih
mikrohabitatov. Tako se poveča tudi krajinska in
rekreacijska vrednost območja (Planinšek, 2010).

3.4 Možnosti pridobivanja vzporednih
nelesnih dobrin
Nelesne dobrine nastanejo takrat, ko se lastnik
parcele odloči za končni posek obvodne drevnine
(veje, skorja, semena), gojitvena dela (okrasna
drevesca, veje za pletenje košar, sadeži) ali pa
nelesne dobrine na parceli nastajajo in rastejo
brez neposrednega človekovega vpliva (zdravilna
in dišavna zelišča, plodovi in sadeži, med). Te
dobrine, če jih je dovolj ter jih je mogoče tržiti,
prinesejo lastniku ali skupnosti dodatno denarno
korist.

4

DIMENZIJE OBVODNIH PASOV
DREVNINE

V tujini širine obvodnih pasov drevnine segajo
od 15 do 29 m na obeh straneh vodotoka. Opisi
se razlikujejo glede na vrsto vodotoka, naklon
obrežij, velikost vodnega telesa in prisotnost
rib (Lee in sod., 2004, Preglednica 1). V večini
primerov širina pasu obvodne drevnine znaša 20
m (Hill, 2009), kar v Sloveniji znaša eno drevesno
višino in ustreza definiciji gozda, če obsega tudi
površino najmanj 0,25 hektarja.
Zakon o gozdovih (ZG, 2011) namreč navaja,
da je gozd zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem
v obliki sestoja ali drugim gozdnim rastjem, ki
zagotavlja katero koli funkcijo gozda, ki lahko
doseže višino najmanj pet metrov in ima površino
najmanj 0,25 hektarja. Sem spadajo tudi obvodni
in protivetrni pasovi, širši od ene drevesne višine
odraslega drevja (15-25 m, različno glede na
območje v Sloveniji). Določbe Zakona o gozdovih
(ZG, 2011) se uporabljajo tudi za posamično
gozdno drevje in skupine gozdnega drevja, ki
rastejo zunaj gozda, kadar je to z zakonom posebej
določeno. Če izhajamo iz teh predpostavk, so lahko
obvodna drevnina pasovi, dolgi 125 m, drevje
pa dosega višino 20 m. Tako višino po navadi
dosegajo naslednje drevesne vrste: siva in črna
jelša, mokovec; črni topol, vrbe, trepetlika, beli
gaber; ali pa pasovi, dolgi 100 m, drevje dosega
višino 25 m, z drevesn Čeprav površina ustreza
GozdV 71 (2013) 5-6
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definiciji gozda, pa ne pomeni, da je taka površina
v domeni gozdarjev – obvodna vegetacija namreč
sodi na priobalno zemljišče.
Po Zakonu o vodah (ZV, 2012) sega zunanja
meja priobalnih zemljišč na vodah prvega reda
(večje reke) 15 metrov od meje vodnega zemljišča
znotraj naselij ter 40 m zunaj območij naselij, na
vodah drugega reda (manjše reke in potoki) pa
pet metrov od meje vodnega zemljišča. Glavna
funkcija priobalnega zemljišča je zagotovitev
vmesnega območja med vodotokom in okoliškim
prostorom (urbana območja, kmetijske površine
itn.), s čimer se zagotavlja zmanjševanje onesnaženja vode (puščanje kanalizacije, gnojenje z
organskimi in anorganskimi gnojili, uporaba sredstev za varstvo rastlin pred škodljivci in boleznimi
itn.). Pas priobalnega zemljišča je pomemben tudi
z vidika zagotavljanja izvajanja javne službe in
njenih koncesionarjev, saj v primeru pozidanega
zemljišča izvajalci ne morejo več priti do brega
(čiščenje, sečnja, utrjevanje brežin ipd.), kar lahko
povzroči hude posledice za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov, reševanje ljudi in premoženja pa
tudi za načrtovanje dolgoročnejših ukrepov (npr.
izvedba podpornih zidov).
V Preglednici 1 so predstavljene okvirne oz.
minimalne širine obvodnih pasov drevnine, ki naj
bi dobro opravljale nekatere svoje funkcije (Batelaan, 2001). Podatki veljajo za razmere v Belgiji,
kjer veliko pozornosti namenjajo vlogi in pomenu
obvodnih pasov. Prosen (1993) v smernicah sonaravnega urejanja podeželskega prostora predlaga
kot optimalno širino vsaj 2,5 m, pa tja do 10 m

Preglednica 1: Okvirne širine obvodnih pasov drevnine
za doseganje nekaterih funkcij (po Batelaan, 2001)
Table 1: Indicative width of riparian buffer zones to
achieve certain functions (after Batelaan, 2001)
Okvirna širina
obvodnih pasov
drevnine (m)

Funkcija, dobrina, storitev

80

habitat za prostoživeče živali

50

zaustavitev sedimentov

40

vezava dušika

15

uravnavanje temperature vode

10

stabilizacija brežin in vpliv,
pomen v prehranski verigi
vodnih živali

obvodne vegetacije, vendar Batelaan opozarja,
da obvodni pasovi drevnine, ožji od 10 m, niso
trajni, njihova sposobnost samoobnavljanja je
premajhna. Širino pasu pogojujejo tudi naravne
danosti, saj so po navadi na aluvialnih nanosih.
Razvoj rečnega korita je opredelil širino pasu
oz. tal, primernih za obvodno gozdno združbo.
Kljub navedenim različnim širinam obvodnih
pasov, ki izhajajo iz različnih sektorjev, pa je v
tuji literaturi za kmetijsko-gozdarske sisteme
najpogosteje naveden pas, širine 20 m, za katerega
menimo, da najbolje ustreza tudi slovenskim
razmeram. Znotraj njega razlikujemo tri območja
(Slika 1, po Working Trees Info, 2012):
– v prvi coni, ki je najbližje vodnemu telesu,
pospešujemo avtohtone in rastišču prilagojene
drevesne vrste, kot so: siva in črna jelša, vrbe, črni

Slika 1: Pasovi drevja, grmičevja in zelnatih rastlin med vodotokom in kmetijsko površino (povzeto po Working
Trees Info, 2012).
Picture 1: A classic riparian buffer with three distinct zones between water and agricultural fields (adapted from
Working Trees Info, 2012).
GozdV 71 (2013) 5-6

295

Planinšek, Š., Pirnat, J., Premrl, T.: Obvodna drevnina. Varuh čistih voda in zemlje

topol, trepetlika, graden, dob, veliki jesen, beli
gaber, lipa in lipovec, bukev, gorski javor, smreka,
divja češnja, mokovec, ki prenašajo visok nivo vode
in občasne poplave. V to območje posegamo redko,
prilagojeno gospodarjenju z drevesnimi vrstami.
Poslužujemo se lahko tudi panjevskega načina
gospodarjenja in polardiranja vrb (obglavljanje
oz. obrezovanje enoletnih poganjkov),
– v drugi coni, ki se ne dotika vodnega telesa,
pospešujemo avtohtone in rastišču prilagojene
drevesne in grmovne vrste. Druga cona je od
vodnega telesa nekoliko oddaljena, zato tam
pridobivamo tudi nelesne dobrine (užitni ali
okrasni plodovi, cvetje dreves ali grmov, okrasno
grmičevje). Drevesa in grmi naj bodo razvrščeni
gosto, da lahko optimalno opravljajo svojo funkcijo preprečevanja odtoka nitratov v vodotoke
in varovanja brežin,
– tretja cona meji na kmetijsko ali drugo
zemljišče. Raba se že preveša v kmetijsko, zato
na tem območju pospešujemo krmne trave in
cvetoče zelnate rastline, kot so detelja, sončnice
in svilnice.
Dejanska zgradba obvodnega pasu drevnine
je odvisna tudi od potreb lastnika zemljišča,
problematike širšega območja, trenutnega stanja
drevja in grmovja, poudarjenih funkcij, storitev
in dobrin obvodnega pasu in na koncu tudi
izkušenj izvajalca del. V primeru večjih naklonov
in erodibilnih brežin vodnih teles moramo pred
začetkom urejanja obvodnih pasov premisliti še
o nujnosti biotehničnih ukrepov (vrbovi popleti,
geotekstilne prekrivke, gabioni, vrbove fašine,
živo vrbovo protje …).

4.1 Voda in lastnosti vodotokov
Celinske vode delimo na tekoče vode (hudourniki, potoki in reke) in stoječe (naravna jezera,
ribniki, mlake, močvirja in drugi naravni vodni
zbiralniki). Po pomenu, ki ga imajo za upravljanje
voda in s tem obvodnih pasov, jim razvrščamo
v vodotoke prvega in drugega reda (Zakon o
vodah, 2002;2008).
Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih
in ogroženih območjih je treba načrtovati in
izvajati tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da
296

se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem
voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega
ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter
varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih
po predpisih o ohranjanju narave (Zakon o vodah,
2002; 2008). Precej podrobneje gospodarjenje v
bližini vodnih teles določajo še lokalni odloki o
zavarovanju vodnih virov in odloki o določitvi
varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje
vodnega zajetja. Za lastnike obvodnega zemljišča je pomembna določba v Zakonu o vodah
(2002; 2008), ki jim nalaga, da morajo ob vodah
drugega reda zagotavljati košnjo, odstranjevati
čezmerno zarast na bregovih (sečnja, redčenje),
plavje, odpadke in odvržene predmete. Pogosto
prebivalci in lastniki parcel izvejo za pomen priobalnega zemljišča šele v postopkih pridobivanja
gradbenega dovoljenja s strani Agencije RS za
okolje za področje voda.

4.2 Gradniki gozdnega sestoja v
obvodnih pasovih
Pri navajanju usmeritev o najprimernejših drevesnih vrstah moramo na začetku razjasniti, ali
govorimo o obstoječi obvodni drevnini (naravno
prisotni obvodni gozdni združbi) ali obvodno
drevnino šele nameravamo osnovati. Odgovoriti
moramo na vprašanje, kakšno horizontalno in
vertikalno strukturo gozda moramo vzdrževati
in pospeševati, da bo obvodna drevnina uspešno
opravljala varovalno in hidrološko funkcijo. Rastje
lahko omili posledice ekstremnih padavin in
zmanjša njihove razsežnosti, preprečiti jih ne more
(Fajon, 2007). Zaščitno vlogo pred sproščanjem
nitratov in sedimentov dovolj dobro opravljajo klimaksne vrste, ki so v Sloveniji pogoste (Planinšek,
2010). Če pa nameravamo ob vodotoku pospeševati še druge funkcije, na primer rekreacijsko,
potem glede na upravljavske prioritete drevesno
sestavo prilagajamo tudi tem (Planinšek, 2010).
Plodonosne drevesne vrste sadimo ali sproščamo
za popestritev prehrane divjadi in ptic in za
popestritev krajine, hitrorastoče drevesne vrste
za namen proizvodnje lesne biomase, drevesne
vrste s cenjenim lesom za povečanje pomena
proizvodne funkcije.
Pri sestojni zgradbi se je za opravljanje varovalne in hidrološke funkcije gozda kot najpriGozdV 71 (2013) 5-6
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mernejša izkazala malopovršinska raznodobna
zgradba z visoko stopnjo zastiranja ter enakomerno porazdelitvijo razvojnih faz (Frehner in
sod., 2005). Ugodni so sestoji v fazi debeljaka in
drogovnjaka. Njihova poraba vode je ustaljena
in v ravnotežju z dotokom padavin. Za vodno
bilanco je najmanj ugoden mlad gozd (mladje,
gošča, letvenjak), saj porabi veliko vode in lahko
povzroči sušo na kmetijski površini. Poraba vode
zaradi transpiracije in prestrezanja vode je velika
tudi v grmičastih sestojih (Chang, 2003), a so ti
zaradi ugodnega delovanja na stabilizacijo tal
priporočljivi na ekstremnih rastiščih (hudourniški
vodotoki). Z vidika preprečevanja erozije naj se
na celotnem vodozbirnem območju zagotavlja
stalna pokrovnost vegetacije (Frehner in sod.,
2005). V obvodnih pasovih je treba zagotoviti
trajno naravno pomlajevanje, ki naj poteka pod
zastorom starejših dreves. Pri sestojnem sklepu je
pomembna ugotovitev, naj bo v obvodnih pasovih
in tudi v celotnem vodozbirnem območju gostota
zgornje plasti krošenj več kot 70 %, kar je tesen
ali normalen sklep (Twery in Hornbeck, 2001).
Vrzelast in pretrgan sklep zaradi pospešenega in
nestalnega odtekanja vode nista primerna.

5

USMERITVE ZA KREPITEV
HIDROLOŠKE FUNKCIJE
OBVODNE DREVNINE

Smernice, kako gospodariti z gozdom v obvodnem pasu za pospeševanje varovalne in zaščitne
funkcije ter hidrološke funkcije, navajajo gozdnogospodarski načrti, vendar gre pri tem le za
priporočila, ki niso obvezujoča. Velja pa, da je
v Republiki Sloveniji hidrološka vloga gozda še
posebno pomembna zaradi reliefnih razmer in
velike količine padavin v gorskem svetu, ki je
med najbolj namočenimi v vsem alpskem loku.
Razmerja med največjimi in najmanjšimi letnimi
odtoki slovenskih vodotokov kažejo, da ima večina
naših vodotokov hudourniški značaj. Brez gozda
bi bil ta značaj zelo okrepljen. Zaradi visoke
zadrževalne in filtracijske sposobnosti gozdnih tal
so gozdovi izrednega pomena tudi za ohranitev
virov čiste pitne vode (Resolucija …, 2007)
Z gozdnogospodarskimi in drugimi ukrepi
lahko pozitivno vplivamo na varovalno in hidrološko funkcijo gozda v obvodnem pasu. Če gospoGozdV 71 (2013) 5-6

darimo izključno le s pasom gozda ob vodotoku,
lahko pri ukrepih uporabljamo elemente nege
zunanjega gozdnega roba (Nunar, 2008), saj ima
tako ozek pas gozda malo notranjega okolja in je
z njim treba delati drugače kot v sestoju.
Nekaj ukrepov je povzetih iz obstoječih zakonodajnih aktov in so obvezujoči, drugi pa so nabor
gozdnogojitvenih ukrepov, ki so v gospodarjenju
priporočljivi in smo jih povzeli iz literature (Twery
and Hornbeck 2001; Nisbet 2001; Forestry commission, 2003; Chang, 2003; Frehner in sod., 2005;
Košir, 2006; Trontelj, 2006; Vilhar in Fajon, 2007;
Nunar 2008).

5.1 Stabilnost obvodnih pasov drevnine
–– Uravnavamo zmes rastišču primernih drevesnih
vrst. Na ekstremnih legah (velik naklon brežine)
imajo prednost vrste z močnim koreninskim
sistemom (jelša, beli gaber, plemeniti listavci
in bukev).
–– V robnem območju jarkov in plazišč (vpliv plazov
in hudournikov) trajno ohranjamo in pospešujemo pionirski stadij (vrbe, trepetlika, siva jelša).
–– Od iglavcev je na razpoložljivo količino vode
najbolje prilagojen bor, saj na vlažnih tleh izrazito
poveča porabo.
–– V sklenjenih pasovih iglavcev težimo k vzpostavitvi jeder listavcev.
–– Odstranjujemo nestabilna in fiziološko prestara
drevesa, ki lahko povzročijo erozijske procese.
Na bregovih hudourniških vodotokov ne dopuščamo visokih lesnih zalog, nestabilnih dreves
ter mrtve biomase.
–– Selektivna sečnja v obvodnih pasovih naj se
izvaja predvsem z namenom odstranitve starih
in nestabilnih dreves (če ni v ospredju vzgoja
kakovostnih sortimentov).
–– Z maksimalno izvedbo načrtovane nege (predvsem pravočasne) povečamo stabilnost sestojev.
–– Pas obvodne vegetacije naj bo širši ob vodotokih v
strmejših legah in pri drevesnih vrstah s plitvimi
koreninami.
–– Ob podiranju dreves naj le-ta padajo proč od
struge. Sečne ostanke (veje, vrhače) odstranimo
iz struge.

5.2 Struktura obvodnih pasov drevnine
–– Skrbimo za stalno pokrovnost z gozdno vegetacijo in naravno obnovo sestojev. Ukrepanje
je skupinsko postopno.
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–– Najprimernejša zgradba gozda za zmanjšanje
visokih pretokov v povodju je malopovršinska
raznodobna zgradba z visoko stopnjo zastiranja ter čim enakomernejšo porazdelitvijo
razvojnih faz.
–– Že manjša skupina dreves lahko pomembno
prispeva pri vzpostavitvi oz. revitalizaciji
vodotokov, ki so bili v preteklosti meliorirani.
–– Nego obvodne drevnine (z elementi gozdnega
roba) moramo začeti že v fazi mladja in nato
do drogovnjaka. V tem času moramo zelo
ukrepati, tako, da se robna drevesa razvijejo v
dominantna drevesa z močnimi koreninskimi
sistemi in razvejanimi krošnjami.
–– Nega v srednji in višji sestojni starosti omogoča ohranjanje mladega sestoja, z rahljanjem
oblikujemo posamezna drevesa ali skupine. V
tej fazi moramo še posebno paziti na mehansko stabilnost sestoja in poskrbeti za ugodne
možnosti pomlajevanja.
–– Pomladitvene dobe naj bodo daljše in brez
večkratnega poseganja.
–– Pri pomlajevanju zadržimo stabilne in močne
skupine dreves.
–– Včasih je mogoče sadilni material (vrbove veje)
nabrati v bližnji okolici, vendar se je o tem
vedno treba posvetovati s pristojnimi službami,
da ne bi zaradi želje po omilitvi ekološke škode
na enem mestu povzročali škodo na drugem.
–– Nega gozdnega roba na mokriščih je prav
tako pomembna. Z ukrepi omogočimo rast in
razvoj vrstam, ki so vezane na vlažna tla, npr.
jelšam, vrbam in drugim. Z ukrepi ne smemo
preveč presvetliti mokrišč, da ne izgubimo
vlagoljubnih vrst in ne zmanjšamo zračne
vlage v sestoju.
–– Obrežni sestoji vrb in jelše terjajo redčenja,
polardiranje (obrezovanje enoletnih poganjkov)
ali panjevske sečnje – vrbe na 20–25 let, jelše
na 15–20 let.
–– V bližini naselij oblikujemo gozdni rob z
vrstami, ki so bogate s sadeži, cvetjem, so lepo
obarvane in učinkujejo estetsko (češnja, sadne
vrste, jerebika, breza …). Tako pospešujemo
estetsko in rekreativno funkcijo.
–– Odmrli les naj bo posamično (!) prisoten v
sestoju in v vodnih telesih, puščamo lahko
posamezna stara stabilna habitatna drevesa,
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če ne ogrožajo varnosti dela in prometa na
bližnjih cestah. Pri tem upoštevamo, da v
obvodnih pasovih odmrli les pomeni povečano
nevarnost plavja.
–– Poškodovane brežine vodotokov utrjujemo
z biotehničnimi ukrepi (lesenimi kaštami,
vrbovimi ščetkami in popleti, lesenimi oblicami ali gabioni (armirano zemljino)). Ukrepi
bodo omogočili vzpostavitev naravne obvodne
vegetacije.

5.3 Izvajanje del
–– Za delovne stroje je obvezna uporaba biološko
razgradljivih olj. Tako preprečujemo dejansko
in potencialno onesnaževanje voda in gozdov.
–– V gozdu in ob vodotokih ni dovoljeno prati,
vzdrževati oziroma popravljati delovnih strojev.
–– Na erodibilnih terenih pogosto uporabljene
poti in vstopne točke na delovišča utrjujemo
s kamenjem, debli in vejami.
–– Delo v suhem vremenu (spomladi in poleti)
učinkovito zmanjša nevarnost erozije ob vodotokih in zajetjih.
–– Rušilno moč meteorne vode s cest usmerimo
v zadrževalne jarke, podložene s skalometom.
–– Neprimerno je čezmerno puščanje podrtega
drevja in izruvanih korenin v strugi vodotokov
ali v neposredni bližini, saj jih lahko ob visokih
vodah odnese in povzročijo zajezitve.

5.4 Varstvo kakovosti voda
–– Za ohranjanje temperature vodotoka naj bo
delež vrzeli manjši od 10 % obvodnega pasu,
gostota zgornjega sloja krošenj v obrežnem
pasu naj bo več kot 70 %.
–– Senčenje in temperaturo struge uravnavamo z
redčenji in odstranjevanjem neželenih iglavcev.
–– Širina obvodnega pasu (vegetacije) naj bo
sorazmerna širini vodotoka. Priporočljive
širine so:
–– 5 m za vodotoke s širino struge manj kot 1 m,
–– 10 m za vodotoke s širino struge od 1 do 2 m,
–– 20 m za vodotoke s širino struge več kot 2 m.
–– Že petmetrski obvodni pas drevja na naklonih
pod 5 ° zadrži sedimente, ki izvirajo z majhnih
površin.

GozdV 71 (2013) 5-6
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5.5 Uravnavanje odtoka
–– Na območjih, kjer želimo zmanjšati površinski
odtok vode, pospešujemo pomlajevanje plemenitih listavcev in mladja kot pomembnih
porabnikov vode.
–– Ob vodotokih varujemo sestoje sive in črne
jelše, črnega topola, trepetlike in vrb na mokrih
tleh, saj so zadrževalniki visokih voda.
–– V primeru intenzivnejših sečenj obvodne
vegetacije naj si ukrepi na nasprotnih bregovih
vodotoka sledijo izmenično v pasovih po 50
do 100 m.

6

STANJE GOSPODARJENJA S
PASOVI OBVODNE DREVNINE V
SLOVENIJI

Statistični urad Slovenije navaja, da je dolžina
registriranih vodotokov v Sloveniji, ob upoštevanju
tudi kopanih kanalov in večjih melioracijskih
jarkov, okoli 28.000 kilometrov (SURS, 2007). Ob
vseh vodotokih ni obvodne drevnine. Gospodarjenje z vodami in vodnogospodarskimi objekti ter
napravami sodi v pristojnost Agencije republike
Slovenije za okolje, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje Republike Slovenije (ARSO, 2013).
Država v nadaljevanju ureja izvajanje gospodarske
javne službe urejanja voda prek podeljevanaja
koncesij. Gospodarjenje z obvodno drevnino
je v Sloveniji določeno z gozdnogospodarskimi
načrti. Zakon o gozdovih (ZG, 2011) razlikuje
med avtohtonimi in neavtohtonimi obrečnimi
pasovi, pri čemer slednjih ne uvršča v kategorijo
»gozd« (Rauch in Pirnat, 2008). Gozdarska stroka
obvodno drevnino največkrat obravnava z vidika
biotske, varovalne in estetske funkcije. Rauch
(2005) ugotavlja, da še vedno obstaja razkorak
med pravno zahtevanim oz. prepovedanim in
dejanskim ravnanjem: ekonomski interesi prevladajo nad naravovarstvenimi na legalni in
na nelegalni ravni. Ob tem poziva, naj stroka
pridobiva in širi znanje o pomembnosti obvodne
drevnine. Ozaveščanje mladih in starejših je po
njegovem mnenju v domeni države, ki mora
poskrbeti tudi za nadzor ter finančno podporo,
saj voda kot strateški naravni vir pridobiva na
pomenu. Gospodarjenje s priobalnimi zemljišči
je trenutno v domeni vodarjev, ki pa ob posegih
še vedno namenjajo večjo pozornost vodotoku
GozdV 71 (2013) 5-6

samemu kot pa obvodni drevnini in njenemu
vzdrževanju, zaradi česar nastaja slabo stanje le-te.

7

ZAKLJUČKI

V preteklosti je bila obvodna drevnina vse prevečkrat izpostavljena pritiskom zaradi povečevanja
kmetijskih površin ali pa spremembah pri urejanju
vodotokov. Kot element krajine pasovi obvodne
drevnine zagotavljajo mnogotere funkcije in storitve, opisane v prejšnjih poglavjih, zato jih moramo
začeti upoštevati kot enakovreden element krajine
v primerjavi z njivami, pašniki, travniki. Seveda
so prakse ohranjanja ali vzpostavljanja obvodne
drevnine po Sloveniji tradicionalno različne,
vendar upamo, da bo članek vzpodbudil razmišljanje o pomenu funkcij in storitev, ki jih imajo
pasovi obvodne drevnine.
Vzpostavitev, vzdrževanje in kakovostno ohranjanje obvodne drevnine od lastnikov oz. uporabnikov priobalnih zemljišč terja dodatno delo in z
njim povezane stroške, ki se lahko odrazijo tudi
v dražji proizvodnji kmetijskih pridelkov, dražji
gozdarski proizvodnji in dražjem vzdrževanju
strug vodotokov. Slednje lahko družba, ki izrablja
ekosistemske ugodnosti obvodne drevnine, prek
podpor kmetijske politike nadomesti lastnikom.
Kakšna je vrednost obvodne drevnine v kmetijski krajini, pokaže njena ekonomska ocena, ki
sloni na učinkih (storitvah in dobrinah), ki jih
nudi obvodna drevnina ekosistemom, ljudem
in živalim. Izkušnje vrednotenja iz tujine, kjer
so presojali ekonomski vpliv obvodne drevnine
v porečjih z njo in brez nje ter hkrati upošteva
priložnostne stroške na primeru zmanjševanja
koncentracije atrazina v vodi, podpira ekonomsko
upravičenost obvodne drevnine že samo zaradi
tega vpliva (Qui, 1998).
Ko od kmetov pričakujemo, da prilagodijo
dosedanjo prakso in ne dobijo nobenega denarnega nadomestila za izpadli dohodek, vplivamo
na podražitev njihove proizvodnje, zato menimo,
da lahko kmetje za njihov prispevek k javnemu
interesu upravičeno zahtevajo kompenzacijo
(podporo). Ekonomsko vrednotenje obvodne
drevnine v kmetijski krajini sloni na učinkih
(storitvah in dobrinah), ki jih nudi obvodna
drevnina ekosistemom, ljudem in živalim s tem,
ko vpliva na kakovost in količino vode. Trenutno
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je vzdrževanje obvodnih pasov precej neučinkovito, ker je odvisno samo od volje lastnikov
priobalnih zemljišč.
Ugotavljamo, da trenutno gospodarjenje z
obvodno drevnino poteka neorganizirano in
je podvrženo različnim interesom kmetijstva,
vodarstva in gozdarstva. Zato bo na področju
obvodne drevnine treba uskladiti ali nadgraditi
zakonodajo ter razjasniti področja delovanja v
dobro vseh vpletenih deležnikov in predvsem
stičnih ekosistemov. Po obdobju stihijskih posegov v obvodno drevnino je Zakon o gozdovih
(ZG, 2011) predpisal gospodarjenje z obvodnimi koridorji, a so določila preohlapna. Hkrati
namreč Zakon o vodah določa enako nalogo tudi
vodarjem. Prostor torej zavzemata dve stroki, z
dvema strokama, od katerih nobena svojih nalog
ne opravlja v celoti. Tudi zakonodaja na področju
kaznovanja nedovoljenih krčitev je neustrezna
(Iglič in Pirnat, 2003). tako se vrtimo v krogu. Vsi
deležniki v upanju na konkretnejše in ekološko
ugodne rešitve čakamo tudi natančnejše določbe
reforme Skupne kmetijske politike po letu 2013.
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Drevesa z možnostjo večnamenske rabe, s poudarkom na
travniških sadovnjakih
Multipurpose Trees with Emphasis on Fruit-Tree Meadow Orchards
Andreja Ferreira1, Saša Vochl2, Jani Gačnik3
Izvleček:
Ferreira, A., Vochl, S., Gačnik, J.: Drevesa z možnostjo večnamenske rabe, s poudarkom na travniških sadovnjakih. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 5–6. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. Prevod avtorji, jezikovni
pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega pa Marjetka Šivic.
Eden izmed podsistemov kmetijsko-gozdarskega sistema so tudi drevesa z možnostjo večnamenske rabe. V ta
podsistem uvrščamo sadno in drugo drevje, ki je naključno ali sistematično razmeščeno na travniku ali pašniku z
namenom pridelave sadja za človeško prehrano in krmo za živali, pridobivanje lesa za kurjavo, listja kot dodatne
krme za živali in drugih oblik pridelave. Ena izmed najbolj prepoznavnih in razširjenih tradicionalnih oblik tega
podsistema v zahodni, osrednji in vzhodni Evropi so travniški sadovnjaki, ki tudi v Sloveniji pomenijo razširjeno kmetijsko rabo tal in dajejo pomemben pečat naši krajini. Pri nas so travniški (visokodebelni, senožetni)
sadovnjaki opredeljeni kot ekstenzivni nasadi visokodebelnih sadnih dreves, v katerih je najmanjša gostota 50
dreves/ha, največja pa ne presega 200 dreves/ha. Poleg pridelave sadja ima dandanes visokodebelni sadovnjak
tudi številne druge vloge in tako ponovno postaja nepogrešljiv del sodobne kmetijske krajine. Pomemben del
njihove oskrbe je paša domačih živali ali košnja. Travniške sadovnjake najbolj ogrožata spreminjanje kmetijske
rabe in nezainteresiranost kmetov za njihovo vzdrževanje.
Ključne besede: drevesa z možnostjo večnamenske rabe, travniški sadovnjak, kmetijsko-gozdarski sistem, raba
tal, funkcije, Evropa, Slovenija
Abstract:
Ferreira, A., Vochl, S., Gačnik, J.: Multipurpose Trees with Emphasis on Fruit-Tree Meadow Orchards. Gozdarski
vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. ... Translated
by the authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Multipurpose trees are an agroforestry subsystem, where fruit and other trees are randomly or systematically
planted in cropland or pasture for the purpose of providing fruit, fuelwood, fodder and timber, among other
services. In Western, Central and Eastern Europe one of the most recognizable and most widespread traditional
forms of multipurpose tree are fruit-tree meadow orchards. They are also one of the most widespread agricultural
land uses in Slovenia that gives a unique mark to our landscape. The fruit-tree meadow orchards in Slovenia are
defined as extensive plantations of tall-trunk fruit trees, with the minimum tree density of 50 trees/ha and the
largest one not exceeding 200 trees/ha. Additionally to the fruit production, fruit-tree meadow orchards provide
many other forms of services and are becoming an indispensable part of modern agricultural landscape. One of
the most important measures for maintaining fruit-tree meadow orchards are grazing by livestock and mowing.
Today, land use changes and lack of interest for their maintenance are the two main reasons threatening the
existence of meadow orchards.
Key words: multipurpose trees, orchards, agroforestry, land use, functions, Europe, Slovenia

1

UVOD

Spoznanje, da uvajanje monokultur in visoka
stopnja specializacije ne vodita v trajnostno naravnano kmetijstvo, je vodilo v ponovno obujanje
tradicionalnih, lokalnim razmeram prilagojenih
rab tal. Mednje štejemo tudi vse oblike kmetijsko-gozdarskega podsistema drevesa z možnostjo
večnamenske rabe (ang. multipurpose trees). V ta
podsistem uvrščamo sadno in drugo drevje, ki je
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naključno ali sistematično razmeščeno na travniku
ali pašniku zaradi pridelave sadja (za človeško ali
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živalsko prehrano), pridobivanja lesa za kurjavo,
listja kot dodatne krme za živali in drugih oblik
storitev (Mosquera-Losada et al., 2009). V preteklosti so plodove in listje nekaterih drevesnih
vrst uporabljali za potrebe prehrane ljudi in živali
v času pomanjkanja drugih virov hrane. Zlasti v
sredozemskih deželah je bilo obvejevanje dreves v
poletnem času pomemben dodaten vir prehrane
za živali na paši (Mosquera-Losada et al., 2009).
Strogo razvrščanje tradicionalnih kmetijsko-gozdarskih oblik rabe tal v posamezne podsisteme je zaradi njihove večnamenske vloge včasih
nemogoče. Španska dehesa se tako v literaturi lahko
pojavlja kot drevesno-pašni podsistem, kadar so
poleg dreves v ospredju tudi pašne živali in travna
ruša. V primeru pridobivanja želoda (Quercus
ilex, Quercus suber) kot dodatnega vira hrane za
prašiče v času, ko ni na voljo druge hrane, pa se
deheso uvršča v podsistem drevesa z možnostjo
večnamenske rabe (Mosquera-Losada et al., 2009).
V severozahodnem delu Španije so za prosto
rejo prašičev zelo pomembni gozdovi kostanja
(Mosquera-Losada et al., 2009). Kostanj je bil kot
sadež z veliko hranili pred uvedbo krompirja in
koruze pomemben vir ogljikovih hidratov tudi v
človeški prehrani. V Sloveniji so kostanj v Halozah
in Beli krajini zamenjevali za krompir, ječmen,
koruzo in pšenico. Na Primorskem, Goriškem
in ponekod v Vipavski dolini je bila pridelava
kostanja pomemben vir dohodka. Znameniti
vitoveljski maron so izvažali v Trst in celo prodajali
na ulicah Dunaja (Solar, 2009). Poleg pridelave
plodov je kostanj pomembna ekonomska vrsta
tudi zaradi možnosti pridelave medu in visoko
kakovostnega lesa. Lahko se pojavlja kot gozdna
drevesna vrsta ali pa kot drevnina v kmetijski
krajini. V Franciji, Španiji in Italiji v zadnjem času
nastajajo številne plantaže križancev evropske
vrste kostanja Castanea sativa Mill. z japonsko
vrsto Castanea crenata Sieb&Zucc, ki obrodijo
velike plodove (maroni) (Conedera et al., 2010).
Tudi v Sloveniji se zanimanje za sajenje kostanja
povečuje iz leta v leto (Solar, 2009). Najcenejšo
oskrbo nasadov kostanja, še posebno na strmejših
terenih, pomenita paša govedi ali drobnice in
čistilna košnja pred pobiranjem plodov (Kodrič,
2009). Ena glavnih skrbi pri gojenju kostanja
je kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu), ki lahko zelo poslabša zdravstveno
GozdV 71 (2013) 5-6

stanje dreves in zmanjša pridelek plodov (Varstvo
gozdov Slovenije, 2012).
V okviru sadnih drevesnih vrst ima posebno
mesto oljka, ki je stalen člen v kulturni krajini
Slovenskega Primorja že od antike naprej, saj
so jo na tem mestu sadili že Grki in Rimljani. V
primerjavi s prejšnjim stoletjem se obseg gojenja
oljke zmanjšuje, v zadnjem času pa je predvsem
zaradi vedno večjega povpraševanja po oljčnem
olju zaznati ponovno vračanje oljk v Slovensko
Primorje (Kučan in sod., 2010). Tudi oljkarstvo
postaja zaradi vse večjih zahtev po maksimalnih
pridelkih v kmetijstvu vedno bolj intenzivno
(ZOOB, 2012). Vse večje zavedanje o pomembnosti
trajno naravnanega kmetijstva se tudi v oljkarstvu
odraža v vračanju k starim načinom gojenja oljk. S
projektom Zmanjšanje onesnaženja in ohranjanje
biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na
oljkarstvu – ZOOB bodo pripravljene smernice
za trajnostno oljkarstvo, ki bo zagotavljalo kakovostne pridelke in ob tem opravljalo tudi funkcijo
ohranjanja biotske pestrosti. Oljkarstvo se tako
preizkuša v kombinaciji z različnimi vrstami kmetijskih panog, kot so živinoreja, pridelava poljščin,
vinogradništvo in druge. Posledica tega je ureditev
oljčnikov, ki so ekološko in proizvodno stabilnejši.
Oljke tako gojijo v kombinaciji z različnimi vrstami zelenjave, vinske trte in sadnih dreves ali pa
se pod njihovimi krošnjami pasejo različne vrste
domačih živali (ZOOB, 2012).
Ena izmed najbolj prepoznavnih in razširjenih
tradicionalnih oblik kmetijsko-gozdarske rabe v
zahodni, osrednji in vzhodni Evropi so travniški
sadovnjaki. Najpogosteje je to površina, posajena
s sadnim drevjem z gostoto od 20 do 100 dreves
ali več na hektar (Herzog, 1998).
V Nemčiji so travniški sadovnjaki znani pod
imenom streuobst, v Franciji jih poznajo pod
imenom prés vergers in kot fruit- tree meadows ali
orchards v Angliji (Mosquera-Losada et al., 2009).
Travniški (visokodebelni, senožetni) sadovnjaki
so tudi v Sloveniji razširjena kmetijska raba tal in
dajejo pomemben pečat naši krajini. Opredeljeni
so kot ekstenzivni nasadi visokodebelnih sadnih
dreves, v katerem je najmanjša gostota dreves 50
dreves/ha, največja pa ne presega 200 dreves/ha
(Grešak, 2006).
Zaradi prisotnosti domačih živali na paši je
podsistem drevesa z možnostjo večnamenske rabe
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Preglednica 1: Razlike med drevesno-pašnim podsistemom in podsistemom drevesa z možnostjo večnamenske rabe
Podsistem
Gradniki podsistema

Drevesa z možnostjo večnamenske rabe

Drevesno-pašni podsistem

v kmetijski krajini

v gozdu ali površinah poraščenih z
gozdnim drevjem

Prisotnost pašnih živali

priporočljiva

obvezna

Prisotnost travne ruše

obvezna

obvezna

Drevesa

na videz soroden drevesno-pašnemu podsistemu,
vendar so med njima nekatere razlike, ki jih prikazuje preglednica 1. Drevesno-pašni podsistem na
eni površini združuje gojenje dreves s pridelavo
travne ruše in rejo domačih živali. V ta podsistem
uvrščamo pašo v gozdu in pašo na površinah,
poraščenih z gozdnim drevjem (Mosquera-Losada
et al., 2009). Pri drevesih z možnostjo večnamenske
rabe pa gre za drevesa, ki rastejo na kmetijskih
površinah in so prvenstveno namenjena pridelavi
sadja, krme oz. drugih pridelkov. Paša domačih
živali je v tem primeru pomembna z vidika oskrbe
dreves, saj živali popasejo konkurenčno rastlinje
in drevesa tudi gnojijo.
V travniškem sadovnjaku lahko raste ena ali
več sadnih vrst. Dandanes ima visokodebelni
sadovnjak poleg proizvodne funkcije tudi številne
druge vloge in tako ponovno postaja nepogrešljiv
del sodobne kmetijske krajine.
Zaradi manjše zastopanosti drugih tradicionalnih oblik kmetijsko-gozdarske rabe tal v
Sloveniji, ki se uvrščajo v podsistem drevesa
z možnostjo večnamenske rabe, se bomo v
nadaljevanju prispevka osredotočili na travniške
sadovnjake.

2

RAZVOJ IN RAZŠIRJENOST
TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV V
EVROPI IN SLOVENIJI
2.1 Razvoj travniških sadovnjakov v
Evropi
Formalni razvoj travniških sadovnjakov sega v
17. stol., ko je začela postajati pomembna pridelava sadja, namenjena prodaji, in ko so začeli
intenzivno saditi sadna drevesa (Küster, cit. po
Herzog, 1998). Nove nasade sadnega drevja pa so
kmalu prizadele dolgoletne vojne in epidemije,
ki so povzročile zmanjševanje števila prebivalstva
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in razvrednotenje krajine. Nov zagon v razvoju
travniških sadovnjakov je prineslo 18. stol., ko
so k njihovi promociji pomembno prispevali
duhovniki in učitelji. Sadno drevje so začeli saditi
na površine z ugodnimi ekološkimi razmerami,
kot so rečne doline in južna pobočja, ki so bile
pred tem namenjene vinogradom. Ti so bili prizadeti zaradi spremenjenih podnebnih razmer
in škodljivcev, zato so jih opuščali, na njihovem
mestu pa so sadili sadno drevje v kombinaciji z
drugimi kmetijskimi kulturami, npr. z zelenjavo
(Weller et al., 1986, cit. po Herzog, 1998). V 19.
stol. so sadjarska društva začela zbirati, opisovati
in vrednotiti sadne sorte z namenom izbora najkakovostnejših sort (Kittel, 1895, cit. po Herzog
1998). Kakovost pridelave se je standardizirala z
razvojem železnic in možnostjo prodaje svežega
sadja v bolj oddaljena mestna središča (Herzog,
1998).
V Nemčiji so travniški sadovnjaki vrhunec
razvoja dosegli med obema svetovnima vojnama
(Statistisches Reichsamt, 1940, cit. po Herzog,
1998). Hkrati pa se je v tem obdobju začel
proces spreminjanja travniških sadovnjakov v
intenzivne, ki so bili ugodnejši z vidika upravljanja in so bili namenjeni samo pridelavi sadja.
Razvoj intenzivnih sadovnjakov je pomenil razpad
kmetijsko-gozdarskega sistema v posamezne
elemente. Upravljanje intenzivnih sadovnjakov ni
omogočalo gojenja drugih rastlinskih kultur pod
krošnjami dreves. Proces spreminjanja travniških
sadovnjakov v intenzivne je vodila politika, ki je
finančno podpirala odstranjevanje tradicionalnih
sadnih dreves. Leta 1969 je Evropska gospodarska
skupnost podprla odstranjevanje jablan, hrušk
in breskev. Ta ukrep je najbolj prizadel travniške
sadovnjake, ki so jih šteli za nedonosne (Opitz,
1970, cit. po Herzog, 1998), ukrep pa je prizadel
tudi plantaže. V Nemčiji so v letih od 1970 do
GozdV 71 (2013) 5-6
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1972 posekali več kot 17.000 ha nasadov sadnega
drevja, od tega 37 % travniških sadovnjakov
(Petzold in Hahn, 1973, cit. po Herzog, 1998).
Podoben proces je potekal tudi drugod v Evropi.
V Avstriji so v letih od 1968 do 1988 število sadnega drevja v travniških sadovnjakih zmanjšali
za 31 % (Eichwalder, 1990, cit. po Herzog, 1998),
v Švici pa v obdobju od leta 1951 do 1991 celo
za 70 % (Bundesamt für Statistik/Eidgenössische
Alkoholverwaltung, 1993, cit. po Herzog, 1998).
Dandanes so travniški sadovnjaki najbolj
razširjeni v pasu od severne Španije in Francije
do južne Nemčije, Švice in Poljske. Večinoma so
se obdržali na reliefno manj ugodnih območjih,
ki onemogočajo razvoj intenzivnih sadovnjakov
ali njiv. Preživela je predvsem drevesno-pašna
oblika travniških sadovnjakov, kombinacij sadnih
dreves z drugimi kmetijskimi kulturami je malo
(Herzog, 1998).

2.2 Razvoj travniških sadovnjakov v
Sloveniji
Za obdobje do konca 18. stol. je zelo malo virov, s
katerimi bi bilo mogoče pojasniti razvoj sadjarstva
v Sloveniji. Po nekaterih trditvah naj bi bila ena
izmed prvih kultiviranih sadnih vrst v alpskih
deželah srednje Evrope lesnika (divja jablana,
Malus sp.). Kot gojena vrsta naj bi se pojavila že
v zgodnji kameni dobi. V času Rimljanov naj bi
na našem ozemlju prevladovale divje hruške in
jabolka, češplje, slive in češnje. V srednjem veku
so k razširjanju kulture gojenja sadnih dreves pripomogli samostani. Mesne jedi, razen v izjemnih
primerih, so bile po pravilih nekaterih rodov
prepovedane. Vendar pa je bil pri dveh rastlinskih
jedeh dovoljen še nadaljnji obrok sadja (mensa
secunda). Zato so bili samostani veliki porabniki
sadja, ki so ga pridelovali sami. Gojenje sadnih
dreves so uvajali in širili tudi po graščinah (Blaznik in sod., 1970).
Poleg menihov in grajske gospode so sadje
uživali tudi v mestih. Suho in surovo so uživali vsi
sloji meščanstva. V 16. stol. so za glavno oskrbo
Ljubljane s sadjem skrbeli Tržačani in Vipavci.
Poleg njih so sadje prodajali tudi branjevci (Blaznik
in sod., 1970).
Janez Vajkard Valvasor v knjigi Čast in slava
vojvodine Kranjske (2009) navaja, da je bilo na
GozdV 71 (2013) 5-6

Kranjskem več kot sto vrst jabolk, ki so jih uporabljali za hrano, in sicer surove ali kuhane. Iz
jabolk so delali mošt, ki ga je Valvasor označil kot
dobro, ljubko in jeziku prijetno pijačo. Tudi hrušk
je bilo več kot sto sort, med njimi posebej omenja
hruško moštnico, imenovano tepka. Jabolka,
hruške, češnje in češplje ter podobno sadje so
tudi sušili v posebnih sušilnicah. Iz divjih hrušk
in jabolk so izdelovali kis. Med drugimi plodovi
opisuje še breskve, marelice, kutine, kostanj,
lešnike, orehe, olive, plodove skorša … Čeprav v
17. stol. sadjarstvo ni bilo tako pomembno kot v
poznejših obdobjih, je bilo pomemben vir prehrane in pijače, za zemljiško gospodo pa zanesljiv
vir dohodka (Sketelj, 1998).
V sredini 18. stol. je sadjarstvo v nekaterih
avstrijskih deželah začelo dobivati večji pomen.
Krajo plodov in poškodovanje sadnih dreves so
kazensko preganjali. Na ukaz Marije Terezije so
začeli saditi sadno drevje tudi ob cestah. Največ
pozornosti so namenili gojenju murv, ki so bile
podlaga za svilarstvo. Z delovanjem kmetijskih
družb pa so se začele uveljavljati tudi druge sadne
vrste. V času vladavine Jožefa II. je država z namenom širjenja kulture gojenja sadnega drevja med
podložniki uvedla vrsto ukrepov in ugodnosti.
Tako so skušali doseči, da bi novoporočenci
kmečkega stanu posadili po nekaj sadnih dreves.
Obvezno je bilo tudi odstranjevanje gosenic, ki
so delale škodo na sadnem drevju. Ukinili so
pobiranje desetine in vsa druga bremena na
sadno drevje. Vendar prizadevanja za pospeševanje sadjarstva niso imela večjih uspehov zaradi
neorganiziranega izobraževanja in pomanjkanja
oskrbe z žlahtnimi sadnimi sadikami in cepiči
(Blaznik in sod., 1970).
V sredini 19. stol. so se pri nas pojavile prve
sadjarske šole, ki so bile rezultat prizadevanj
izobraženih ljubiteljev sadjarstva, ki so večinoma
pripadali duhovščini in učiteljem. Leta 1829 so
slovenski sadjarji dobili prvi priročnik o sadjarstvu z naslovom Kranjski Vertnar avtorja Franca
Pirca. K pospeševanju sadjarstva so pripomogle
tudi številne na novo osnovane drevesnice. V
Ljubljani je leta 1874 potekala tudi prva razstava
sadja, na kateri so predstavili kar 223 sort jabolk
in 130 sort hrušk (Blaznik in sod., 1970). Za 19.
stoletje je bilo značilno, da je sadno drevje raslo
skupaj z drugimi kmetijskimi kulturami ali pa je
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Slika 1: Površine travniških sadovnjakov in oljčnikov leta 2012

oblikovalo travniške nasade, kjer so pasli in kosili
za seno (Štampar in sod., 2005).
Med prvo svetovno vojno je prej že razvito
sadjarstvo nazadovalo; usmerjeno je bilo predvsem
v pridobivanje sadja za prehrano, med drugim
tudi za vojake in ranjence. V obdobju med obema
vojnama so bile za razvoj sadjarstva pomembne
nekatere organizirane oblike delovanja sadjarjev,
predvsem sadjarska društva in zadruge. Leta 1921
je bilo na pobudo Martina Humeka ustanovljeno
Sadjarsko društvo Slovenije, ki je prevzelo izdajanje glasila Slovenski sadjar. Dve leti pozneje se
je društvo preimenovalo v Sadjarsko in vrtnarsko
društvo ter začelo izdajati glasilo Sadjar in vrtnar.
V tistem obdobju je bil sprejet prvi vseslovenski
začasni sadni izbor in pozneje sadni izbor za
Dravsko banovino. Konec 30. let 20. stol. se je
z Madžarske v Slovenijo razširil ameriški kapar,
ki je okužil jablane in hruške, ustavil izvoz na
evropske trge in zelo prizadel kmečko sadjarstvo
(Sketelj, 1998).
Z razvojem plantažnega sadjarstva je počasi
začel izgubljati pomen travniški sadovnjak. V
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ospredje je prišla tehnologija, ki je terjala intenzivno oskrbo sadnega drevja in imela za cilj čim
višjo proizvodno sposobnost na enoto površine.
Obvladovanje velikih nasadov s številnimi sadnimi
drevesi je vodilo v poenostavljanje delovnih
procesov. Sadje je zato postalo edini pridelek v
nasadu. Za lažje opravljanje rezi, obiranje sadnega
drevja in opravljanje drugih sadjarskih opravil je
potekalo gojenje v smeri nizko rastočih dreves s
kratkim deblom. Travniških sadovnjakov niso
samo prenehali saditi, temveč so drevesa na
travnikih postala celo moteč element, ki ga je
bilo treba odstraniti zaradi uvajanja kmetijske
mehanizacije (Štampar in sod., 2005).
Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih
zemljišč (Poročilo o stanju..., 2012) kaže, da smo
imeli leta 2006 v Sloveniji 20.688 ha, leta 2011 pa
24.088 ha travniških sadovnjakov, kar je 3,6 %
vseh kmetijskih zemljišč. Leta 2006 so oljčniki
obsegali 1618 ha, leta 2011 pa 1812 ha, kar je 0,3
% vseh kmetijskih zemljišč.
Po podatkih popisa kmetijstva 2000 (Dernulc
in sod., 2002) je bilo v Sloveniji 1.846.837 ekstenGozdV 71 (2013) 5-6
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zivnih sadnih dreves, med katerimi je bilo 798.429
jablan, 236.576 hrušk, 357.098 češpelj in sliv,
149.547 orehov ter 305.187 dreves drugih sadnih
vrst. Travniški sadovnjaki so zavzemali površino
7.813 ha. V popisu kmetijstva leta 2010 je bilo v
Sloveniji 1.629.144 ekstenzivnih sadnih dreves,
med katerimi je bilo 670.524 jablan, 220.993 hrušk,
290.226 češpelj in sliv, 150.743 orehov ter 296.658
dreves drugih sadnih vrst. Travniški sadovnjaki
so zavzemali površino 5.290 ha.
Pri primerjavi podatkov iz evidence dejanske
rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter podatkov
iz popisov SURS opazimo velik razkorak. Ob tem
lahko le ugotovimo, da se travniškim sadovnjakom
ne namenja dovolj pozornosti, da niti ne poznamo
realnega stanja v naravi in da nimamo načrtnega
reševanja oz. oživitve teh nasadov.

3

FUNKCIJE TRAVNIŠKIH
SADOVNJAKOV
3.1 Ekološke funkcije
Travniški sadovnjaki so zelo pomembni pri
ohranjanju genetske, vrstne in ekosistemske
raznovrstnosti. Raven genetske pestrosti zajema
pestrost sadnega drevja in znotrajvrstno pestrost
prostoživečih populacij (Mastnak, 2010). Glede
na genetsko raznovrstnost so travniški sadovnjaki
sestavljeni iz mnogih sort in tipov, ki so bili največkrat izbrani lokalno, s strani kmetov in so zato
tudi prilagojeni specifičnim lokalnim razmeram
(Marchenay, 1981; Kottrup, 1990; Heller, 1995,
cit. po Herzog, 1998). Na slovenskem ozemlju
so z nesistematično odbiro sejancev ali mutantov
najverjetneje nastale sorte: gorenjska voščenka,
dolenjska voščenka, goriška sevka in bogatinka,
ki jih uvrščamo med slovenske avtohtone sorte
jablan (Viršček Marn in Stopar, 1998). Travniškim sadovnjakom se zaradi njihovega manjšega
gospodarskega pomena v zadnjih petdesetih let
ni namenjalo posebne pozornosti. V njih so se
tako lahko ohranile stare sorte sadnega drevja,
zaradi česar so sadovnjaki svojevrstna naravna
sortna banka (Mastnak, 2010).
Samo v Nemčiji je okrog 1400 sort jabolk in
skupaj 1500 sort hrušk, češenj, orehov in sliv. Daleč
največji delež le-teh je v travniških sadovnjakih,
medtem ko v intenzivnih sadovnjakih najdemo
le nekaj ducatov genotipov (Way et. al., 1990, cit.
GozdV 71 (2013) 5-6

po Herzog, 1998). Genetska raznovrstnost se žal
zmanjšuje. Na študijskem območju v Nemčiji
(700 km2) so ugotovili, da se je v 20. stol. genetska
raznovrstnost zmanjšala za več kot polovico in da
stare sorte nadomeščajo z novimi, (Herzog and
Oetmann 1997, cit. po Herzog, 1998).
Za travniške sadovnjake je značilna tudi izjemna
vrstna pestrost. V Sloveniji se v povezavi z njimi
omenja več kot 3.000 živalskih vrst (Goršak, 2010).
Pogoste so tudi redke in ogrožene vrste, ki jih
privabljajo pestri naravni elementi in raznolike
ekološke razmere (suha/vlažna tla, senčna/sončna
lega, vetrovna/zavetrna lega, košena/nekošena travišča …). K večji pestrosti prispeva tudi večslojna
struktura travniških sadovnjakov, ki jo sestavljajo
tla, travna in zeliščna plast ter različno visoka
drevesa (Herzog, 1998). Že posamezno drevo je
lahko življenjski prostor za različne rastlinske in
živalske vrste. Lišaji, mahovi in druga mikroflora,
ki prerašča lubje vej in debla, je življenjsko okolje
žuželk in pajkovcev, ki so pomembni z vidika
ohranjanja populacij ptic. Dolga življenjska doba
dreves in ekstenziven način gospodarjenja vodita
k naravnemu oblikovanju dupel, ki so pomembna
za gnezdenje ptic, majhne sesalce, kot je polh,
in nekatere vrste žuželk, npr. sršene (Mastnak,
2010). Luknje ali razpoke v starejših drevesih so
primerno mesto za gnezdenje ptic, ki sicer rade
gnezdijo v jamah (Mader, 1982, Ullrich, 1987,
Zwygart, 1989, cit. po Herzog, 1998).
Med rastlinami pomembno mesto zasedajo
cvetnice, ki so izginile iz intenzivno gospodarjenih
travnikov. Travniško cvetje ponuja hrano žuželkam, semena cvetlic in trav pa so hrana pticam ter
talnemu živalstvu (Mastnak, 2010). V travniških
sadovnjakih pri nas najdemo kar sedem vrst ptic,
ki so bile pomembne za določitev območij Natura
2000 na podlagi ptičje direktive (Goršak, 2010).
Mešanost drevesnih vrst v travniškem sadovnjaku,
ki cvetijo v različnih obdobjih, je tudi možnost za
bogato in varno čebeljo pašo. Čebele namreč niso
izpostavljene nevarnosti pesticidov, ki nanje prežijo
v intenzivnih sadovnjakih (Herzog, 1998). Velik
pomen pri opraševanju imajo tudi divje čebele in
čmrlji. V travniškem sadovnjaku se rade zadržujejo
tudi številne druge živalske vrste, kot so netopirji,
glodavci, gozdne živali … (Mastnak, 2010).
Na krajinskem nivoju travniški sadovnjaki povezujejo kmetijstvo z varstvom narave.
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Slika 2: Revitalizacija zaraslega zemljišča z vzpostavitvijo
travniškega sadovnjaka in
pašo ovac (foto: Gačnik, J.,
2009, Otovec v Beli krajini).

Mozaična struktura kmetijske krajine je dosegla
največjo raznovrstnost v srednjem veku in se je
vse do 19. stol. zelo počasi spreminjala. Industrializacija, izboljšave tal in sodobno kmetijstvo pa
so povzročili zmanjšanje krajinske raznolikosti,
ki se nadaljuje še dandanes (Bastian in Schreiber,
1994; Jacomet in Schuiubler, 1996, cit. po Herzog
1998). Travniški sadovnjaki so se v primerjavi z
drugimi tradicionalnimi krajinskimi elementi
najbolje upirali spremembam v prostoru (Herzog,
1998). Zaradi svoje lege na robu travnikov in njiv
so postopen prehod med kmetijskimi površinami
in gozdom. Travniški sadovnjaki so povezovalni
ekosistem, ki skupaj z omejki predstavljajo otoke
in koridorje, ki so pomembni za selitve živali v
prostoru (Mastnak, 2010).
Travniški sadovnjaki so pogosto na strmih
legah, kjer je še posebno poudarjena okoljevarstvena vloga dreves. Ta namreč s koreninami
zmanjšujejo erozijo, ki jo povzroča govedo na
paši. Drevesa lahko deloma preprečujejo tudi
površinske zdrse oz. usade zemlje (Mastnak,
2010). Preprečevanje erozije zmanjšuje tudi
evtrofikacijo površinskih voda, zato travniški
sadovnjaki prispevajo k zaščiti vodnih virov.
Sadna drevesa nudijo tudi zavetje pašnim živalim,
saj zmanjšujejo temperaturne ekstreme, hitrost
vetra in zagotavljajo visoko relativno vlago v
primerjavi s pašnikom brez dreves (Danzeisen,
1992; Baldy et al., 1993; Eckert 1995, cit. po
Herzog, 1998).
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3.2 Ekonomski pomen
Plodovi travniških sadovnjakov so lahko pomemben
dodaten vir zaslužka na kmetijah, še posebno na
tistih z ekološko usmeritvijo. Za travniške sadovnjake
sta sicer značilna izmenična rodnost in neizenačen
pridelek v večletnem obdobju (Grešak, 2006). Le-tega je mogoče nekoliko ublažiti z rezjo in redno
oskrbo nasadov. Kmetija si s prodajo pridelkov,
predelanih iz sadja travniških sadovnjakov, pa tudi
s prodajo sadja za namizno porabo lahko zagotovi
dodaten vir dohodka in popestri ponudbo na kmetiji (Grešak, 2006). Lastnik ima lahko neposredno
korist tudi od prodaje kakovostnega in barvitega lesa
visokodebelnih sadnih dreves, vendar je ta korist
na življenjsko dobo sadovnjaka majhna (Mastnak,
2010). Za pridelavo visoko kakovostnega lesa je
zelo pomembna ustrezna in dovolj pogosta oskrba
dreves zlasti v prvih letih po sajenju visokodebelnega
sadovnjaka. Pridelava kakovostnega lesa v sadovnjaku je ekonomsko upravičena le, kadar poteka v
manjšem obsegu, z velikim številom različnih vrst
in starosti dreves (Luick and Vonhoff, 2012).
Ekonomski pomen travniških sadovnjakov je
pogosto podcenjen. V Nemčiji je bilo v letih od
1981 do 1986 tri četrtine pridelkov sadja s travniških sadovnjakov in sadnega drevja v vrtovih
(Maag, 1992 cit. po Herzog, 1998). V Nemčiji je
polovica pridelka namenjena samooskrbi, drugo
polovico prodajo za neposredno uporabo (od 10
do 15 %), proizvodnjo soka (od 20 do 30 %) ali
GozdV 71 (2013) 5-6
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Slika 3: Prikaz oživitvene
rezi v travniškem sadovnjaku
(foto: Kmetič Škof, T., 2009,
Radenci v Beli krajini)

žganja (5 %). Vsako leto od 5 do 10 % pridelka
ostane nepobranega. Čeprav zelo majhen delež
sadja pride na tržišče, kjer lahko dosega visoke
vrednosti, je celotna denarna vrednost jabolk s
travniških sadovnjakov večja od vrednosti jabolk s
plantaž (Weller, 1996, cit. po Herzog, 1998). Vlogi
travniških sadovnjakov, kljub njihovemu močnemu vplivu na tržišče sadja, ni bilo namenjenih
veliko raziskav. Tako splošne ocene niso mogoče
zaradi velikih razlik v upravljanju sistemov (vrsta
dreves, travniška ali njivska raba) in gospodarskih
razmer v različnih državah (Herzog, 1998).
Po podatkih SURS je bilo v Sloveniji v letu 2010
pridelano 77.291 t jabolk v intenzivnih nasadih in
40.278 t v travniških sadovnjakih. Pridelki jabolk
s travniških sadovnjakih med posameznimi leti
zelo nihajo in so se v obdobju od 2000 do 2010
gibali od 27.657 t (leta 2001) do 46.975 t (2004).
Vzroke za velika nihanja pridelkov lahko iščemo
v izmeničnih rodnostih travniških sadovnjakov,
ki se odražajo v pozebah in slabi oskrbi. Jabolka
v travniških sadovnjakov so v veliki meri namenjena samooskrbi in predelavi. V zadnjih letih se je
veliko jabolk s travniških sadovnjakov predelalo
v jabolčni sok, kar je pomemben korak v kulturi
uživanja sadja. V predelavi sadja ostaja še veliko
potencialov, ki jih je mogoče realizirati ob boljši
organiziranosti sadjarjev, skupinski rabi opreme
in skupnem sodelovanju v prodaji.
V Evropi so travniški sadovnjaki še vedno
pomembna oblika rabe tal v hribovitih območGozdV 71 (2013) 5-6

jih zmernega podnebnega pasu, kar kaže, da
imajo v teh razmerah travniški sadovnjaki še
vedno prednost v primerjavi z drugimi rabami
tal. Travniški sadovnjaki se dobro vključujejo v
srednje velike družinske kmetije, ki so usmerjene
v živinorejo in poljedelstvo; vendar le, če se sezona
pobiranja sadnih plodov ne pokriva z drugimi
delovno intenzivnimi obdobji na kmetiji in pri
pobiranju pridelkov sodelujejo družinski člani
(Herzog, 1998).
Ekonomski pomen travniških sadovnjakov se
lahko poveča predvsem z razvijanjem tehnologij
in minimalne standardizacije predelave sadja, kar
je bil eden od ciljev projekta Oživljanje travniških
sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije v sredini
devetdesetih let prejšnjega stoletja (Kmetič Škof,
2010). V okviru projekta so bili standardizirani
postopki predelave sadja v sadne sokove, sadna
vina, sadne kise, sadna žganja in suho sadje.
Postavljeni so bili tudi temeljni standardi oskrbe
in ravnanja s travniškimi sadovnjaki kot podlaga
za financiranje Slovenskega kmetijsko-okoljskega
programa, ki je uvrstil ukrep oživljanja travniških
sadovnjakov med subvencionirane ukrepe, ko je
lahko lastnik za njihovo oskrbo prejel dodatno
plačilo. Vendar je s politiko finančnih spodbud
mogoče travniške sadovnjake ohranjati le začasno
oziroma do spremembe politike (Mastnak, 2010).
Upravičenec se obveže, da bo prilagojeno kmetijsko prakso izvajal pet let. O resnično trajnostni
rabi pa bo mogoče govoriti, ko bo lastnik finančno
309
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Slika 4: Travniški sadovnjaki
nudijo pašni živini zaščito
pred neugodnimi vremenskimi razmerami in dodaten vir krme. Živina popase
konkurenčno vegetacijo in
travniške sadovnjake gnoji
(foto: Ferreira, A., 2012, Žiri).

zainteresiran za obstoj in uporabo travniškega
sadovnjaka, torej takrat, ko bo sadje in izdelke
iz njega lahko prodal in od tega živel. Obstoj
travniških sadovnjakov je zato odvisen od njihove
donosnosti, ta pa od uspešnih pobud za ustvarjanje ponudbe in povpraševanja po sadju iz teh
sadovnjakov (Mastnak, 2010).

3.3 Socio-kulturni pomen
Travniški sadovnjaki imajo velik pomen pri
ustvarjanju estetske, rekreacijske in regionalne
identitete. Pogosto so v bližini naselij, ki jih
povezujejo z odprto kmetijsko krajino. Drevesa
so zaradi velikosti nasprotje nizkim poljedelskim
rastlinam in so v pomoč pri orientaciji. V obliki
zaplat, vrst, raztresenih dreves ali celo posameznih
dreves oblikujejo lokalno topografijo. Travniški
sadovnjaki pomenijo dobro ravnovesje med
odprto krajino in gozdom, takšna vrsta krajine
pa sodi med najbolj priljubljene krajinske tipe
tudi v sodobni dobi (Herzog, 1998).
Travniški sadovnjaki so del tradicionalne
podeželske kulturne krajine in kot taki eden
pomembnejših gradnikov identitete slovenskega
podeželja. Imajo veliko doživljajsko in estetsko
vlogo, kar je pomemben motiv in potencial za
raznovrstne rekreacijske aktivnosti in turistične
dejavnosti. Primerni so tudi za raznovrstne
pedagoške, socialne in terapevtske aktivnosti
(Kučan in sod., 2010). Weller (Weller et al., 1986;
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Weller, 1994, cit. po Herzog, 1998) navaja, da
v južni Nemčiji rekreacijo pogosto združujejo
z ljubiteljskim pridelovanjem sadja. Travniški
sadovnjaki so za to zelo primerni, medtem ko je
za intenzivne sadovnjake potrebna intenzivnejša
in profesionalna oskrba. Številne majhne parcele
so v lasti meščanov, ki iščejo rekreacijo v obliki
fizičnega dela na prostem. Travniški sadovnjaki
so tudi priložnost za vzgojo otrok o naravi ter
naravni in zdravi pridelavi hrane (Herzog, 1998).
Travniški sadovnjaki z razgibanimi oblikami
in velikostmi, cvetovi, listi in barvo sadja prinašajo raznolikost v pokrajino. Še posebno pridejo
do izraza spomladi v času cvetenja. Estetska
funkcija je eden glavnih razlogov pri nekmečkem prebivalstvu, ki daje prednost travniškim
sadovnjakom pred intenzivnimi (Jacob et al.,
1986, cit. po Herzog, 1998). Travniški sadovnjaki so razpoznavna in nepogrešljiva sestavina
podeželske krajine, kar odkrivajo tudi raziskave
javnega mnenja. Rezultati ankete, opravljene
leta 1998 kažejo, da so vinogradi in sadovnjaki
ena od najbolj prepoznavnih krajinskih prvin v
Sloveniji, takoj za gorami in kraškimi pojavi, kot
so jame (Kučan in sod., 2010). Socio-kulturni
pomen travniških sadovnjakov pogosto presega
ekonomskega. Travniške sadovnjake reklamirajo
v turističnih prospektih, ljudje pa se radi prek
njih poistovetijo z naravo (Herzog, 1994, cit. po
Herzog ,1998).
GozdV 71 (2013) 5-6
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Slika 5: Travniški sadovnjaki
so sestavni del tradicionalne
podeželske krajine in imajo
veliko doživljajsko in estetsko
vlogo (foto: Gačnik, J., 2009,
Berčice pri Metliki).

4

ZAKLJUČKI

Travniške sadovnjake poleg spreminjanja kmetijske rabe v smeri intenzivnih sadovnjakov ali
drugih monokultur zelo ogroža pomanjkanje
njihovega vzdrževanja. Visokodebelne sadovnjake
vzdržujemo s pomočjo košnje in paše, pri čemer
moramo paziti, da trajanje paše in število živali
nista prevelika (Učni list, spoznajmo travniške
…, 2012). Zlasti pri mladih drevesih moramo
poskrbeti za ustrezno zaščito pred morebitnimi
poškodbami zaradi objedanja (Kmetič-Škof, 2003,
Gačnik, 2009). Pri košnji moramo biti pozorni, da
le-ta ni prezgodnja in da jo opravljamo na način,
ki prostoživečim živalim omogoča umik pred
ostrimi rezili (Žvikart in Nose-Marolt, 2010). V
visokodebelnem sadovnjaku je zelo pomemben
ukrep tudi rez, ki vzpodbuja rodnost dreves. Pri
opravljanju rezi moramo ohraniti določen delež
odmrlih vej, še posebno tistih z dupli. Rezi ne
opravljamo v času gnezdenja ptic, to je maja in
junija. Po končani rodni dobi dreves ne posekamo,
temveč jih nadomestimo z novo posajenimi starimi
avtohtonimi sadnimi sortami. Kadar v sadovnjaku primanjkuje trhlih vej in dupel, ptice lahko
privabimo tudi z namestitvijo gnezdilnic (Učni
list, spoznajmo travniške …, 2012).
Primerna oskrba travniških sadovnjakov in
zavedanje o njihovi nenadomestljivi vlogi, ki jo
imajo v kmetijski krajini, lahko omogočita, da
bodo njihove sadove uživale in spoštovale tudi
GozdV 71 (2013) 5-6

prihodnje generacije. S projekti kot sta Oživljanje
travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije
in Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske
pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu
lahko zagotovimo praktične smernice, ki bodo
pripomogle k uspešnejši uveljavitvi tradicionalnih
načinov rabe tal z ekonomskega vidika in z vidika
zagotavljanja ekološke, in socialne funkcije.
V Sloveniji so travniški sadovnjaki potencial,
ki je premalo izkoriščen. Njihovo ohranjanje bo
učinkovito le v načrtnem ozaveščanju in prenosu
znanja oživitvene rezi, od oskrbe, predelave do
prodaje ter povezovanju sadjarjev in izobraževalnih
inštitucij. Sadje s travniških sadovnjakov je lahko
pomemben delež samooskrbe kmetij in razvoja
dopolnilnih dejavnosti v predelavi sadja. Na voljo je
še veliko vsebin: od doživljajskega turizma, širjenja
sadjarske kulture med mladino do zaposlovanja
težje zaposljivih skupin. Le oskrbovani travniški
sadovnjaki se lahko odražajo v lepšem videzu
kulturne krajine, kakovosti življenja, pestrejši
turistični ponudbi in ohranjanju biotske pestrosti.
Oživljanje travniških sadovnjakov je v Programu razvoja podeželja (PRP) za obdobje od 2007
do 2013 uvrščeno v podukrep travniški sadovnjaki
(podukrep 214-II/4), v skladu s katerim lastniki za
njihovo oskrbo lahko pridobijo dodatno plačilo
(Žvikart in Nose-Marolt, 2010). Kakšen bo njihov
pomen v PRP za prihodnje obdobje od 2014 do
2020, še ni znano. Vse večja prepoznavnost kme311
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tijsko-gozdarskega sistema, katerega del so tudi
ekstenzivni sadovnjaki in oljčniki v kombinaciji
z različnimi kmetijskimi panogami, ponuja nove
možnosti za njihov nadaljnji razvoj.
Ena izmed najpomembnejših nalog kmetijsko-gozdarskega sistema je iskanje poti za
ponovno uveljavitev tradicionalnih načinov rabe
tal v sodobnem času. Iz zgodbe o visokodebelnih
sadovnjakih lahko pozoren bralec razbere, da se
v sodobno kmetijstvo ponovno vrača miselnost
naših prednikov o trajni in ekonomični rabi
naravnih virov.
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Drevesno-poljedelski podsistem na primeru protivetrnih
pasov v Vipavski dolini

Silvoarable Forestry Subsystem on the Example of Windbreaks in Vipva Valley
Tine PREMRL1, Mitja TURK2
Izvleček:
Premrl, T., Turk, M.: Drevesno-poljedelski podsistem na primeru protivetrnih pasov v Vipavski dolini. Gozdarski
vestnik, 71/2013, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 26. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek obravnava drevesno-poljedelski podsistem kot enega izmed podsistemov kmetijsko-gozdarskega
sistema. V ta namen se osredotočamo na prakso protivetrnih pasov, ki jo predstavljamo na primeru Vipavske
doline. V prispevku je tako predstavljeno: problematika vetrne erozije v Vipavski dolini, tuje izkušnje s protivetrnimi pasovi, razloženo je temeljno načelo delovanja protivetrnega pasu, hkrati pa so navedene tudi smernice
za njihovo osnovanje.
Ključne besede: kmetijsko-gozdarski sistem, drevesno-poljedelski podsistem, veter, burja, protivetrni pas,
Vipavska dolina
Abstract:
Premrl, T., Turk, M.: Silvoarable Forestry Subsystem on the Example of Windbreaks in Vipva Valley. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 26.
Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The article discusses the silvoarable forestry subsystem as one of the agroforestry subsystems. For this purpose
we focus on the windbreak practice we show on the example of the Vipava Valley. The article thus presents the
issues of wind erosion in the Vipava Valley, foreign experiences with windbreaks are introduced, the basic principle of windbreak activities are explained, and the guidelines for their establishing are given at the same time.
Keywords: forestry, silvoarable forestry, wind, windbreak, Vipava Valley

1

Uvod

Drevesno-poljedelski podsistem (silvoarable forestry) opredeljujeta poljedelska komponenta, ki po
navadi zajema enoletne kmetijske posevke, ter
gozdna komponenta, ki jo predstavljajo drevesa.
V tem podsistemu je poudarek na kmetijski rabi,
pomen dreves pa je v ohranjanju ali izboljševanju
rodovitnosti tal ter zaščiti kmetijske komponente
(prirejeno po (Eichhorn, 2006) in po (Mosquera-Losada et al., 2008). V drevesno-poljedelski
podsistem sodijo tudi v slovenski agrarni krajini
prepoznani elementi, kot so: drevoredi, omejki,
mejice, protivetrni pasovi, živice in žive meje.
Drevesa oz. gozdna komponenta je v temu
podsistemu podrejena kmetijski. Razporeditev
dreves se prilagaja zahtevam kmetijske mehanizacije pri obdelovanju kmetijskih kultur. V praksi
se to izkazuje v linijski razporeditvi dreves med
kmetijskimi kulturami in ob parcelnih mejah v
obliki mejic ter posamični točkovni razporeditvi
GozdV 71 (2012) 5-6

dreves. Drevesno-poljedelski podsistem v Evropi
vključuje naslednje tipe praks (prirejeno po
Mosquera-Losada et al., 2008):
1. drevoredi (alley cropping): drevesa, nasajena v
enojnih ali več vrstnih pasovih znotraj kmetijske ali hortikulturne rabe (posevki v obliki
širokih pasov),
2. osamelci (scattered trees): posamezna drevesa, ki se naključno pojavljajo na kmetijskih
površinah,
3. pasovi dreves in grmovnic (line belts): žive meje,
4. mejice, pasovi dreves ter protivetrni pasovi.
Te tipe praks Evropska statistika (EUROSTAT,
2011) opredeljuje kot »zunajgozdna drevesa«
T. P., univ. dipl. inž. gozdarstva. Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija,
tine.premrl@gozdis.si
2
M. T., univ. dipl. inž. gozdarstva. Zavod za gozdove
Slovenije OE Tolmin KE Ajdovščina, Gregorčičeva ulica
44, 5270 Ajdovščina, mitja.turk@zgs.gov.si
1
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»trees outside of forests«, v Sloveniji pa so glede
na opis vrste dejanske rabe kmetijskih in gozdnih
zemljišč (Šifrant, 2008) lahko v rabi: »kmetijsko
zemljišče v zaraščanju«, »kmetijsko zemljišče,
poraslo z gozdnim drevjem«, ali so pa vključene
v prevladujočo rabo.
Nadalje drevesno-poljedelski podsistem lahko
delimo tudi glede na pridelke, ki jih daje drevesna
komponenta (npr. sadje, olje, les, pluta, krma) ali
glede na njene učinke (npr. protivetrni pasovi). V
Grčiji se tako pogosto pojavlja praksa kmetijskogozdarskega sistema z oljko v drevesni komponenti
(McAdam et al., 2009). V Španiji poznajo pomaradas, kjer je kombinacija sadnih dreves in žit oz.
zelenjave. V Italiji in Franciji poznajo t. i. preverges,
ki združujejo topole in poljščine, s poudarkom na
pridobivanju tehničnega lesa (McAdam et al., 2008).
Prednost tega podsistema je v funkcijah, ki
jih opravljajo drevesa z upoštevanjem omejitev
vplivov ene komponente na drugo. Tako drevesna
komponenta opravlja: protivetrno zaščito, zaščito
pred negativnimi okoljskimi vplivi (npr. promet
in industrija), prispeva k zadrževanju gnojil in
dolgotrajnejši absorpciji CO2. Drevesa so tudi vir
lesa in plodov, dajejo zaščito in zavetje živini ter
omogočajo črpanje vode iz globljih horizontov
itn. (Eichhorn et al., 2006).
V preteklosti so bile prakse drevesno-poljedelskega podsistema (a ne pod tem imenom)
zelo razširjene v svetovnem, evropskem in tudi
v slovenskem prostoru. Na njihov zaton je vplival
pojav intenzivnega monokulturnega kmetijstva z
mehaniziranim načinom obdelave tal, ki je terjal
čim bolj odprt prostor. Drevesa so bila v tem
prostoru ovira, zato so ob melioracijah zemljišč
izgubila svoj nekdanji prostor v agrarni krajini.
Dandanes ponovno spoznavamo vsestranski
pomen dreves oz. zaplat gozdov v agrarni krajini
in se zavedamo, da je bila v preteklosti s takimi
posegi nastala škoda z izpadom vseh tistih učinkov,
ki jih lahko opravljajo drevesa in gozdni ostanki.
V tem prispevku predstavljamo eno izmed funkcij, ki jo drevesa in gozdni ostanki opravljajo v
agrarni krajini, in sicer vetrno zaščitno funkcijo.
Pomen protivetrnih pasov kot ene izmed praks
drevesno-poljedelskega podsistema predstavljamo
na primeru Vipavske doline, kjer se kmetovalci
zaradi delovanja burje in nedokončane postavitve
protivetrnih pasov soočajo z vetrno erozijo.
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Ob pregledu virov na svetovnem spletu po
ključni besedi protivetrni pas ne najdemo relevantne strokovne ali znanstvene literature, razen
raziskovalnega poročila Janeza Božiča iz leta
1969 Protiveterni nasadi (vetrobrani) v nižinskih
predelih Slovenije. To delo po navedbi COBISSa obravnava analizo dejavnikov, ki vplivajo na
okolje, v katerem se načrtujejo veterozaščitni
pasovi. Iskanje po ključnih besedah kot so škoda,
erozija in burja omogoči številne zadetke, ki
se večinoma nanašajo na poročanje medijev o
posledicah burje v Vipavski dolini. Iskanje po
angleškem izrazu wind breaks omogoči številne
zadetke, med njimi najvišje umeščene tiste, ki se
nanašajo na svetovalno delo nekaterih ameriških
univerz (Universty of Nebraska in Universty of
Minesota, Iowa State Universty). Iz njihovega
materiala, namenjenega lastnikom kmetijskih
in gozdnih zemljišč kot pomoč pri razlagi načina
delovanja protivetrnih pasov ter napotkov za
njegovo osnovanje ter prispevkov iz področja
kmetijsko-gozdarskega sistema, smo črpali informacije, ki jih predstavljamo v tem prispevku.
Glede na pomanjkanje informacij o delovanju
protivetrnih pasov v slovenskem jeziku (iskalnik
COBISS in splet) ter aktualnosti problematike
škode po burji (spletni mediji in njihove tiskane
različice) ter možnosti, ki jih prinašajo podpore
iz naslova kmetijske politike, menimo, da bodo
tu navedene informacije koristne pri spodbudi
k aktivnejši strokovni in znanstveni obravnavi
problematike.

2

Vetrnozaščitna
funkcija kot funkcija
protivetrnega pasu
2.1 Vetrnozaščitna funkcija
»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« (Guček, 2012). Ena
izmed varovalnih funkcij je vetrnozaščitna funGozdV 71 (2013) 5-6
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kcija. Slednjo opravljajo gozdovi, njihovi ostanki
ter umetno osnovani protivetrni pasovi. S svojo
pojavnostjo v prostoru blažijo negativne vplive
vetra na naselja ali kmetijska zemljišča.

2.2 Pomen protivetrnega pasu
Temeljni razlog osnovanja protivetrnih pasov
je ublažitev negativnih učinkov vetra. Z njimi
je v kmetijstvu dosežena zaščita zemljišč pred
vetrno erozijo in zmanjšanje izhlapevanja vode iz
kmetijskih površin ter zaščita kmetijskih kultur.
To se zrcali v povečanju pridelave in kakovosti
kmetijskih pridelkov, na kar opozarja vrsta študij
(Campi et al., 2012), (Vigiak et al., 2003), (Guan et
al., 2003), (Cornelis in Gabriels, 2005), (Cleaugh,
1998) itn. iz različnih predelov sveta. Tako so znani
primeri iz osrednjih predelov ZDA, priobalnega
pasu Nove Zelandije, Podsaharske Afrike, Izraela,
Južne Francije itn. – skratka povsod tam, kjer imajo
težave s stalnimi ali občasnimi močnejšimi vetrovi
(Turk, 2012). Slika 1 prikazuje primer iz ZDA,
kjer v okviru svetovanj kmetom nastajajo gradiva,
v katerih so smernice za osnovanje protivetrnih
pasov z opisom njihovega pomena (Brandle, 2002).

Protivetrni pasovi so glede na način osnovanja
in slovenske definicije gozdov plantažni nasadi
drevja in grmovnic, po navadi posajeni v eni ali
več vrstah z namenom zaščititi zemljo (zemljišča)
pred negativnimi vplivi vetra (Turk, 2012). Zakon o
gozdovih (Zakon, 1993) v svojem 2. členu neavtohtonih protivetrnih in obrečnih pasov ne šteje med
gozdove. Slednji pa ob primerni orientaciji lahko
opravljajo tudi vetrno zaščitno funkcijo.
Poleg temeljnega cilja protivetrni pasovi drevja
in grmovja omogočajo doseči tudi druge cilje,
ki so lahko kombinirani z zaščito zemljišč pred
vetrom ali pa jo opravljajo samostojno ali v kateri
koli kombinaciji z drugimi cilji (Preglednica 1).
Protivetrni pasovi prispevajo tudi k okoljskim
ciljem, saj izboljšujejo biotsko raznovrstnost v
agrarni krajni. V protivetrnih pasovih je večja
pestrost živalskih in rastlinskih vrst kot na monokulturnem polju, zlasti še, če je pas oblikovan iz
avtohtonih drevesnih ter grmovnih vrst. Protivetrni pasovi so tako življenjski prostor in koridor za
prostoživeče živali, ki so vezane na agrarno krajino.
Protivetrni pas deluje kot mehanska ovira
vetra, zaradi katere se zmanjša njegova hitrost.
Manjša hitrost vetra zmanjša njegov potencial

Slika 1: Primer dobro osnovane zaščite ranča z različnimi vrstami protivetrnih pasov z namenom zaščite polja,
živine ter kmetije (Brandle, 2002)
GozdV 71 (2013) 5-6
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Preglednica 1: Cilji protivetrnih pasov
Zaščita pred erozijo vetra

Zmanjšanje izhlapevanja vode

Zaščita pred snegom

Zaščita pred hrupom

Vizualna zaščita

Zaščita za živino med cesto in pašnikom

Zatočišče za prostoživeče živali

Zaščita objektov pred izgubo
toplotne energije

…

povzročanja poškodb na vegetaciji, tleh, zemljiščih
ali objektih ter zmanjšuje vpliv izhlapevanja vode
iz tal. Višina drevja v protivetrnem pasu vpliva
na hitrost vetra. Njegova hitrost v primerjavi s
hitrostjo na odprtem prostoru se manjša glede
na faktor oddaljenosti od protivetrnega pasu in
višine dreves v pasu. Največji učinek zmanjšanja
hitrosti vetra s protivetrnim pasom dosežemo na
razdalji do 8-kratnika drevesne višine pasu na
zavetrni strani (25–50 % glede na prvotno hitrost
vetra) (Slika 2). Glede na to, da se erozija tal začne

pri hitrostih vetra nad 20 km/h (George, 1963),
pomeni, da protivetrni pas s 50 % učinkovitostjo
in višino 15 metrov na razdalji 120 metrov ob
hitrosti vetra 40 km/h prepreči delovanje talne
vetrne erozije.
Znanih je več načinov osnovanja protivetrnih
pasov. Osnovno ogrodje pasu je drevje, kateremu
sledi sloj grmovnic in nižje rastočega drevja, ki
mora v celoti zapolniti vertikalni profil. Protivetrni
pasovi so lahko enovrstni, dvovrstni ali večvrstni
pasovi drevja, ki jih lahko sestavljajo listavci,

Slika 2: Območja zmanjšanja hitrosti vetra glede na višino protivetrnega pasu v primerjavi s hitrostjo na odprtih
površinah v odstotkih (Wray, 1997)

Slika 3: Shematični prikaz povečanja hitrosti vetra v vrzelih v odstotkih od hitrosti na odprtem (Brandle, 2002)
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Slika 4: Prekinitve protivetrnih pasov (ceste, poti, vodotoki, elektrovodi …) (Brandle, 2002)

iglavci ali kombinacija le-teh. Načeloma velja, da
gostejši kot je protivetrni pas, bolje opravlja svojo
vlogo. Zato so večvrstni nasadi učinkovitejši kot
enovrstni, iglavci pa bolje opravljajo svojo vlogo
kot listavci. Hkrati mora biti pas delno propusten.
Raziskave (Wray, 1997) namreč kažejo, da večvrstni nasadi drevja z zapolnjenima horizontalnim
in vertikalnim profiloma na razdalji 10-kratnika
višin protivetrnega pasu zmanjšajo hitrost vetra
za okrog 65 %, medtem ko nepropustna pregrada
(npr. zid) na enaki razdalji zmanjša hitrost vetra
le za 30 % (Wray, 1997).
Stroški vzpostavitve protivetrnih pasov so
vezani na več dejavnikov: načrtovanje, pripravo
dokumentacije, morebitni odkupov zemljišč,
sajenje, vzdrževanje in nadzor.
Vrzeli v protivetrnih pasovih, ki niso pravilno
načrtovane, lahko povzročijo povečanje hitrosti
vetra v vrzeli in na izhodu iz nje (učinek šobe)
(Slika 3). Zato morajo biti prekinitve v protivetrnih pasovih zelo skrbno načrtovane in pravilno
postavljene glede na prevladujočo smer vetra
(Slika 4). Ravno tako je treba biti pozoren pri
dopolnitvah protivetrnega pasu.

3

Pomen protivetrni pasov
na primeru Vipavske doline

Vipavska dolina je primer območja, kjer je nujno
potrebna vzpostavitev protivetrnih pasov zaradi
vsakoletnih posledic »vipavske burje« na kmetijskih površinah, objektih ter infrastrukturi. Del
težav »vipavske burje« izhaja iz posegov v okviru
GozdV 71 (2013) 5-6

projekta ureditve Vipavske doline za intenzivno
kmetijsko pridelavo. K odločitvi, da v prispevku
o drevesno-poljedelskem podsistemu in protivetrnih pasovih vključimo Vipavsko dolino, so
prispevale tudi aktualne posledice »orkanske
burje« v zimi 2012, ki so se odrazile kot vetrna
erozija tal, poškodbe na kmetijskih posevkih,
v sadovnjakih in vinogradih ter poškodbe na
infrastrukturi in objektih.

3.1 Opis razmer v Vipavski dolini
Vipavska dolina spada v pas submediteranskega
podnebnega območja z milimi zimami in vročimi
poletji. Padavine so relativno enakomerno razporejene prek vsega leta (GGN, 2010). Značilnost
Vipavske doline je tudi burja, ki je sunkovit in
neenakomeren orografsko pogojen veter, ki na
tem območju pogosto presega hitrost 100 km/h
(ARSO, 2006); redko doseže hitrost 200 km/h,
vendar njeni najmočnejši sunki dosegajo hitrost
tudi 220 km/h. V dolgoletnem povprečju zmerna
do močna burja piha kar 42 dni v letu. Zanjo je
značilna tudi stalna smer, saj vedno piha iz SV
kvadranta (Čermelj, 2011).
Zaradi kmetijskega potenciala Vipavske doline
je bila slednja z melioracijo v 80-ih letih zelo spremenjena. Namen in predstavitev melioracije sta
zajeta v publikaciji Ureditev Vipavske doline za
intenzivno kmetijsko proizvodnjo (VIPA, 1985).
Projekt melioracije je predvideval ureditev 9.000
hektarjev površin z namenom izboljšati možnosti
za povečanje pridelave hrane. Ocenjen ekonomski
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Slika 5: Razporeditev parcel in vetrnih pasov na polju
pod Podrago iz Javnega pregledovalnika grafičnih
podatkov MKO-RKG (izdelava karte: Premrl)

Slika 6: V komasaciji izločeni del zemljišč za osnovanje
protivetrnega pasu ter dostopnih poti; pogled iz Javnega pregledovalnika grafičnih podatkov MKO-RKG
(izdelava karte: Premrl)

učinek urejenih zemljišč na pridelavo kmetijskih
pridelkov po melioracijah naj bi se povečal za
indeks 426. Hkrati z melioracijo in regulacijo
vodotokov je potekala tudi komasacija zemljišč.
V načrtu so med ureditvene ukrepe predvideli
tudi ureditev krajine ter zasnovo protivetrnih
pasov (slika 5), za kar so v postopku komasacije
rezervirali in izločili dele zemljišč z lastniškim
statusom javno dobro (slika 6). Za zadnjo fazo,
skupaj z vzdrževanjem ter zgraditvijo še dodatnih
zadrževalnikov vode, je proti koncu projekta
zmanjkalo sredstev (Črv, 2012).
Pred izvedbo melioracije je bilo v strukturi
rabe kmetijskih zemljišč 25 % njiv, 70 % zemljišč
pa so bili močvirni enokosni travniki. Učinek
melioracije se kaže v spremenjeni strukturi
kmetijskih zemljišč. Zdaj je v uporabi glede na
vpisane GERK-e 9.732 ha kmetijskih zemljišč, od
tega 70 % njiv (Turk in Črv, 2012), kar pomeni
znatno izboljšanje možnosti za poljedelstvo.
Hkrati je melioracija s seboj prinesla tudi odstranjevanje gozdnih ostankov in omejkov. Njihovo
analizo je na melioriranih površinah v Zgornji
Vipavski dolini opravil Fučka (2000). Iz analize
je razvidno, da je bilo v procesu melioracije
odstranjenih najmanj 71.495 metrov omejkov,
kar je 51 % vseh koridorjev drevnine oz. 61 %, če
izvzamemo obvodno drevnino. Avtor poudarja,

da se posledice odstranitve omejkov izkazujejo
tudi v zelo osiromašeni biotski raznovrstnosti
tega prostora.
Od vseh predvidenih protivetrnih pasov so
bili popolno posajeni le trije kompleksi, kar je
takrat bilo 37,50 % dolžine vseh projektiranih
pasov, preostali del pa je ostal delno posajen
ali ne posajen. Od takrat popolno posajenih
protivetrnih pasov jih je ostalo le slaba tretjina (prirejeno po (Črv, 2012). Pregled na
rabo tal s pomočjo ortofoto posnetkov kaže,
da uporabniki zemljišč za protivetrne pasove
namenjene površine uporabljajo za kmetijsko
rabo. To prakso izvajajo na način, da obdelovalne površine širijo prek parcelnih mej na
zemljišča, namenjena protivetrnim pasovom.
Po svoje je taka praksa razumljiva, saj po
končanih melioracijskih delih na večjem delu
predvidenih površin sploh ni bilo zasajenih
protivetrnih pasov. Tako so bile v njihovih
očeh površine proste, z njihovo uporabo pa
so pridobili dodatne obdelovalne površine,
ki štejejo tudi v kvoto obdelovalnih površin
GERK, za katere lahko prejemajo kmetijske
podpore. Opisani razvoj dogodkov prispeva,
da ima burja na voljo neoviran prostor, da razvije svojo polno hitrost in tako večji potencial
povzročanja škode.
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3.2 Upravičenost in možnosti osnovanja
protivetrnih pasov v Vipavski dolini
Burja je stalnica Vipavske doline in neredko njen
pojav spremljajo škoda in poškodbe v kmetijstvu.
V zimi leta 2012 je bilo daljše obdobje neprekinjenega delovanja močne burje, ki sta jo prehodno spremljala suša in zmrzal (ARSO, 2012) in
(Poženel, 2012). Splet dejavnikov suše, mraza in
burje je tako ne prvič povzročil odnašanje zgornje
plasti zemlje in posevkov na kmetijskih površinah.
Burja je odnašala najbolj humusno plast drobno
grudičaste strukture in jo odlagala v melioracijske
jarke ter struge vodotokov. Poleg tega je povzročila
poškodbe v vinogradih in na njivskih posevkih,
če se osredotočimo le na kmetijstvo. Ocenjeno je,
da je kot posledica burje v kmetijstvu v Vipavski
dolini v dveh tednih nastalo za okrog 440.000
evrov škode (Turk in Črv, 2012).
Je mogoče škodo po burji preprečiti ali omiliti?
Delne rešitve je mogoče doseči s prilagoditvijo
kmetijskih praks. Kmetijci (Poženel, 2012) pozimi
priporočajo pokritost tal s prezimnimi in glavnimi
posevki ali dosevki, pravočasno jesensko setvijo
ter z odlogom oranja na neposejanih njivah v
čas po 20. februarju. Dolgotrajnejše rešitve pa
so z zasaditvijo novih in obnovo že obstoječih
protivetrnih pasov.
Ob doseženemu konsenzu med kmetovalci,
lastniki zemljišč ter stroko je osnovna infrastruktura
v obliki zemljišč, ki so izločena kot javno dobro na
celotnem območju melioriranih površin za namen
osnovanja protivetrnih pasov, praktično že zagotovljena. Širina izločenih zemljišč, ki se večinoma
raztezajo ob melioracijskih jarkih, je 4–5 m. To je
prostor, ki bi ga najprej morali v celoti izkoristiti
za vzpostavitev protivetrnih pasov ob hkratnem
posegu v ne vzdrževane protivetrne pasove ter
druga, za to primerna zemljišča. Tako bi dokončali
del nalog, ki jih je predvidel projekt melioracije.
Okvirni strošek osnovanja 56 kilometrov protivetrnih pasov v Zgornji Vipavski dolini znaša
600.000 evrov (Turk in Črv, 2012) oz. dobrih
10.000 evrov/km. Škoda po zimski burji leta 2012
je ocenjena na 440.000 evrov, slednji je sledila
še spomladanska burja, ki je škodo povzročila
v sadovnjakih in vinogradih (povprečna 30 %
prizadetost vinske trte, posamično tudi od 70 do
100 % (STA, 2012)). Tako škoda zaradi zimske
GozdV 71 (2013) 5-6

burje v kmetijstvu predstavlja slabe ¾ vrednosti
zasaditve protivetrnih pasov, višina škode, izražena
v denarju zaradi spomladanske burje, pa ni znana.
Ob upoštevanju dejstva, da obstajajo namenska zemljišča, so tako dane temeljne možnosti
za osnovanje pasov. Upravičenost investicije v
protivetrne pasove dokazujeta velika škoda in
potencial protivetrnih pasov za preprečitev ali
omilitev škode.
V državah EU so sredstva za osnovanje protivetrnih pasov dobili iz sredstev Skupne kmetijske
politike iz postavke, namenjene pogozdovanju. V
Sloveniji ta postavka ni bila umeščena v sistem
podpor; obstajajo pa možnosti koriščenja sredstev za zmanjšanje nevarnosti erozije tal v okviru
ukrepa kmetijsko-okoljskih plačil 2014–2020. V
tem ukrepu so v prihodnje predvidene zahteve,
ki bodo neposredno ali posredno prispevale k
preprečevanju nevarnosti za erozijo tal (zmanjšana
obdelava tal, neprezimni in prezimni posevki,
zeleni pokrov itn. (Kos, 2012)).

3.3 Smernice za osnovanje protivetrnih
pasov
Pri osnovanju protivetrnih pasov je vsekakor treba
upoštevati posebnosti prostora, v katerega umeščamo pasove, in sicer z vidika izbora drevesnih
in grmovnih vrst, jakosti vetra in prihodnjega
videza krajine.
Zato navajamo poglavitne smernice za osnovanje protivetrnih pasov, ki so nastale na temelju
ugotovitev v Vipavski dolini. Smernice so smiselno
uporabne tudi drugje.
–– Ogrodje protivetrnega pasu tvori drevje, sajeno
v trikotni shemi, ki zagotavlja čim večjo gostoto
drevja na omejeni površini.
–– Pod glavnim slojem drevja mora biti vertikalni
profil v celoti zapolnjen z grmovnicami in
nižje rastočim drevjem, s čimer zagotavljamo
optimalno enakomerno propustnost protivetrnega pasu.
–– Pri izboru nosilnih drevesnih vrst dajemo
prednost trpežnejšim drevesnim vrstam pred
učinkovitostjo. Za primer Vipavske doline
priporočamo listavce.
–– Priporočamo izbor avtohtonih drevesnih
vrst.
–– Pri izbiri drevesnih vrst upoštevamo rastišča,
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posebno smo pozorni na vlažnost, upoštevamo pa tudi druge dejavnike in v okolici
že naravno prisotne drevesne in grmovne
vrste. Tako priporočamo na izrazito vlažnih
rastiščih: črno jelšo (Alnus glutinosa), črni
topol (Populusnigra), beli gaber (Carpinus
betulus), veliki jesen (Fraxinus excelsior)
ter vrbe (Salix sp.). Na normalno vlažnih
rastiščih priporočamo: poljski javor (Acer
campestre), beli gaber (Carpinus betulus),
črni topol (Populus nigra), češnjo (Prunus
avium), brek in skorš (Sorbus sp.), topokrpi
javor (Acer optusatum), poljski brest (Ulmus
carpinifolia), hraste (Quercus sp.), lipo
(Tilia cordata). Na izrazito suhih rastiščih
priporočamo: črni gaber (Ostrya carpinifolia), mali jesen (Fraxinus ornus), graden
(Quercus sesiliflora), mokovec (Sorbus aria),
zimzeleni hrast (Quercus ilex), kraški beli
gaber (Carpinus orientalis).
–– Glavni drevesni sloj protivetrnega pasu mora
vsebovati tudi grmovni polnilni sloj. Tako
dosežemo zapolnitev vertikalnega profila pasu.
–– Zaradi naravnih danosti je pričakovati
naravno vzpostavitev grmovnega pasu, zato
je namensko sajenje grmovnic v prvi fazi
osnovanja protivetrnih pasov nepotrebno.
–– Če se po nekaj letih ne bi vzpostavil samonikli
grmovni sloj, priporočamo dopolnilno sajenje.

4

Zaključki

V kontekstu kmetijsko-gozdarskih sistemov ter
drevesno-poljedelskega podsistema so protivetrni pasovi zaradi njihovih pozitivnih učinkov
na pridelek posevkov, vetrno erozijo in njihovih
ekosistemskih in socialnih uslug po Brandlu glavna
komponenta uspešnega poljedelstva (Brandle,
2004). V Vipavski dolini je uspešnost kmetovanja
zaradi negativnih posledic burje bolj kot kratkoročno, dolgoročno vprašljiva. Predstavljene vzroke
za tako stanje je treba odpraviti. Brez aktivnega
posega v prostor z osnovanjem predvidenih in
novih protivetrnih pasov bo težko odpraviti negativne posledice burje. Ohranjanje rodovitnosti
tal je ključnega pomena za prihodnost in zaradi
koristi ene generacije ne sme ogroziti možnosti za
pridelavo hrane drugi generaciji. Proces nastajanja
rodovitne prsti je dolg, izgine pa lahko izredno hitro.
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Spodbuditi bo treba zavedanje o pomenu protivetrnih pasov pri ciljni skupini, ki jo predstavljajo
lastniki zemljišč, kmetovalci, lokalne skupnosti in
lokalno prebivalstvo. V tem procesu bodo verjetno
nastali različni pogledi. Medtem ko gozdarska in
kmetijska stroka podpirata osnovanje protivetrnih pasov, kmetovalci izražajo pomisleke, saj v
njih vidijo konkurenco pri rabi prostora in vode
(Premrl, 2012). Številne prednosti protivetrnih
pasov, predstavljene tudi v tem prispevku, bi lahko
omilile odklonilna stališča kmetovalcev – uporabnikov zemljišč ter prispevale k sprejemljivejšemu
pogledu na protivetrne pasove. Še prepričljivejše
kot primeri iz tujine pa bi bile domače analize
učinkov protivetrnih pasov in stanja vetrne erozije.
V Vipavski dolini je treba vzpostaviti nove
protivetrne pasove in obnoviti obstoječe ter preprečiti vetrno erozijo in tako dolgoročno ohraniti
možnost pridelave hrane, zaradi katere je bila pred
dvajsetimi leti narejena melioracija. V ta namen je
treba s finančnimi sredstvi in organizacijo službe
ali konzorcija že obstoječih služb (KGZS, ZGS,
SKZRS) organizirati dolgoročno skrb za protivetrne pasove v Vipavski dolini, nemudoma pa
začeti z njihovim osnovanjem. Kot smo navedli v
prispevku, je učinek protivetrnega pasu pogojen z
njegovo višino. Bomo čas do njegove ciljne višine
merili v milimetrih, centimetrih ali decimetrih
izgubljenih tal?

5

Reference:

Brandle, J. R. in Zhou, X. H., 2004. Windbreaks in
North America agricultural systems. Agroforestry
Systems, 61: 65–78.
Brandle, J.R. , Finch S., 2002 How Windbreaks
Work.
http://nac.unl.edu/documents/
morepublications/ec1763.pdf (10. 5. 2013)
Campi, P., et al., 2012. Evapotranspiration estimation
of crops protected by windbreak in a Mediterranean
region. Agricultural Water Management, 104(0):
153–162.
Cleaugh, H. (1998). Effects of windbreaks on airflow,
microclimates and crop yields. Agroforestry Systems,
41: 55–84.
Cornelis, W. M., in Gabriels, D., 2005. Optimal windbreak design for wind-erosion control. Journal of
Arid Environments, 61(2): 315–332.
Črmelj, J., 2011. Burja in njen pokrajinski učinek v
Vipavski dolini. diplomsko delo. Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper.
GozdV 71 (2013) 5-6

Premrl, T., Turk, M.: Drevesno-poljedelski podsistem na primeru protivetrnih pasov v Vipavski dolini

Črv. R.. 2012. Meljoracija in pomen vetrnozaščitnih pasov
v Vipavski dolini. Erozija v kmetijstvu. Ajdovščina.
22..5..2012.
George, E. J. et al., 1963. Influence of Various Types
of Field Windbrakes on Reducing Wind Velocities
and Depositing Snow. Jurnal of Forestry. Volume
61, Number 5, 1 May 1963 , pp. 345–349(5)
Eichhorn, M. P. et al., 2006. Silvoarable Systems in Europe
– Past, Present and Future Prospects. Agroforestry
Systems 67(1): 29–50.
Fučka, D., 2000. Pomena omejkov in gozdnih ostankov
na melioriranih površinah v Zgornji Vipavski dolini.
Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Tolmin
Krajevna enota Ajdovščina.
Gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodarske enote
Ajdovščina 2010–2019. 2010. Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Tolmin.
Guan, D. et al., 2003. A wind-tunnel study of windbreak
drag. Agricultural and Forest Meteorology 118(1–2):
75–84.
Guček, M. et al.. 2012. Gozdovi s poudarjeno zaščitno
in varovalno funkcijo: značilnosti, valorizacija in
gospodarjenje. Gozdarski vestnik, 70, 2: 59–71.
Kos, B. (2012). Možnosti za zmanjšanje nevarnosti
za erozijo tal v okviru ukrepa kmetijsko okoljskih
plačil 2014–2020. Erozija v kmetijstvu, Ajdovščina
22. 5. 2012.
McAdam, J. H. et al.. 2008. Classifications and Functions
of Agroforestry Systems in Europe. Agroforestry in
Europe. Springer Netherlands. 6: 21–41.
Mosquera-Losada et al., 2008. Definitions and
Components of Agroforestry Practices in Europe.
Agroforestry in Europe. A. Rigueiro-Rodróguez,
J. McAdam and M. R. Mosquera-Losada, Springer
Netherlands. 6: 3–19.
Poženel, A., 2012. Vpliv kolobarja na (vetrno) erozijo.

GozdV 71 (2013) 5-6

Posvet Erozija v kmetijstvu, Ajdovščina, 22. maj 2012.
Premrl, T., 2012. Opažanja iz posveta Erozija v kmetijstvu,
Ajdovščina. 22. 5. 2012. (neobjavljeno).
Wray, P., 1997. Farmstead Windbreaks: Planning. I. C. E.
S. s. programs. http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&
q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQ
FjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.extension.iastate.
edu%2FPublications%2FPM1716.pdf&ei=1JOMUZel
OrPE4gS2nIHIDQ&usg=AFQjCNH7MYGJ7sswbpD
E96N5BT8-DJ6MrQ&sig2=Wo4Cm1MO3vwCRxWSLf_lg (10. 5. 2013).
Turk, M., 2012. Vetrnozaščitni pasovi v Vipavski dolini.
Erozija v kmetijstvu. Ajdovščina. 22. 5. 2012.
Vigiak, O. et al., 2003. Spatial modeling of wind speed
around windbreaks. CATENA 52(3–4): 273–288.
Burja in mraz od 28. januarja do 14. februarja 2012
ter visoko valovanje in nizke temperature morja v
prvi polovici februarja 2012. (2012) ARSO državna
meterološka služba. http://meteo.arso.gov.si/uploads/
probase/www/climate/text/sl/weather_events/burjamraz_feb12.pdf (10. 5. 2013).
STA (2012). Vinogradi in sadovnjaki močno poškodovani zaradi zmrzali in burje. http://www.
siol.net/novice/gospodarstvo/2012/05/primorski_vinogradi_in_sadovnjaki_mocno
_poskodovani_zaradi_zmrzali_in_burje.aspx. (13.
11. 2012).
EUROSTAT (2011). Forestry in the EU and the world:
A statistic portrait. EUROSTAT Statistical books,
Publications Office of European Union: 116.
Ureditev Vipavske doline za intenzivno kmetijsko proizvodnjo. VIPA - Inženiring za izvedbo programa
Vipavska dolina. 1985.
Šifrant in opis dejanske rabe kmetijskih in gozdnih
zemljišč. Uradni list RS, št. 122/2008, 24. 12. 2008.

321

Gozdarstvo v času in prostoru
XXX. GOZDARSKI ŠTUDIJSKI DNEVI

»Pogledi gozdarstva na krčitve gozdov«
Mojca NASTRAN, Dejan FIRM, Andrej BREZNIKAR, Tone LESNIK, Janez PIRNAT
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete je 10. aprila 2013 organiziral
posvet z naslovom »Pogledi gozdarstva na krčitve
gozdov«, katerega glavni namen je bil iz različnih
vidikov izpostaviti problematiko presoj krčitev
gozdov in poiskati možnosti za izpopolnitev strokovnih kriterijev ter usklajeno sodelovanje vseh
deležnikov, ki so dejavni na področju prostorskega
načrtovanja. Posvetovanja se je udeležilo 112 strokovnjakov s področja gozdarstva, kmetijstva, krajinske
arhitekture in varstva narave. Posvet je pomenil tudi
prvo javno predstavitev dela projekta CRP V4-1144
»Kriteriji za presojo izvedbe krčitev gozdov«, ki ga
financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.

VSEBINA PRISPEVKOV
Na posvetu je bilo predstavljenih 11 prispevkov
domačih strokovnjakov. V uvodnem predavanju so
Dragan Matijašić in sodelavci (Zavod za gozdove
Slovenije - ZGS) predstavili stanje na področju
posegov v gozd in gozdni prostor ter delo javne
gozdarske službe na področju izdaje različnih soglasij
in mnenj za posege oz. krčitve gozdov. Prikazali
so osnovni pregled vzrokov za posege v gozdove v
obdobju delovanja javne službe in rezultate analize
krčitev gozdov v kmetijske namene. Predstavili so
strokovne kriterije, ki se uporabljajo v postopku izdaje
dovoljenj za krčitve gozdov, in splošno problematiko
dela strokovnjakov ZGS povezanega s prostorskim
načrtovanjem.
Nadja Penko Seidl in Mojca Golobič z Oddelka
za krajinsko arhitekturo (BF, UL) sta pregledno
predstavili proces prostorskega načrtovanja in umeščanja posegov v gozd in gozdni prostor. Obenem sta
poleg obstoječih izhodišč za umeščanje novih rab in
dejavnosti v gozd in gozdni prostor izpostavili tudi
pomen upoštevanja prostorsko-krajinskega vidika,
kar sta prikazali na primeru načel za umeščanje
infrastrukturnih objektov in širitev urbanih območij.
Alenka Čar Seražin in Urška Ahačič Pogačnik z
Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje (Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje - MKO) sta predstavili vlogo
in delo inšpekcijske službe na področju nadzora
krčitev gozdov in uresničevanja sprejetih predpisov.
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Izpostavili sta pomanjkljivosti obstoječe področne
pravne ureditve v Sloveniji in možnosti za izboljšavo
posameznih pravnih predpisov.
Mojca Nastran (Oddelek za gozdarstvo BF, UL) in
Laura Žižek Kulovec (Gozdarski inštitut Slovenije GIS) sta v svojem prispevku opozorili na problematiko
ugotavljanja sprememb rabe tal in krčitev gozdov, ki je
posledica znatnih razlik med posameznimi uradnimi
bazami prostorskih podatkov. Na podlagi rezultatov
analiz sta izpostavili glavne vzroke za nastanek razlik
med bazama podatkov MKO in ZGS ter predlagali
možnosti za njihovo odpravo.
David Hladnik z Oddelka za gozdarstvo (BF, UL)
je v svojem prispevku predstavil nekaj dodatnih
izhodišč za presojo morebitnih krčitev gozdov za
namene kmetijske rabe in načrtovanje prostorskega
razvoja kulturne krajine, ki temeljijo na poznavanju
nekdanje rabe prostora oz. zgodovinskega razvoja
rabe kmetijskih zemljišč in tako smiselno dopolnjujejo obstoječe kriterije in načela za presojo posegov
v gozdni prostor.
Saša Vochl in Andreja Ferreira (GIS) sta predstavili drevesno-pašni podsistem, ki predstavlja eno od
možnosti za ponovno vzpostavitev kmetijske rabe
(t.j. paše) na opuščenih in zaraščajočih površinah.
Izpostavili sta potencialno vlogo drevesno-pašnega
podsistema pri zmanjševanju požarne ogroženosti
okolja, saj površine s takšno rabo lahko predstavljajo
učinkovite gorivne preseke.
Dušan Roženbergar in sodelavci (Oddelek za
gozdarstvo BF, UL) so v svojem prispevku opozorili
na številne pomanjkljivosti ostrih gozdnih robov,
ki običajno nastanejo po krčitvah, saj se poveča
vpliv škodljivih abiotskih in biotskih dejavnikov na
ostanek sestoja. Predstavili so usmeritve in nabor
ukrepov za oblikovanje postopnega, strukturiranega
in vrstno pestrega gozdnega roba. Poseben poudarek
so namenili presoji krčitev gozdov s poudarjeno
varovalno ali zaščitno funkcijo in izpostavili pomen
predhodnega ovrednotenja vpliva naravnih nevarnosti in varovalnega učinka gozda.
Tina Simončič in sodelavci (Oddelek za gozdarstvo BF, UL) so predstavili koncept prednostnih
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območij s katerim se gozdarska stroka vključuje v
proces priprave prostorskih načrtov, saj ta predstavlja
orodje za vrednotenje pomena gozdov in ključno
strokovno podlago za presojo dopustnosti posegov
v gozdni prostor. Glede na nekatere pomanjkljivosti dosedanje uporabe prednostnih območij za
presojanje posegov v gozdni prostor oz. krčitev so
predlagali izboljšave, pri čemer so izpostavili pomen
tehtnih in transparentnih kriterijev za določanje
prednostnih območij.
Andrej Strniša in sodelavci (ZGS) so v svojem
prispevku predstavili rezultate analiz sprememb
dejanske rabe gozdnih površin v različnih krajinskih tipih. Na posameznih primerih so prikazali
pomen in vpliv teh sprememb na preostale gozdne
površine. Na podlagi presoje prostorskih načrtov
štirih občin na GGO Celje so izpostavili problematiko umeščanja stavbišč v gozd ali v njegovo
neposredno bližino in podali predloge za dopolnitev
strokovnih podlag, ki se uporabljajo pri presoji
posegov v gozdni prostor.
Janez Pirnat (Oddelek za gozdarstvo BF, UL) in
Andrej Kobler (Gozdarski inštitut Slovenije) sta v
svoji predstavitvi prikazala rezultate analiz stabilnosti
notranjega gozdnega okolja v Sloveniji in značilnosti
sprememb gozdnih površin. Na podlagi izsledkov
in splošnih krajinsko-ekoloških izhodišč sta pripravila nabor možnih dopolnitev kriterijev za presojo
izvedbe krčitev gozdov, ki med drugim vključujejo
tudi stabilnost gozdnih površin v prostoru in času.
V zaključnem predavanju, katerega osnovni
namen je bil spodbuditev razprave na temo kriterijev za presojo dopustnosti krčitev gozdov, so Dejan
Firm in sodelavci (Oddelek za gozdarstvo BF, UL
in ZGS) predstavili možnosti za izpopolnitev strokovnih podlag za presojo posegov v gozd in gozdni
prostor. Izpostavili so možnosti za dopolnitev kriterijev, ki se uporabljajo na območjih z nizko stopnjo
gozdnatosti (kmetijska in primestna krajina) in na
območjih pomembnih z vidika ohranjanja biotske
raznovrstnosti.
Vsi prispevki in njihove predstavitve so dostopni
tudi na spletnem naslovu: http://web.bf.uni-lj.si/go/
gsd2013/program.html.

RAZPRAVA
Po predstavitvah prispevkov je sledila razprava, ki
sta jo vodila Tone Lesnik in Andrej Breznikar. Udeleženci so bili povabljeni k zapisu svojih pogledov na
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dve ključni vprašanji gozdarske stroke ob tematiki
letošnjih študijskih dni:
–– Katere so glavne ovire za bolj vsestransko
usklajeno in strokovno utemeljeno odločanje
o dopustnosti krčitev gozdov v Sloveniji?
–– Kako dopolniti kriterije za presojo dopustnosti
krčitev gozdov, da bodo bolj učinkovito orodje
za odločanje o krčitvah?
Velik odziv udeležencev v razpravi nakazuje, da
so na področju krčitev gozdov še nekatera odprta
vprašanja, s katerimi se gozdarji redno srečujemo
v praksi.

Ovire
Med ovirami za bolj vsestransko usklajeno in
strokovno odločanje o dopustnosti krčitev gozdov
v Sloveniji so bile omenjene pravne, upravne in
vsebinske ovire. Pri pravno-upravnih ovirah so
bile največkrat izpostavljene zakonske nejasnosti,
dolgotrajnost postopkov priprave in spreminjanja
občinskih prostorskih načrtov (OPN) in pridobivanja
soglasij ter pomanjkljivo poznavanje predpisov, ki
pokrivajo področje krčitev gozdov, s strani različnih deležnikov. Velik problem strokovnih služb pri
prostorskem načrtovanju in izvajanju predstavljajo
neskladja med sektorji pri usmeritvah v prostoru in
neusklajenost prostorskih podatkov.
Izpostavljen problem zakonskih nejasnosti,
dvoumnosti in nedoločenosti vodi v neskladje
pri strokovnem odločanju, izigravanje predpisov
ali celo v pravne spore. Kar nekaj je problemov z
izdajo soglasij in učinki krčitev gozdov v kmetijske
namene s površino pod 0,5 ha, ki jih je prinesla
sprememba Zakona o gozdovih leta 2007. Pojavlja
se vprašanje ali je izdaja dovoljenja vezana na posest
oz. lastnika ali na parcelo in v kakšnem časovnem
okviru (vprašanje zaporednih krčitev). Problemi,
predvsem pa neusklajenosti, se pojavljajo tudi
zaradi nekontroliranja realizacije in namena krčitve.
Zaradi neobveščenosti ljudi o predpisih se pojavljajo
nedovoljene krčitve, udeleženci posveta pa so kot
ovire navedli tudi prehitro spreminjanje zakonodaje
in preobsežnost pravnih predpisov.
Vse večjo oviro pri strokovnem odločanju o
krčitvah predstavljajo neobjektivno (zaradi pomanjkanja nedvoumnih kriterijev) določene funkcije
gozda in nedorečen prostorski okvir določanja
stopnje gozdnatosti, na kar se navezuje gozdarsko
načrtovanje. Posledice tega se čutijo v praksi v
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postopku izdaje soglasij, kjer se pojavljajo različni
zapleti, ki se lahko potencialno razvijejo tudi v
odškodninske tožbe.
Gozdarska stroka lahko pomaga pri reševanju
omenjenih ovir predvsem s strokovnim sodelovanjem
pri pripravi, dopolnitvah in spremembah zakonodaje
na področju posegov v gozdove, na podlagi izkušenj
iz prakse in s strokovnimi kriteriji.
Večjo oviro za usklajeno strokovno odločanje o
krčitvah predstavlja šibko sodelovanje med vsemi
odgovornimi strokovnimi službami. Posledice se kažejo
v neusklajenosti sektorskih usmeritev za prihodnji
prostorski razvoj, v nastanku konfliktov interesov v
prostoru in v neusklajenosti ter nedostopnosti različnih prostorskih podatkov. Slabo sodelovanje med
resorji in njihova neusklajenost se odraža v praktičnih
primerih na terenu, npr. zaradi ostrejših zahtev kmetijske politike pri podeljevanju subvencij prihaja do t.i.
»čiščenja« GERK-ov, kjer je pogosto predmet krčitve
lahko tudi gozd. Kot primer strokovne neusklajenosti
lahko navedemo tudi neskladja med posameznimi
gozdnogospodarskimi načrti na mejnih območjih
med OE ZGS, kar lahko zmanjšuje kredibilnost gozdnogospodarskega načrtovanja.
Gozdarska stroka lahko na omenjene ovire vpliva
s pobudami za sodelovanje in usklajevanje podatkov. Predhodna uskladitev smernic med sektorji
(predvsem med kmetijstvom in gozdarstvom), bi
bila prostorskim načrtovalcem v pomoč, hkrati
pa bi izboljšala kvaliteto načrtovanja z vsaj delno
usklajenimi idejami o nadaljnjem prostorskem
razvoju določenega območja. Spremenjen vrstni
red pri postopkih izdelave OPN, kjer bi prostorski
načrtovalec postavil prostorske potrebe za določeno dejavnost, sektorski strokovnjak pa v skladu
s strokovnimi kriteriji svoje stroke, podal več
možnih alternativ za iskano dejavnost, bi zagotovo
pripomogel k večji kakovosti načrtovanja umestitve
dejavnosti. V nekaterih občinah pri načrtovanju
tovrstno že sodelujejo z gozdarji, kar bi lahko izpostavili kot primer dobre prakse (npr. OE ZGS Novo
mesto z občinama Novo mesto in Trebnje). Javno
dostopne detajlne smernice gozdarske stroke za
prostorsko načrtovanje, po zgledu drugih sektorjev
(npr. ZRSVN: Splošne naravovarstvene smernice
za urejanje prostora), bi bile koristna pomoč prostorskim načrtovalcem. Priročnik o izdelavi gozdnogospodarskih načrtov GGE, kjer so kriteriji za
umeščanje posegov v gozdove opredeljeni, ni javen
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in s tem dostopen vsem deležnikom prostorskega
načrtovanja. Izražena je bila tudi potreba po skupni
(medsektorski), usklajeni bazi prostorskih podatkov,
ki bi bila osnova vsem prostorskim načrtovalcem.
Na razpravi so bila poudarjena neskladja med OPN,
evidenco dejanske rabe tal Ministrstva za kmetijstvo
in okolje, gozdnogospodarskimi načrti in stanjem
v naravi. Z natančnejšo določitvijo postopkov in
doslednostjo obveščanja med ZGS in občinami o
odločbah za krčitve, bi pripomogli k večji usklajenosti podatkov. Podatki različnih strok, udeleženih
v procesu urejanja prostora, so sicer v veliki meri
dostopni, vendar ne na skupnem mestu in z neenako
natančnostjo, kar otežuje načrtovanje.

Kriteriji
Predlogi udeležencev letošnjih GŠD za dopolnitev
kriterijev za presojo dopustnosti krčitev gozdov so
izhajali iz omenjenih ovir. V prispevku je povzeta
razprava o problematiki kriterijev in njihovih dopolnitev, da bi bili učinkovitejše orodje za odločanje o
krčitvah. Da bi bili kriteriji za dopustnost krčitev v
pomoč in argument v prostorskih odločitvah, morajo
biti strokovni, nedvoumni, objektivni, transparentni
in javno dostopni. Objektivni in nedvoumni kriteriji zmanjšajo možnost vpliva različnih lobijev na
prostorsko načrtovanje.
Nasprotujoče želje pri kriterijih za presojo krčitev predstavljajo zahteve, da so kriteriji nedvoumno
določeni, hkrati pa fleksibilen pripomoček pri
prostorskem načrtovanju. Bolje kot karto površin,
kjer krčenje gozda ni dovoljeno in kjer praviloma
ni dopustno, bi bilo pripraviti karto, na kateri bi
izpostavili območja, kjer krčitve (razen izjemoma)
nikakor niso dovoljene. V nasprotnem primeru
se lahko prostorski načrtovalci pri umeščanju
dejavnosti v gozd in gozdni prostor napačno
sklicujejo na območja dopustnih ali pogojno
dopustnih krčitev.
Predlogi kriterijev za presojo dopustnosti krčitev
so bili: relief in z njim povezani dejavniki, pedološka
podlaga, kakovost rastišč in zgradba sestojev, funkcije
gozda, varovana območja, zaokroženost kmetijskih
in gozdnih površin, minimalna gozdnatost, status
krčitelja, načrtovana raba po krčitvi (tudi določitev
dopustnih mešanih gozdarsko-kmetijskih rab),
ranljivost prostora, pomembnost habitatov, vodna
zemljišča, ekonomska upravičenost gojenja gozda, ipd.
Kot večkrat omenjeni problem so se pokazale
funkcije gozdov, ki so eden od glavnih kriterijev
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za presojo dopustnosti krčitev. V pripravi je nova
klasifikacija funkcij gozdov, pri kateri bo potrebno
razmisliti o številu kategorij, njihovem združevanju
in tudi o smiselnosti določanja več stopenj poudarjenosti. Pri kriterijih za presojo krčitev bi bilo funkcije
gozda smotrno obravnavati le na dveh stopnjah, pri
čemer bi prva imela normativno – zaščitno vlogo.
Posebno pozornost pri presoji krčitev bi bilo smiselno nameniti tudi kombinaciji funkcij; potreben
je razmislek, kakšna kombinacija v kakšni krajini
je pomembnejša pri presoji krčitev.
Prav tako je eden od kriterijev, pri katerem je
natančnejša opredelitev nujna, stopnja gozdnatosti. Pri tem kriteriju oz. kazalcu je problematičen
subjektiven prostorski okvir za njegovo določanje.
Poleg gozdnatosti so bili izraženi tudi predlogi, da
bi kot kriterij za krčitve upoštevali tudi velikost in
razmestitev gozdnih površin oz. zaplat v krajini.

ZAKLJUČEK
Dobra udeležba in velik odziv v razpravi nakazujeta
aktualnost teme letošnjih jubilejnih gozdarskih
študijskih dni. Prispevki so podali različne poglede
gozdarstva na krčitve gozdov, v razpravi pa so se
izrazile ovire za usklajeno in strokovno odločanje
o krčitvah ter komentarji kriterijev za presojo
dopustnosti krčitev. Na tem mestu se za udeležbo in
sodelovanje zahvaljujemo vsem udeležencem. Jeseni
bo strokovni javnosti, ob zaključku projekta CRP
V4-1144 »Kriteriji za presojo izvedbe krčitev gozdov«,
z objavo prispevka podrobneje predstavljena analiza
obstoječih kriterijev za presojo krčitev. Podani bodo
predlogi za njihovo dopolnitev, ki bodo med drugim
upoštevali tudi ugotovitve letošnjih študijskih dni.
Obenem vabimo strokovno javnost k aktivnem
sodelovanju pri pripravi tega prispevka. Interes za
sodelovanje in svoje predloge lahko posredujete na
elektronski naslov: dejan.firm@bf.uni-lj.si.

Mednarodno srečanje študentov gozdarstva
Letos smo obeležili že peto mednarodno srečanje študentov gozdarstva v
Sloveniji zapovrstjo. Doslej je postala
že tradicija, da slovenski študentje
gostimo zimsko srečanje študentov –
WINTER MEETING –, ki se ga lahko
udeležijo člani mednarodne organizacije študentov gozdarstva – IFSA. Tudi
tokrat se nas je zbrala pisana druščina
iz kar desetih držav: od Skandinavije,
Švice in Poljske pa vse do Turčije in
znova nam je tridesetim študentom
uspelo združiti zvrhano mero strokovnosti in zabave.
V nedeljo zvečer smo udeležence
sprejeli na naši fakulteti, zjutraj pa
smo bili že vsi pripravljeni na uradni
začetek srečanja. Temu je sledil nagovor prodekana
prof. dr. Roberta Brusa, ki nam je tudi podrobno
predstavil rastiščne posebnosti Slovenije. Za njim
nam je dr. Miha Krofel razširil obzorja o velikih
zvereh na Slovenskem. Sklop predavanj je zaključila
direktorica podjetja Unicommerce, d.o.o., gospa
Marijana Dajčman.
Po predavanjih smo imeli ravno dovolj časa za
kratek ogled študentskega naselja v Rožni dolini in
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kosilo v menzi. Ko so udeleženci okvirno začutili,
kakšno je študentsko življenje v Ljubljani, smo se
še z enajstimi slovenskimi študenti odpravili proti
Beli krajini, v kočo Lovske družine Loka - Črnomelj.
Tam sta nas pričakala Miha Zupančič (GG Novo
mesto) in Uroš Vranešič (LD Adlešiči). Zupančič
nam je predstavil dejavnosti Gozdnega gospodarstva
Novo mesto, Vranešič pa povedal vse o upravljanju
z divjadjo v Sloveniji.
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Gozdarstvo v času in prostoru
Po predstavitvah in večerji smo skupni prostor
v koči hitro spremenili v »mednarodno tržnico«,
kjer smo na mednarodnem večeru lahko preizkusili
gastronomske specialitete vseh držav udeleženk. Harmonikarske viže so bile le pika na i lepemu večeru.
Ob 23.00 je avtobus odpeljal slovenske študente v
Ljubljano, preostali pa smo morali poskrbeti še za
preostanek dobrot.
Torkovo jutro je prineslo dež, kar pa nas ni ustavilo
pri raziskovanju Bele krajine. Vodja krajevne enote
Črnomelj, Sandi Šolar, in Uroš Vranešič (tokrat v
vlogi revirnega gozdarja) sta nas popeljala po krajevni enoti in nam pokazala kombinacijo strojne
in klasične sečnje, dobro prakso s pomlajevanjem
jelke ter belokranjske steljnike. Vprašanj glede
gozdnogojitvenega načrtovanja v Sloveniji je bilo
ogromno. Sploh so bili nad malopovršinskostjo
ukrepov začudeni Nordijci, ki prisegajo na golosečni
sistem. Po deževnem terenskem delu je sledil ogled
vinske kleti Kmetijske zadruge Metlika. Tam so nam
pripravili odlično degustacijo vin in prigrizek, tako
da so bili vsi udeleženci navdušeni nad dobrotami
ki jih premore vinorodni okoliš.
Popoldan nam je vreme nekoliko prizaneslo, zato
je bil obisk kmetije Dragovan še dodatna poslastica
dneva. Na kmetiji so nas sprejeli z odprtimi rokami
in nam razkazali svoje posestvo, katerega glavna
posebnost je velika obora, v kateri živi več kot sto
damjakov. Da pa presenečenj ne bi bilo prehitro
konec, nas je, kot se za Belo krajino spodobi, v
gostišču Alenke Lakner za večerjo pričakal jagenjček.
Naslednji dan je po generalnem čiščenju koče
sledila dolga vožnja prek Kočevja in Blok, mimo
Cerkniškega jezera do Škocjanskih jam. Tam so
udeleženci izvedeli, od kod izhaja ime Kras, videli
nekatere kraške pojave in se podkrepili pri Mahniču.
Izdatno kosilo je bilo vsekakor pogoj za nadaljevanje,
saj je sledil vzpon iz Podgorja na Slavnik v nestanovitnem vremenu. Glede na napoved nam je vreme
še dobro služilo in po nekaj šibkih plohicah in ko se
je razkadila megla, smo bili na vrhu deležni lepega
večernega pogleda na Trst in Koper. Zjutraj smo se
prebudili v popolnoma bel dan. Megla je bila tako
gosta, da bi lahko plezal po njej in zapadlo je centimeter ali dva svežega snega na sicer kopno podlago.
Vse skupaj je spremljala zgledna burja, zato smo
dopoldanski čas raje preživeli v koči in poslušali, kaj
nam imajo o mednarodni zvezi študentov gozdarstva
(IFSA) povedati njen predsednik ter številni drugi
aktivisti, ki so bili del našega srečanja. Pred vrnitvijo
v Podgorje smo skočili še na sam vrh Slavnika, kjer
so vsi lahko občutili, kaj pomeni prava primorska
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burja, ki je tam bičala s sunki več kot 100 km/h.
Po njokih z divjačino v Podgorju smo bili nared,
da se posvetimo problematiki gozdnih požarov na
tamkajšnjem območju. Marsikaj smo povedali o
vzrokih in zaščiti pred njimi, najbolj zanimiva pa
je bila predstavitev Jožeta Primožiča iz GG Bled,
ki nam je razkazal sanacijska dela na aktualnem
pogorišču. Na delu smo videli več harvesterjev ter
ogromen sekalnik, ki s sekanci napolni polpriklopnik
v pičle pol ure. Vprašanj in vzporejanja z znanimi
praksami je bilo obilo, tako da smo kljub burji in
pršenju ostali precej časa.
Zadnja destinacija našega srečanja je bila Idrija.
Že prvi večer smo preizkusili žlikrofe, v petek pa
smo se posvetili bolj gozdarskim posebnostim in
bogati zgodovini tamkajšnjega območja. Marko
Opeka iz SGG si je vzel precej časa za nas in nam
podrobno predstavil delujočo žičnico Syncrofalke
z vozičkom Sherpa U-4t. Ker je bila večina udeležencev iz bolj ravninskih predelov Evrope, so
prvič videli žičnično spravilo. Ko je zmanjkalo
vprašanj, smo se spustili do znamenitega Divjega
jezera. Klavža in idrijskega laufa si zaradi neprevozne ceste žal nismo mogli ogledati, smo se pa
zato ob riži sprehodil do Idrije in se imeli prav
tako lepo. Zainteresirani so se podali še na ogled
Antonijevega rova, preostali pa do večerje uživali
v starem mestnem jedru.
Zvečer smo se pridružili lokalnim študentom
KIŠ-a v klubu Swenak, kjer so pripravili tematski
Irski večer v čast sv. Patriku, ki je godoval naslednji
dan. Tako je bil zaključek enotedenskega srečanja
popoln in naslednji dan smo se lahko polni vtisov
vrnili v Ljubljano.
Zaradi obilice snega v minulih tednih smo morali
program nekoliko prilagoditi, ampak ravno to da
zimskemu srečanju poseben čar, saj je treba biti
vedno pripravljen na vse! Z majhno, a ubrano ekipo
Društva študentov gozdarstva smo ponovno uspešno
»spravili pod streho« pomembno mednarodno srečanje, ki se ga bomo vsi še dolgo spominjali. Seveda
brez številnih podpornikov ne bi šlo; ti so dokazali,
da znamo tudi v kriznih časih gozdarji stopiti skupaj
in pripraviti nekaj dobrega. Zato veljajo iskrene
zahvale Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete,
Pahernikovi ustanovi, podjetju Unicommerce, vitlom
Krpan, Gozdnim gospodarstvom Novo mesto, Bled
in Soškemu GG, podjetjema Ko-net in Bijol, Zavodu
1 Apejron, ŠOBF-ju, Klubu idrijskih študentov in
nenazadnje tudi organizaciji IFSA.
Jaša Saražin, dipl. inž. gozdarstva

Društvo študentov gozdarstva
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Književnost
Monografija o saproksilnih hroščih:

Saproxylic beetles in Europe: monitoring, biology and conservation
(Ljubljana: Inštitut za gozdarstvo Slovenije, Silva Slovenica; Studia Forestalia Slovenica, Strokovna
in znanstvena dela 137)

Saproksilni hrošči
Med saproksilne organizme uvrščamo vse vrste,
ki so vsaj v delu življenjskega obdobja vezane na
poškodovan ali razpadajoč lesnati material na
živih, oslabljenih ali mrtvih drevesih. Običajno
definicija zajema tudi organizme, ki so odvisni
od prisotnosti drugih saproksilov. Poleg gliv so
najbolj značilni in pogosti saproksili žuželke,
zlasti iz redov Coleoptera, Hymenoptera, Diptera
in Dictyopotera. Med saproksilnimi hrošči so
najbolj raziskane vrste, ki s svojo namnožitvijo
lahko v gozdu povzročijo gospodarsko škodo,
in pa vrste, ki so zaradi eksploatacije gozdov
in pomanjkanja ustreznih habitatov postale
ogrožene.

Simpozij in delavnica
Znanstveno srečanje evropskih entomologov,
ki raziskujejo saproksilne hrošče, poteka vsako
drugo leto. Dosedanje gostiteljice simpozija so bile
Švedska (1999), Velika Britanija (2002), Latvija
(2004), Francija (2006), Nemčija (2008), Slovenija
(2010) in Španija (2012).
Slovenija je gostila 6. evropski simpozij in
delavnico o varovanju saproksilnih hroščev
od 15. do 17. junija 2010. Posvetovanje je pripravila skupina za varstvo gozdov in ekologijo
prostoživečih živali z Oddelka za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani. Simpozija se je udeležilo več
kot 100 raziskovalcev iz Belgije, Češke, Finske,
Francije, Italije, Madžarske, Nemčije, Norveške,
Poljske, Slovenije, Španije, Švedske, Švice,Velike
Britanije in Avstralije. Udeleženci so v petih
tematskih sklopih predstavili 27 referatov, 19
predstavitev pa je potekalo v obliki posterjev.
Povzetki prispevkov so objavljeni v publikaciji
6th European symposium and workshop on
conservation of saproxylic beetles, June 15-17,
2010, Ljubljana: program and abstracts (COBISS.
SI-ID 2958502).
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Monografija
Udeleženci simpozija so bili povabljeni, naj pripravijo prispevke za monografijo o saproksilnih
hroščih, ki je izšla aprila 2012 v zbirki strokovnih
in znanstvenih del, Studia Forestalia Slovenica
(COBISS.SI-ID 261241344). V monografiji je na 94
straneh predstavljeno 11 znanstvenih prispevkov
avtorjev iz Češke, Finske, Italije, Slovenije, Srbije,
Švice in Velike Britanije.
Glavne teme, zastopane v monografiji, so monitoring, biodiverziteta, in varovanje saproksilnih
hroščev ter povezava med saproksilnimi hrošči
in drevesnimi gobami.
Zaradi boljšega poznavanja prisotnosti, trendov
gostote populacij in ogroženosti posameznih vrst
saproksilnih hroščev se kaže potreba po razvoju
in standardizaciji metod njihovega monitoringa.
327

Književnost
V monografiji so podani primeri monitoringa z
uporabo različnih metod za 6 vrst saproksilnih hroščev iz družin Lucanidae, Cerambycidae, Cucujidae
in Rhysodidae, ki so prisotni tudi v Sloveniji in se
nahajajo v aneksu II Evropske habitatne direktive.
Del monografije predstavlja dognanja o biodiverziteti, razširjenosti in fenologiji saproksilnih
hroščev, zlasti predstavnikov družine Cerambycidae in poddružine Scolytinae. Obravnavane so
vrste, ki kot primarni saproksili lahko povzročajo
gospodarsko škodo (Ips typographus), vrste, ki so
potencialni vektorji nevarnih patogenov (Monochamus spp.), in vrste, ki so zaščitene (Osmoderma
barnabita, Morimus funereus).
Pomembna podlaga za izdelavo strategije
varovanja saproksilnih hroščev je Evropski rdeči
seznam saproksilnih hroščev, objavljen leta 2010.
V posameznih prispevkih so podani konkretni
primeri ukrepov za varovanje saproksilnih hroščev
iz družin Cerambycidae, Buprestidae, Lucanidae
in Scarabaeidae.

Hrošči iz različnih družin se velikokrat prehranjujejo s trosnjaki drevesnih gob. Dolgoletna
raziskava, opravljena na Finskem, pa je pokazala, da se v nekatere vrste lesnih gob hrošči ne
naseljujejo in poskuša podati nekaj razlag tega
fenomena.
Monografijo je uredila prof. dr. Maja Jurc,
tehnični urednik izdaje pa je bil Danijel Borkovič.
Publikacijo, natisnjeno v 110 izvodih, je izdal
Inštitut za gozdarstvo Slovenije.
Nekaj izvodov monografije je v času tiskanja
tega prispevka še na razpolago na Oddelku za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot
83 (kontaktna oseba Danijel Borkovič).

Zahvala
Izdajatelji monografije se zahvaljujejo Pahernikovi ustanovi, ki je s sofinanciranjem omogočila
izdajo publikacije.
Roman Pavlin
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Uvodnik
Vsega se lotimo na nepravem koncu
Toliko lepih besed namenjamo slovenskemu gozdu, pravo leporečje mu
izrekajo ob različnih priložnostih tudi politiki. Pri lepih besedah pa se
vse tudi konča.
Stvarnost je mnogo bolj kruta. O neizpolnjevanju gozdnogospodarskih
načrtov, zaskrbljujočih trendih obnove in nege v slovenskih gozdovih že
veliko let med vrsticami, včasih pa očitneje, prebiramo v letnih poročilih, ki
jih pripravlja Zavod za gozdove Slovenije. Še bolj zaskrbljujoči so podatki
o minulem gospodarjenju v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot in območij. Žal so to po navadi le podatki, manjkajo pa
kritične analize, ki bi pred gozdarji, javnostjo in politiko razgalile posledice
neustreznega izvajanja načrtov, ki se vleče iz desetletja v desetletje. Vse
več je tudi sečenj brez predhodne izbire drevja za posek.
Prav velik obseg sečnje brez predhodne izbire drevja za posek in njena
nepopolna evidenca, ki očitno ni prisotna le v zadnjem obdobju, postajata
zaskrbljujoča dejavnika za razvoj naših gozdov. Javna gozdarska služba
bi morala že doslej z močjo strokovnih argumentov in svojo svetovalno
vlogo med lastniki gozdov dosegati, da take sečnje ne bi bilo oziroma, da
ne bi presegala količin, ki so bile običajne do obdobja, ko še ni bilo javne
gozdarske službe. Spremembe zakona o gozdovih, ki jih je po hitrem
postopku uzakonil Državni zbor, uvajajo spremljanje prodaje gozdnih
lesnih sortimentov s prevoznico, hkrati pa uvajajo tudi visoke kazni. Tako
naj bi v Sloveniji zagotovili prevzem določb evropskih direktiv, ki naj bi
zagotovile promet samo legalno posekanih gozdnih lesnih sortimentov.
Taka rešitev skoraj zagotovo ne bo prispevala k zmanjšanju nelegalnih
posekov, hkrati pa bo javno gozdarsko službo odtegnila od gozda, ki
mora biti njena glavna skrb. Namesto da bi gozdarji namenili skrb delu z
lastniki gozdov v gozdu, za delo na terenu pa jim je potrebno zagotoviti
materialne pogoje, naj bi nedovoljeni posek preprečevali s pisanjem in
kontrolo prevoznic. Kaj bomo dosegli za gozd s kaznovanjem? Navadno
kaj malo; v gozdu bodo že lahko nastale nepopravljive posledice.
Počasi, korak za korakom, na sto in en način ustvarjamo iz gozdarjev
birokrate. Le kam vse to pelje?
Mogoče bi se veljalo ob tem spomniti na dobo sto let po zemljiški odvezi.
Težke gmotne razmere kmetov, njihovo skromno poznavanje gozdov in
gozdarstva ter maloštevilna javna nadzorna gozdarska služba, ki ji je prepogosto primanjkovalo denarja za terensko delo, pa tudi za druge potrebe
gozda, so pripeljali do zastrašujočega stanja gozdov.
Upam, da si česa podobnega ne želimo!?
Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava
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Vplivni dejavniki pojava in jakosti vetroloma na območju
Črnivca

Influential Factors of Windthrow Occurrence and Severity in the Črnivec Area
Matija Klopčič1, Andrej Pahovnik2, Andrej Bončina3
Izvleček:
Klopčič, M., Pahovnik, A., Bončina, A.: Vplivni dejavniki pojava in jakosti vetroloma na območju Črnivca. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 45. Prevod avtorji,
jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V srednji Evropi je veter glavni abiotski dejavnik dinamike gozdov. V gozdovih največkrat povzroča motnje
nizkih jakosti, dokaj pogosto tudi srednjih, redkeje pa motnje velikih jakosti, kakršna se je leta 2008 zgodila na
območju prelaza Črnivec. V naši raziskavi smo s Kendallovim tau-b korelacijskim koeficientom in binarno logistično regresijo poskušali raziskati, ali lahko s podatki s stalnih vzorčnih ploskev (SVP) analiziramo pojavljanje
vetrolomov v izbranem območju gozdov. Številne sestojne in rastiščne spremenljivke so bile statistično značilno
povezane s stopnjo poškodovanosti sestojev na SVP. Med razvojnimi fazami smo najvišjo stopnjo poškodovanosti
evidentirali v debeljakih, v mladovju in drogovnjaku poškodbe niso bile evidentirane. Sestoji z večjim deležem
smreke so bili bolj poškodovani kot sestoji z manjšim. Največjo stopnjo poškodovanosti sestojev smo ugotovili v
sestojih s primesjo listavcev < 25 % lesne zaloge, medtem ko v sestojih z deležem listavcev ≥ 75 % poškodb nismo
zabeležili. V pojasnjevalni model pojava vetroloma na SVP je bilo vključenih sedem spremenljivk: nadmorska
višina, lega, nagib, matična podlaga ter lesne zaloge smreke, jelke in bukve. V razpravi so podani komentarji
rezultatov in nekatere usmeritve za gospodarjenje z gozdovi.
Ključne besede: veter, abiotski dejavniki, smreka, Črnivec, Slovenija
Abstract:
Klopčič, M., Pahovnik, A., Bončina, A.: Influential Factors of Windthrow Occurrence and Severity in the Črnivec
Area. Gozdarski vestnik, 71/2013, vol. 7-8. In Slovenian, abstract and summary in English lit. Quot. 45. Translated by author, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In Central Europe wind was recognized as the main abiotic factor of forest stand dynamics. It mostly causes
low-severity disturbances, but also disturbances of moderate severity are frequent, whereas high-severity disturbances are rare. However, one such disturbance happened at the broader area of the mountain pass Črnivec
in the year 2008. In the study, Kendall tau-b correlation coefficient and binary logistic regression were used
to find out whether the data from permanent sample plots (PSP) can be used to analyze the occurrence of a
windthrow on a study site. Various stand and site factors were statistically significantly associated with the
damage level in a particular stand. The highest damage level within the development phases was recorded in
mature stands, whereas no damage was documented in regeneration, thicket stage and pole stage stands. Stands
with a higher share of conifers were more severely damaged than those with a lower share of conifers. The
most severe damages were found in stands with < 25 % of broadleaves in stand volume, while in stands with
the share of broadleaves ≥ 75 % no damage was registered. The explanatory model of windthrow occurrence
at PSP level included seven variables: altitude, exposition, slope, bedrock type, and stand volume of spruce,
fir and beech, respectively. Additionally, the acquired results were discussed and some forest management
guidelines were proposed.

1
1

Uvod

Introduction

Naravne motnje so sestavni del dinamike gozdnega
ekosistema, ki neposredno vplivajo na njihovo
zgradbo in tokove snovi in energije v njih (Pickett
in White, 1985; Anko, 1993; Attiwill, 1994; Oliver
in Larson, 1996). Pogostnost njihovega pojavljanja
GozdV 71 (2013) 7-8
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in njihova jakost se spreminjata v prostoru in času.
Naravne motnje se med seboj razlikujejo glede na
povzročitelja, trajanje in jakost. Glede na njihovo
jakost Frelich (2002) loči tri tipe motenj: motnje
nizkih (»low-severity disturbances«), srednjih
(»medium-severity disturbances«) in velikih jakosti ali katastrofe (»high-severity disturbances«).
Povzročitelji naravnih motenj so lahko abiotskega in biotskega izvora. Schelhaas in sodelavci
(2003) so kot najpomembnejši abiotski povzročitelj
motenj v srednji Evropi izpostavili veter, sledi mu
sneg, v sredozemskem delu požari, med biotskimi
dejavniki pa so najpomembnejši povzročitelji
motenj insekti in glive. Med različnimi gozdnimi
tipi se torej razlikuje pomen povzročiteljev motenj,
razlikuje pa se tudi med sestoji znotraj posameznega gozdnega tipa (Pickett in White, 1985;
Klopčič in sod., 2009). V srednji Evropi je veter
poglavitni abiotski dejavnik razvojne dinamike
naravnih (Nagel in sod., 2006) in gospodarskih
gozdov (Schelhaas in sod., 2003); največkrat
povzroča motnje nizkih jakosti, dokaj pogosto pa
tudi motnje srednjih jakosti, ki v seštevku lahko
povzročajo precejšnjo ekonomsko škodo. Občasno
veter povzroči tudi motnje velikih jakosti, ki
lahko poleg ogromne ekonomske škode v gozdu
ogrozijo tudi življenje ljudi.
Rezultat delovanja močnega vetra je nastanek vrzeli v strehi sestoja, ki lahko variirajo od
velikosti krošnje enega drevesa do večhektarskih
ogolelih površin (Canham in Loucks, 1984).
Velikost nastale vrzeli ni posledica le jakosti
vetra, ampak tudi sestojnih značilnosti prizadetih
gozdov. Gozdarji lahko vplivamo na strukturo in
sestavo gozdnih sestojev, ki neposredno vplivata
na njihovo odpornost na pojav in intenzivnost
vetrolomov (npr. Dobbertin, 2002; Spiecker in
sod., 2004; Indermühle in sod., 2005; Griess in
sod., 2012). Že naši starejši gozdarski strokovnjaki
(Zupančič, 1969; Bleiweis, 1983) so spoznali, da
veter povzroča večje poškodbe v neredčenih ali
premalo negovanih sestojih, predvsem pa v spremenjenih sestojih, kot so smrekove monokulture.
Temu problemu so pozornost namenjali tudi
v tujini (npr. Spiecker in sod., 2004; Schütz in
sod., 2006; Hanewinkel in sod., 2008; Knoke in
sod., 2008; Griess in sod., 2012), kjer so prav tako
ugotovili večjo dovzetnost zasmrečenih sestojev
332

in smrekovih monokultur za pojav vetroloma.
V Sloveniji so vetrolomi pogosti (npr. Wraber,
1950; Zupančič, 1969; Bleiweis, 1983; Gartner in
sod., 2007). Občasno so se pojavljali tudi katastrofalni vetrolomi, ki so na večjih površinah
zelo poškodovali ali celo povsem uničili sestoje
(npr. Gartner in sod., 2007). Eden takšnih se je
zgodil tudi na kamniškem in gornjegrajskem
območju, kjer je 13. julija 2008 okrog tretje ure
popoldan orkanski veter prizadel stanovanjske
objekte, infrastrukturo in gozdove. Istega dne je
viharni veter prizadel tudi Trnovski gozd, tako
da je skupaj v Sloveniji na 20.000 ha poškodoval
več kot 500.000 m3 lesne mase (Jakša in Kolšek,
2009). Popolnoma uničenih je bilo 700 ha gozda,
največje poškodbe pa so bile na območju prelaza
Črnivec med Kamnikom in Gornjim Gradom.
Sunki vetra so po podatkih državne mreže meteoroloških postaj dosegali hitrost okoli 90 km/h,
lokalno pa je veter kot »nevihtni piš« lahko presegal
hitrost 120 km/h. Na območjih od Črnivca proti
Lenartu (levi breg reke Drete), kjer je bil veter še
dodatno okrepljen zaradi oblikovanosti terena,
je povzročil najvišjo stopnjo poškodovanosti
gozdov (ZGS, 2009).
Takšni dogodki so priložnost za raziskovanje
vetrolomov, in sicer njihovega obsega in dejavnikov, ki poleg vetra vplivajo na pojav vetroloma
in obseg poškodovanosti gozdov ter pozneje tudi
njihove sanacije. Izsledki takšnih raziskav so
uporabni za gospodarjenje z gozdovi na podobnih
rastiščih, in sicer za preprečevanje in omejevanje vetrolomov ali njihovo učinkovito sanacijo
v primeru ponovnega vetroloma. Z raziskavo
smo poskušali odgovoriti na temeljni vprašanji,
ali lahko s podatki s stalnih vzorčnih ploskev
analiziramo razsežnost vetroloma v izbranem
območju gozdov ter preverimo vpliv rastiščnih
in sestojnih dejavnikov na stopnjo poškodovanosti gozdov. Postavili smo si naslednje cilje: 1)
analizirati poškodovanost sestojev (po površini in
stopnji poškodovanosti) na območju vetroloma, 2)
raziskati izbrane rastiščne in sestojne značilnosti,
ki vplivajo na obseg poškodb sestojev na širšem
območju vetroloma in 3) podati priporočila za
zmanjševanje tveganja pojava vetroloma večjih
razsežnosti.
GozdV 71 (2013) 7-8
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Slika 1: Raziskovalni objekt s prikazom poškodovanih gozdnih sestojev po stopnjah poškodovanosti
Figure 1: A map of forest stands damaged by the windthrow (shown by degrees of damage) in the study area

2	Objekt raziskave

2	Study area

Objekt raziskave je bilo širše območje vetroloma,
ki je prizadel gozdove v okolici prelaza Črnivec v
gozdnogospodarski enoti Gornji Grad. Objekt je
s 5.679 ha gozdnih površin predstavljal približno



dve tretjini celotne gozdnogospodarske enote
(slika 1). V uvodu opisano neurje je poškodovalo
sestoje na skupni površini 685 ha, kar je 12,1 %
celotne gozdne površine v raziskovalnem objektu.
Sestoji so bili različno poškodovani (preglednica
1): večina je bila neprizadetih (87,9 %), na 5,7 %

Preglednica 1: Površina vetroloma in število stalnih vzorčnih ploskev (SVP) glede na stopnjo poškodovanosti
lesne zaloge (LZ) (povzeto po ZGS, 2009)
Table 1: Windthrow area and number of permanent sampling plots (PSP) shown by degrees of damage (adopted
after ZGS, 2009)
Stopnja poškodovanosti /
A degree of damage
1 – nepoškodovano / undamaged
2 – poškodovane <50 % LZ / damaged
<50 % of stand volume
3 – poškodovane 50-89 % LZ / damaged
50-89% of stand volume
4 – poškodovane ≥90 % LZ / damaged
≥90 % of stand volume
Skupaj / Total
GozdV 71 (2013) 7-8

Površina (ha)/
Area (ha)
4.994

Delež (%)/
Proportion (%)
87,9

Število SVP/
Number of PSP
274

324

5,7

16

217

3,9

35

143

2,5

15

5.678

100

340
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površine sestojev je bilo poškodovane manj kot
50 % lesne zaloge, medtem ko je bilo na 2,5 %
analizirane površine poškodovane več kot 90 %
lesne zaloge. Povprečna površina poškodovanih
sestojev je bila 2,6 ha.
V raziskovalnem objektu prevladujejo sekundarni smrekovi gozdovi na silikatu, precej je tudi
gorskih bukovih gozdov na karbonatu. Sestoji so
bili večinoma enomerni, v manjšem deležu tudi
raznomerni. Med enomernimi so prevladovali
debeljaki. Med rastiščnogojitvenimi razredi je
vetrolom najbolj poškodoval sestoje v razredih
sekundarnih smrekovih gozdov na silikatu (zaradi
vetroloma je bilo posekane 35 % lesne zaloge) in
gorskih bukovih gozdov na karbonatu (posekane
43 % lesne zaloge) (ZGS, 2009).

3

Metode dela

3

Methods

V raziskavi smo uporabili podatke s stalnih vzorčnih ploskev (SVP), posnetih na širšem območju
vetroloma v okolici Črnivca (slika 1). Podatke
smo pridobili na Zavodu za gozdove Slovenije,

Območna enota Nazarje. Gozdna inventura je bila
opravljena leta 2003. Takoj po vetrolomu (2008)
so na podlagi terenskega ogleda in aktualnih
letalskih posnetkov izdelali karto vetrolomnih
površin, s presekom te in sestojne karte so pridobili informacijo o poškodovanosti na ravni
sestojev (preglednica 1). Iz tako izdelane karte
smo informacijo o stopnji poškodovanosti prenesli
na posamezno SVP. V analizo smo vključili 340
SVP, ki so razmeščene na mreži 250 m × 250 m;
na 66 SVP so bile registrirane poškodbe zaradi
vetra. Ustaljenim podatkom o vzorčni ploskvi
in drevju, ki raste na ploskvi (Poljanec in sod.,
2011), smo dodali še nekatere izvedene parametre
in nekatere podatke iz drugih podatkovnih zbirk
(Buser, 2010; ZGS, 2010; ICPVO, 2013; preglednica
2) ter tako oblikovali zbirko podatkov, ki smo jo
potem analizirali. Pri tem smo predpostavili, da je
bila hitrost (moč) vetra na proučevanem območju
enaka ter da je bila različna stopnja poškodovanosti
sestojev na tem območju posledica sestojnih in
rastiščnih dejavnikov.
Glede na razpoložljivost in (ne)podrobnost
glavnih podatkov smo v analizi najprej s Kendal-

Preglednica 2: Seznam rastiščnih in sestojnih neodvisnih spremenljivk na ravni SVP za analizo poškodovanosti
sestojev zaradi vetra
Table 2: Independent site and stand variables on each PSP
Spremenljivka/ Variable
LZ
G
N
Dg
HD
Del_LZ_A

Tip spremenljivke /
Variable type
Zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous

Del_LZ_B

zvezna /
continuous

Del_LZ_C

zvezna /
continuous
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Opis spremenljivke /
Variable description
Sestojna lesna zaloga (m3/ha) /
Stand volume (m3/ha)
Sestojna temeljnica (m2/ha) /
Stand basal area (m2/ha)
Število dreves (n/ha) /
Number of trees (n/ha)
Premer povprečnega temeljničnega drevesa (cm) /
Quadratic mean diameter (cm)
Razmerje višina drevesa : prsni premer drevesa /
Height : diameter ratio
Volumen tankega drevja (d < 30 cm; m3/ha) /
Volume of thin trees (d < 30 cm; m3/ha)
Volumen srednje debelega drevja (30≤d<50 cm; m3/
ha)/
Volume of intermediate trees (30≤d<50 cm; m3/ha)
Volumen debelega drevja (d ≥ 50 cm; m3/ha) /
Volume of large trees (d ≥ 50 cm; m3/ha)

Vključena
spremenljivka
/ Included
into modelling
procedure*
ne/not
ne/not
ne/not
ne/not
da/yes
da/yes
da/yes
ne/not
GozdV 71 (2013) 7-8
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LZ_sm
LZ_je
LZ_oigl
LZ_bu
LZ_olst
Del_LZ_igl
Del_LZ_lst
Del_LZ_sm
Del_LZ_je
Del_LZ_oigl
Del_LZ_bu
Del_LZ_olst
Rfaza
mlad
drg
deb
rznm
nmv
lega
nagib
matp
kamn
skal
glob
pH

zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
kategorična /
categorical
binarna /
binary
binarna /
binary
binarna /
binary
binarna /
binary
zvezna/
continuous
binarna /
binary
zvezna /
continuous
binarna /
binary
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous
zvezna /
continuous

Lesna zaloga smreke (m3/ha) /
Volume of spruce (m3/ha)
Lesna zaloga jelke (m3/ha) /
Volume of fir (m3/ha)
Lesna zaloga drugih iglavcev (m3/ha) /
Volume of other conifers (m3/ha)
Lesna zaloga bukve (m3/ha) /
Volume of beech (m3/ha)
Lesna zaloga drugih listavcev (m3/ha) /
Volume of other broadleaves (m3/ha)
Delež iglavcev v skupni lesni zalogi (%) /
Proportion of conifers in stand volume (%)
Delež listavcev v skupni lesni zalogi (%) /
Proportion of broadleaves in stand volume (%)
Delež smreke v skupni lesni zalogi (%) /
Proportion of spruce in stand volume (%)
Delež jelke v skupni lesni zalogi (%) /
Proportion of fir in stand volume (%)
Delež ostalih iglavcev v skupni lesni zalogi (%) /
Proportion of other conifers in stand volume (%)
Delež bukve v skupni lesni zalogi (%) /
Proportion of beech in stand volume (%)
Delež ostalih listavcev v skupni lesni zalogi (%) /
Proportion of other broadleaves in stand volume (%)
Razvojna faza /
Stand development stage
Razvojna faza mladovje /
Regeneration stage
Razvojna faza drogovnjak /
Pole stage
Razvojna faza debeljak /
Mature stage
Raznomeren sestoj /
Uneven-aged stand
Nadmorska višina ploskve (m/100m) /
Elevation (m/100 m)
Lega / Aspect (1=SE+S+SW+W+NW – privetrna/windward; 0=N+NE+E – zavetrna/leeward)
Nagib ploskve (°) /
Slope (°)
Geološka podlaga (1=karbonati; 0=silikati) /
Bedrock (1=carbonate; 0=silicate)
Kamnitost (%) /
Stoniness (%)
Skalovitost (%) /
Rockiness (%)
Globina tal (cm) /
Soil depth (cm)
pH vrednost tal (0-14) /
pH value of soil (0-14)

da/yes
da/yes
ne/not
da/yes
ne/not
ne/not
ne/not
ne/not
ne/not
ne/not
ne/not
ne/not
ne/not
ne/not
ne/not
da/yes
da/yes
da/yes
da/yes
da/yes
da/yes
da/yes
da/yes
ne/not
ne/not

* Stolpec »vključene spremenljivke« kaže, katere spremenljivke so bile vključene v postopek multivariatnega
modeliranja; nevključene spremenljivke so bile izločene v preliminarnih analizah / indicates variables included
into modelling procedure; un-included variables were eliminated in the preliminary analyses.
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Preglednica 3: Kategorije neodvisnih spremenljivk za ugotavljanje njihove povezanosti s stopnjo poškodovanosti
sestojev
Table 3: Categories of some independent variables for the evaluation of their relation to windthrow damage
Kategorija / Category

Spremenljivka / Variable

1
< 300
< 15
< 250
< 20
< 0,60
0-24
0-24
< 600
0-12
< 45

LZ (m3/ha)
G (m2/ha)
N (n/ha)
Dg (cm)
HD
Del_LZ_igl (lst, sm...) (%)
Del_LZ_A (B, C) (%)
Nmv (m)
Nagib (°)
Glob (cm)

lovim tau-b korelacijskim koeficientom ugotavljali
povezanost posamezne neodvisne spremenljivke z
intenzivnostjo vetroloma (razdeljeno na štiri stopnje
poškodovanosti sestojev). Za ta namen smo zvezne
neodvisne spremenljivke kategorizirali v ustrezno
število kategorij, ki smo jih določili na temelju osnovnih statističnih analiz in kazalcev (preglednica 3).
Ker pa v naravi neodvisne spremenljivke
delujejo vzajemno, smo z multivariatno binarno
logistično regresijo (Hosmer in Lemeshow, 2000)
preverili še njihov skupni vpliv na pojav vetroloma.
Ta metoda terja, da se odvisna spremenljivka
porazdeljuje v binarni obliki (y = {0, 1}). Zato
smo privzeli, da se je vetrolom zgodil (vrednost
odvisne spremenljivke 1), če je bil sestoj, v katerem
je bila umeščena SVP, evidentiran kot poškodovan
zaradi vetroloma. Regresijo smo izvedli s standardnim modelom logistične regresije (enačba
1; Košmelj, 2001):
𝑃𝑃(𝑌𝑌=1|𝑥𝑥 ,𝑥𝑥2 …𝑥𝑥𝑛𝑛 )
1 ,𝑥𝑥2 …𝑥𝑥𝑛𝑛 )

𝑙𝑙𝑙𝑙 1−𝑃𝑃(𝑌𝑌=1|𝑥𝑥1

2
300–599
15–29,9
250–499
20–27,49
0,60–0,849
25–49
25–49
600–849
13–25
≥ 45

3
600–899
30–44,9
500–749
27,5–34,99
≥ 0,85
50–74
50–74
850–1099
26–37

4
≥ 900
≥ 45
≥ 750
≥ 35
75-100
75-100
≥ 1100
≥ 37

minarne analize neodvisnih spremenljivk smo
povzeli po Mayer in sod. (2005) in Klopčič in sod.
(2009). Izbrani nabor neodvisnih spremenljivk
(preglednica 2, zadnji stolpec) smo vključili v
»backward stepwise« proceduro modeliranja v
programskem paketu SPSS PASW Statistics 17.0,
temelječi na kriteriju največje verjetnosti in z
največ 20 iteracijami. Neodvisne spremenljivke
so bile vkjučene v model pri p < 0,05, iz njega pa
izključene pri p > 0,10. Dodatno smo možnost
multikolinearnosti preverili z VIF faktorjem
(»Variance Inflation Factor«) (Allison, 1999).
Kot kazalec uspešnosti logistične regresije smo
uporabili Hosmer-Lemeshov statistični test, vpliv
posameznih spremenljivk na pojav vetroloma
pa smo razlagali s pomočjo obetov (Hosmer in
Lemeshow, 2000), ki smo jih izračunali kot količnik
verjetnosti, da se vetrolom zgodi ob povprečnih
vrednostih vseh, v model vključenih neodvisnih

= 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑥𝑥1 + 𝛽𝛽2 𝑥𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝛽𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑛𝑛

...[1],

pri čemer je verjetnost pojava vetroloma P izračunana, kot prikazuje enačba 2:
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝛽𝛽 +𝛽𝛽1 𝑥𝑥1 +𝛽𝛽2 𝑥𝑥2 +⋯+𝛽𝛽𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑛𝑛 )
0 +𝛽𝛽1 𝑥𝑥1 +𝛽𝛽2 𝑥𝑥2 +⋯+𝛽𝛽𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑛𝑛 )

0
𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑛𝑛 ) = 1−𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝛽𝛽

kjer so P(Y = 1) verjetnost pojava vetroloma,
x1...xn neodvisne spremenljivke in β1...βn regresijski
koeficienti.
V analizo smo vključili neodvisne spremenljivke v njihovi osnovni obliki. Potrebne preli336

...[2],

spremenljivk, in verjetnosti, da se vetrolom zgodi
ob povečanju ene izmed teh spremenljivk za določeno vrednost, vrednosti preostalih spremenljivk
pa ostanejo enake (povprečja).
GozdV 71 (2013) 7-8
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4

Rezultati

4	Results

4.1 Povezanost vplivnih dejavnikov s
stopnjo poškodovanosti sestojev
4.1 Relationship between influential
factors and windthrow damage in a
stand

Številne sestojne in rastiščne spremenljivke so
bile statistično značilno povezane s stopnjo
poškodovanosti sestojev na SVP (preglednica 4).
Med razvojnimi fazami smo najvišjo stopnjo poškodovanosti evidentirali v debeljakih;
poškodbe sestoja so bile evidentirane na 53 SVP
ali 23,4 % vseh SVP, uvrščenih v razvojno fazo
debeljaka; na 14 SVP (6 %) je bilo poškodovane ≥
90 % lesne zaloge (slika 2). Precej poškodb je bilo
registriranih tudi na SVP v sestojih v obnovi (7
SVP ali 18,4 %), manj pa v raznomernih sestojih (4
SVP ali 7,7 %); v nobeni izmed slednjih razvojnih
faz na SVP nismo evidentirali povsem uničenih

sestojev. Na SVP v mladovju in drogovnjaku
poškodbe niso bile evidentirane.
Drevesna sestava značilno vpliva na stopnjo
poškodovanosti sestojev. Najvišji pozitivni korelacijski koeficient smo izračunali med deležem
smreke (in njeno lesno zalogo) na SVP in stopnjo
poškodovanosti sestojev, kar pomeni, da so bili
sestoji z večjim deležem smreke bolj poškodovani
kot sestoji z manjšim deležem. Nasprotno, v sestojih z deležem listavcev, večjim od 75 %, poškodb
nismo zabeležili. Najvišjo stopnjo poškodovanosti
smo ugotovili na SVP s primesjo listavcev manjšo
od 25 % lesne zaloge; poškodovanih je bilo 56 SVP
ali 25 % vseh SVP evidentiranih v takšnih sestojih,
na 14 izmed njih (6 %) je bilo poškodovanih več
kot 90 % lesne zaloge.
Lesna zaloga sestojev značilno vpliva na stopnjo
poškodovanosti sestojev: sestoji z večjo lesno
zalogo so bili bolj poškodovani. Relativno največjo
stopnjo poškodovanosti (25,8 %; vseh SVP 31) smo

Preglednica 4: Statistična povezanost nekaterih sestojnih in rastiščnih značilnosti s poškodovanostjo sestojev
na SVP (Kendallov tau-b korelacijski koeficient)
Table 4: Relationships between site and stand characteristics and windthrow damage on PSPs (Kendall’s tau-b
correlation coefficient)
Sestojne značilnosti/
Stand characteristics
LZ
G
N
Dg
HD
Del_LZ_A
Del_LZ_B
Del_LZ_C
LZ_smreka
LZ_jelka
LZ_ost.iglavci
LZ_bukev
LZ_ost.listavci
Del_LZ_iglavci
Del_LZ_listavci
Del_LZ_smreka
Del_LZ_jelka
Del_LZ_ost.iglavci
Del_LZ_bukev
Del_LZ_ost.listavci
RF
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tau-b

p

0,105
0,091
0,028
0,086
0,024
–0,035
0,037
0,004
0,211
–0,137
0,033
–0,138
–0,089
0,187
–0,195
0,233
–0,140
–0,040
–0,164
–0,071
–0,085

0,032
0,059
0,550
0,060
0,595
0,463
0,443
0,931
< 0,001
< 0,001
0,545
0,001
0,046
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,286
< 0,001
0,088
0,029

Rastiščne značilnosti/
Site characteristics
nmv
lega
nagib
matp
kamn
skal
Glob
pH

tau-b

p

0,200
0,095
–0,129
0,206
–0,076
–0,048
0,366
–0,262

< 0,001
0,067
0,007
0,001
0,125
0,335
< 0,001
< 0,001
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Slika 2: Relativne frekvence SVP po stopnjah poškodovanosti glede na različne sestojne parametre (številka v
oklepaju pod oznakami na abscisni osi podaja število SVP v posamezni kategoriji)
Figure 2: Relative frequencies of PSPs by degrees of windthrow damage for some stand parameters (the number in
brackets below the labels on the abscissa denotes the number of PSPs in the variable’s category)

ugotovili na SVP z zelo veliko lesno zalogo (> 900
m3/ha), najmanjšo pa na SVP z zalogo, manjšo
od 300 m3/ha (10,5 %; vseh SVP 57). Nasprotno
od pričakovanj debelinska struktura lesne zaloge
ni bila statistično značilno povezana s stopnjo
poškodovanosti sestojev na SVP.
Med rastiščnimi spremenljivkami je stopnja
poškodovanosti sestojev na SVP najbolje korelirala z globino in pH reakcijo tal, pa tudi vrsto
matične podlage. Na globljih tleh (≥ 45 cm; 175
SVP) so bile poškodbe evidentirane na 33,7 %
SVP (na 8,6 % SVP je bilo poškodovane ≥ 90 %
lesne zaloge), medtem ko je bilo na plitvejših tleh
poškodovanih le 4,2 % od skupno 165 SVP (slika
3). Z matično podlago je stopnja poškodovanosti
sestojev na SVP statistično značilno pozitivno
korelirala: na karbonatni matični podlagi je
338

bilo več poškodovanih sestojev kot na silikatni
podlagi (37,1 % SVP : 14,8 % SVP; vseh SVP na
karbonatu 70, na silikatu 270). Tudi odstotek SVP
z največjo stopnjo poškodovanosti (≥ 90 % lesne
zaloge) je bil na karbonatu (5,7 %) večji kot na
silikatu (4,1 %).
Na zavetrnih legah (25 SVP ali 15,6 %) je
bilo registriranih manj poškodovanih SVP
kot na privetrnih (41 SVP ali 22,8 %), vendar
nismo ugotovili statistične povezanosti obeh
spremenljivk s stopnjo poškodovanosti na SVP.
Na privetrnih legah smo na 6,7 % SVP (3 SVP)
registrirali najvišjo stopnjo poškodovanosti
(≥ 90 % lesne zaloge). Stopnja poškodovanosti sestojev je bila odvisna od nadmorske
višine: sestoji na višje ležečih SVP so bili bolj
poškodovani kot na nižje ležečih. V najvišjem
GozdV 71 (2013) 7-8
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Slika 3: Relativne frekvence SVP po stopnjah poškodovanosti glede na različne rastiščne značilnosti (številka v
oklepaju pod oznakami na abscisni osi podaja število SVP v posamezni kategoriji)
Figure 3: Relative frequencies of PSPs by degrees of windthrow damage for some site characteristics (the number in
brackets below the labels on the abscissa denotes the number of PSPs in the variable’s category)

razredu nadmorske višine (nad 1100 m) je
bila stopnja poškodovanosti sestojev na SVP
najvišja (9 SVP ali 33,3 %), le nekoliko nižja v
pasu 850–1099 m (33 SVP ali 30,6 %), precej
nižja pa v pasovih 600–849 m (15 SVP ali 11,2
%) in pod 600 m (9 SVP ali 12,7 %). Značilno
povezavo smo ugotovili tudi med naklonom
terena in stopnjo poškodovanosti sestojev na
SVP. Presenetljivo smo na manjših naklonih
(0–12 °) evidentirali največji delež poškodovanih SVP (9 SVP ali 31,0 %), na najbolj strmih
območjih z nakloni ≥ 38 ° pa najmanjši delež
(4 SVP ali 9,8 % SVP). Vendar pa je bil na
teh predelih večji delež najbolj poškodovanih
sestojev (poškodovane ≥ 90 % lesne zaloge ).
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4.2 Vzajemni vpliv sestojnih
in rastiščnih dejavnikov na pojav
vetroloma

4.2 Mutual influence of stand and site factors
on windthrow occurrence

Od skupno štirinajstih neodvisnih spremenljivk,
vključenih v proces modeliranja (preglednica 2),
jih je bilo v pojasnjevalni model pojava vetroloma
na SVP vključenih sedem (preglednica 5). Vpliv
vključenih spremenljivk je bil statistično značilen
(Waldov test, p < 0,10), razen vpliv lesne zaloge
bukve, ki je bil mejno statistično značilen, vendar je
statistični računalniški program to spremenljivko
vseeno uvrstil v končni model, kjer smo jo na
podlagi njene ekološke ustreznosti tudi obdržali.
Testi s faktorjem VIF niso odkrili multikolinearnosti, Hosmer-Lemeshov test pa je bil neznačilen
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Preglednica 5: Vplivni dejavniki pojava vetroloma na SVP
Table 5: Influential factors of windthrow occurrence on PSPs
Spremenljivka / Variable
konstanta / constant
nmv
lega
nagib
matp
LZ_smreka
LZ_jelka
LZ_bukev

(p ≥ 0,05), kar je pomenilo, da se model dobro
prilagaja podatkom.
Med rastiščnimi spremenljivkami, vključenimi
v model, je najpomembnejša matična podlaga: v
primerjavi s karbonatno podlago se na silikatni
verjetnost pojava vetroloma zmanjša za količnik
0,37 ob predpostavki, da drugi dejavniki zavzemajo povprečne vrednosti vseh SVP. Pomemben
vplivni dejavnik je tudi lega sestoja: verjetnost
pojava vetroloma na privetrni legi v primerjavi z
zavetrno lego je 1,48-krat večja. Pomembna sta še
naklon terena in nadmorska višina. Ob omenjeni
predpostavki se verjetnost pojava vetroloma z
dvigom nadmorske višine za 100 m glede na
povprečno vrednost (768 m) poveča za količnik
1,20. Verjetnost pojava vetroloma pa se zmanjša
za količnik 0,85, če se naklon terena poveča za 5 °
glede na povprečni naklon (26,5 °).
V model so vključene le sestojne spremenljivke,
ki opisujejo drevesno sestavo. Lesna zaloga smreke
pozitivno vpliva na verjetnost pojava vetroloma:
ob predpostavki, da druge spremenljivke zavzemajo povprečne vrednosti vseh SVP, se v primeru
povečanja lesne zaloge smreke za približno četrtino
oziroma 100 m3/ha glede na povprečje (395 m3/
ha) verjetnost pojava vetroloma poveča za količnik
1,07. Očitno pa imata pomembno vlogo pri zmanjševanju verjetnosti vetroloma količina jelke in
listavcev (bukve). Če se ob omenjeni predpostavki
povprečna lesna zaloga jelke (31 m3/ha) poveča
za približno četrtino (7,75 m3/ha), se verjetnost
pojava vetroloma zmanjša za količnik 0,94. Če pa
se za četrtino (20 m3/ha) poveča povprečna lesna
zaloga bukve (80 m3/ha), se verjetnost pojava
vetroloma zmanjša za količnik 0,97.
340

P
0,000
0,000
0,089
0,016
0,001
0,062
0,047
0,113

B
–3,375
0,294
0,545
–0,048
1,260
0,001
–0,012
–0,002

5

S.E. (b)
0,818
0,076
0,320
0,020
0,362
0,001
0,006
0,002

obeti / odds
1,202
0,676
0,848
0,374
1,067
0, 940
0,973

Razprava

5	Discussion

Naravne motnje pomembno vplivajo na razvojno
dinamiko gozdov (Anko, 1993; Attiwill, 1994;
Frelich, 2002). V Evropi je bilo v obdobju
1950–2000 zaradi naravnih motenj v povprečju
na leto posekano 35 milijonov m3 lesa; veter je
bil najpogostejši povzročitelj motenj (Schelhaas
in sod., 2003). Tudi v Sloveniji je bil v letih
1995–2008 veter pomemben vzrok sanitarne
sečnje (34 % vsega sanitarnega poseka), ki je v tem
obdobju znašala kar 32 % celotnega poseka (Jakša
in Kolšek, 2009). V gozdnogospodarski enoti
Gornji Grad, kjer leži naš raziskovalni objekt,
je bil ta delež v letih 1994–2010 še večji; veter je
povzročil 50,3 % celotnega sanitarnega poseka,
ki je znašal okoli 50 % celotnega poseka v teh
gozdovih (Pahovnik, 2011). Zaradi napovedanih
podnebnih sprememb lahko pričakujemo, da se
bo pogostnost (in jakost) vetrolomov še povečala
(Kajfež-Bogataj, 2007); mnogi opozarjajo, da
se to že dogaja (Mosandl in Felbermeier, 1999;
Schelhaas in sod., 2003).
Posledic katastrofalnega viharnega vetra ne
moremo preprečiti, s primernim gospodarjenjem
jih lahko delno omilimo in hkrati izboljšamo
možnost obnove (sanacije) po ujmi. Večje možnosti za preprečevanje nastanka, predvsem pa za
omilitev posledic, so pri vetrolomih srednjih in
majhnih jakosti. Za to pa je treba poznati značilnosti vetrolomov, predvsem glavne dejavnike,
ki poleg vetra vplivajo na njihov pojav, jakost in
obseg (Frelich, 2002; Indermühle in sod., 2005;
Klopčič in sod., 2009).
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V pojasnjevalni model pojava vetroloma je
bilo vključenih več rastiščnih (4) kot sestojnih
spremenljivk (3). Podobne rezultate sta prikazala tudi Gardiner in Quine (2000), nasprotno
pa je večina predhodnih raziskav ugotovila, da
sestojni parametri bistveno bolj vplivajo kot
rastiščne značilnosti (Ruel, 2000; Ulanova, 2000;
Jalkanen in Mattilla, 2000; Pellikka in Järvenpää,
2003; Schütz in sod., 2006; Klopčič in sod., 2009).
Razlike lahko delno pripišemo zasnovi raziskave,
predvsem pa dejstvu, da je bila v našem primeru
motnja velike jakosti (katastrofa), medtem ko so
se druge raziskave ukvarjale z motnjami srednje
jakosti. Pri teh lahko sestojne značilnosti (npr.
zgradba, sestava) zelo pomembno vplivajo na
odpornost sestojev proti vetrolomu, medtem ko
v primeru viharnega vetra velike intenzivnosti
to ne zadošča (Gardiner in Quine, 2000; Schütz
in sod., 2006).
Med rastiščnimi dejavniki je na pojav vetroloma
najbolj vplivala matična podlaga. Njen vpliv so
raziskovali tudi Mayer in sodelavci (2005), ki so
na primeru viharjev Lothar in Martin dokazali, da
so sestoji na kislih tleh bolj dovzetni za vetrolom
kot sestoji na manj kislih oziroma bazičnih tleh.
Isti avtorji opozarjajo, da je kislost tal pomemben
dejavnik tveganja za pojav vetrolomov. V našem
primeru je bilo prav nasprotno, saj je izkazalo,
da so bili sestoji na bolj kislih tleh (na silikatni
podlagi) manj dovzetni za vetrolom.
Pomemben dejavnik tveganja za pojav vetroloma je lega. Na privetrni strani je bila verjetnost
pojava vetroloma za 1,5-krat višja kot na zavetrni
legi, sestoji na zavetrnih legah so bili tudi manj
poškodovani (15,6 % : 22,8 %). Na privetrnih
legah so bili povsem ali skoraj povsem uničeni
sestoji (≥90 % lesne zaloge), evidentirani na 6,7
% SVP. Da je na privetrni strani pobočja poškodovanost smrekovih in bukovih sestojev dvakrat
večja kot na zavetrni, so ugotovili tudi Schütz
in sodelavci (2006) v Švici. Nasprotno – večjo
poškodovanost na zavetrni strani – so ugotovili
Klopčič in sodelavci (2009); takšne ugotovitve
velja pripisati dejstvu, da so proučevali motnje
v daljšem časovnem obdobju, pri čemer so prevladovale motnje srednjih in majhnih jakosti. Pri
vetrovih z manjšimi hitrostmi in intenzivnostmi
zaradi reliefnih značilnosti, kot so grebeni, nastaGozdV 71 (2013) 7-8

nejo turbulence, ki pogosto poškodujejo sestoje
v zavetrnih legah (Stathers in sod., 1994; Schütz,
2005). V primeru orkanskih vetrov, kot sta bila
vihar na Črnivcu in vihar Lothar v Švici (Schütz
in sod., 2006), turbulence v zavetrnih legah niso
pomembne, odločujoča je izpostavljenost sestojev
na privetrni strani.
Nadmorska višina je bila večkrat navedena kot
pomemben vplivni dejavnik pojava vetroloma
(npr. Jalkanen in Mattilla, 2000; Mayer in sod.,
2005; Evans in sod., 2007; Hanewinkel in sod.,
2008). Po našem modelu se je možnost pojava
vetroloma povečevala z višanjem nadmorske
višine. V gozdovih Jelovice in Pokljuke (Klopčič in
sod., 2009) je nadmorska višina vplivala na jakost
vetroloma, ne pa tudi na pojav vetroloma. Mayer
in sodelavci (2005) so pri raziskavi poškodovanosti
gozdov, ki jih je prizadel vihar Lothar, ugotovili
nekoliko drugačne zaključke: poškodovani sestoji
so bili pogostejši v nižjih legah, kar so pojasnili s
tem, da je bil vihar najhujši v ravninskem predelu,
potem pa se je, ko je dosegel Alpe, že nekoliko
polegel, zato je bila v višjih legah manjša stopnja
poškodovanosti sestojev.
Na pojav vetroloma pomembno vpliva tudi
naklon. Sodeč po naših rezultatih, večji nakloni
terena zmanjšujejo dovzetnost sestojev za pojav
vetroloma; Schütz in sodelavci (2006) so ugotovili
podobno: na privetrnih legah so bila bolj strma
pobočja (naklon nad 50 %) šestkrat manj dovzetna za pojav vetroloma kot položna (naklon pod
20 %). Vendar je treba biti pri interpretaciji teh
rezultatov previden, saj v povezavi z naklonom
lahko pomemben vplivajo tudi drugi geomorfološki dejavniki, npr. grebenska lega, predeli s
hitro spremembo naklona zemljišča ipd. (Ruel,
2000; Schütz in sod., 2006; Klopčič in sod., 2009).
Interakcij različnih dejavnikov v naši študiji
nismo raziskovali, vendar bi jih bilo v nadaljnjih
raziskavah smiselno upoštevati.
Z univariatnimi deskriptivnimi analizami
smo dokazali značilne povezave med sestojnimi
parametri in stopnjo poškodovanosti sestojev
zaradi vetra. Vendar mnoge sestojne spremenljivke
niso bile vključene v pojasnjevalni model pojava
vetroloma; to kaže, da je bil njihov vpliv majhen
ali vsaj znatno manjši kot v nekaterih drugih
raziskavah (npr. Dobbertin, 2002, 2005; Schütz in
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sod., 2006; Knoke in sod., 2008; Klopčič in sod.,
2009). Kot značilne sestojne spremenljivke so bili v
model vključeni le kazalci drevesne sestave – lesna
zaloga smreke, jelke in bukve. Naši rezultati kažejo,
da večji lesni zalogi bukve in jelke zmanjšujeta
verjetnost pojava vetroloma, medtem ko jo večja
lesna zaloga smreke povečuje. Da povečanje deleža
(ali obilja) smreke zmanjša odpornost sestojev
proti vetrolomom, so dokazali številni raziskovalci (Mosandl in Felbermeier, 1999; Jalkanen in
Mattilla, 2000; Dobbertin, 2002; Spiecker in sod.,
2004; Schütz in sod., 2006; Hanewinkel in sod.,
2008; Knoke in sod., 2008). Schütz in sodelavci
(2006) so dokazali, da v smrekovih sestojih primes
listavcev v deležu do 20 % značilno zmanjša verjetnost pojava vetroloma za faktor 3,4. Dokazali
so tudi, da so čisti smrekovi sestoji 2,7- do 3,8-krat
bolj dovzetni za vetrolom kot čisti bukovi sestoji.
V naši analizi smo ugotovili, da v sestojih s primesjo listavcev ≥ 75 % celotne lesne zaloge ni bilo
poškodb zaradi vetra. Nasprotno pa je bilo največ
poškodb v sestojih z najmanjšo primesjo listavcev
(< 25 % lesne zaloge), torej pretežno čistih sestojih
iglavcev (smreke); na 6 % površine so bili takšni
sestoji povsem uničeni. Zupančič (1969) omenja
silovit vetrolom, ki je bil leta 1965 v postojnskih
gozdovih; veter je podrl 263.045 m3 lesa, od tega
le 12 % listavcev. Žal ni podatka, kolikšen je bil
delež listavcev v lesni zalogi sestojev.
Med razvojnimi fazami (sestojnimi tipi) so
bili najbolj prizadeti debeljaki; poškodbe sestojev
so bile registrirane na 23,4 % SVP v debeljakih,
kar 6 % SVP v debeljakih pa je bilo povsem uničenih. V raznomernih sestojih je bilo občutno
manj poškodb v primerjavi z debeljaki; delno je
bilo poškodovanih le 7,7 % SVP v raznomernih
sestojih, nismo pa registrirali SVP, na katerih
bi bil sestoj povsem uničen. Tudi mnogi drugi
raziskovalci navajajo, da so raznomerni gozdovi
odpornejši proti vetru, npr. Dvorak in sod.
(2001), Dobbertin (2002), Indermühle in sod.
(2005), Klopčič in sod. (2009). Mason (2002)
pa meni, da med enomernimi in raznomernimi
sestoji ni pomembne razlike v odpornosti proti
vetrolomu; trdi pa, da so drevesa v raznomernih
sestojih zaradi manjšega razmerja H/D odpornejša proti prelomu debla. Podobno je ugotovil
Dobbertin (2005), ko je preučeval posledice
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viharja Lotharja v enomernih in raznomernih
sestojih v Švici.
Na splošno velja, da naj bi bili starejši sestoji
bolj dovzetni za vetrolom kot mlajši (npr. Ulanova,
2000). V raziskavi na ploskvah v mladovju in
drogovnjakih nismo evidentirali poškodb sestojev,
kar potrjuje prejšnjo trditev. Če predpostavimo,
da višina lesne zaloge nakazuje starost sestojev,
potem lahko to še dodatno potrdimo, čeprav le z
univariatnimi testi. Sestoji z večjo lesno zalogo so
bili znatno bolj poškodovani kot sestoji z manjšo.
Ker so nekateri raziskovalci ugotovili, da delež ali
obilje debelega drevja povečuje verjetnost pojava
vetroloma (npr. Jalkanen in Mattila, 2000), smo
preverili tudi to, vendar lesna zaloga debelega
drevja ni bila vključena v pojasnjevalni model.
Tudi z univariatnimi analizami nismo ugotovili
značilnih razlik v poškodovanosti sestojev na
SVP z različno debelinsko strukturo lesne zaloge.
Podobno so Schütz in sodelavci (2006) ugotovili,
da prsni premer drevja ni statistično značilen za
pojasnjevanje vetrolomov.
Opravljena raziskava kaže, da lahko s podatki
s stalnih vzorčnih ploskev analiziramo razsežnost
vetroloma in preverjamo vpliv dejavnikov na
stopnjo poškodovanosti gozdov. Podatki s stalnih vzorčnih ploskev so uporabni predvsem za
analizo vetrolomov velikih jakosti, najverjetneje
tudi vetrolomov srednjih jakosti, če je raziskovalni objekt dovolj velik in s tem zadostno število
stalnih vzorčnih ploskev. Za vetrolome majhnih
jakosti pa so podatki s stalnih vzorčnih ploskev
manj uporabni.
Čeprav smo z raziskavo ugotovili nekatere zanimive ugotovitve, je treba pri njihovi interpretaciji
upoštevati nekatere pomanjkljivosti raziskave. Za
raziskovalni objekt smo izbrali območje delovanja
katastrofičnega viharnega vetra z »epicentrom«
(t.j. območje največje moči vetra), ki je bil nekje
na ožjem območju prelaza Črnivec. Predpostavka
pri analizi podatkov je bila, da je bila moč vetra
enaka na celotnem območju raziskave, kar pa ni
bilo res. Z oddaljevanjem od »epicentra« je moč
vetra najverjetneje slabila, zato bi bilo primerno
dopolniti podatkovno zbirko s podatkom o oddaljenosti SVP od »epicentra«. Podatka o položaju
»epicentra« viharja oziroma natančne vetrne karte
območja nismo imeli.
GozdV 71 (2013) 7-8
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Z raziskavo smo se omejili le na poškodovane
gozdove v gozdnogospodarski enoti Gornji Grad,
neurje pa je prizadelo tudi gozdna območja zunaj
te enote (npr. gozdnogospodarski enoti Kamnik
in Tuhinj–Motnik). Rezultati raziskave bi bili
verjetno popolnejši, če bi objekt raziskave zajel
celotno prizadeto območje. To je lahko izziv za
dodatno – obsežnejšo raziskavo, ki bi zajela celotno
območje vetroloma. Z raziskavo smo se omejili
le na izbran vetrolom in ne serijo vetrolomov v
daljšem časovnem obdobju. Zato naše ugotovitve
lahko apliciramo le za primere katastrofičnega,
viharnega vetra v podobnih gozdnih ekosistemih,
nikakor pa ne za primere poškodb sestojev zaradi
vetra manjših jakosti.
Kljub naštetim pomanjkljivostim pa so nekateri
rezultati lahko pomembni za gospodarjenje z gozdovi, posebno tisti, ki pojasnjujejo vpliv sestojnih
spremenljivk na stopnjo poškodovanosti sestojev
zaradi orkanskega vetra. Posledic viharnega vetra
ne moremo preprečiti, lahko pa jih s primernim
gospodarjenjem omilimo in hkrati izboljšamo
možnost obnove (sanacije) po ujmi. V zasmrečenih
sestojih bi lahko s primesjo listavcev, ki znaša od
10 do 20 % celotne lesne zaloge, znatno povečali
odpornost proti ujmam. Zato je treba z nego
teh sestojev ohranjati ali pospeševati listavce. Na
ogroženih območjih priporočamo tudi zmanjšanje
lesnih zalog ter povečanje stopnje raznomernosti
gozdnih sestojev, saj so takšni sestoji odpornejši proti
vetru. V primeru vetrov močnih jakosti sta stopnja
poškodovanosti in posredno škoda manjši, možnost
uspešne naravne obnove po motnji pa znatno večja.

6	Summary
6

Povzetek

Natural disturbances are an integral component
of forest ecosystem dynamics, which importantly
influence the structure, matter cycle and energy
flow of forest ecosystem. In Central Europe wind
was recognized as the main abiotic factor of forest
stand dynamics. It mostly causes low-severity
disturbances, but also disturbances of moderate severity are frequent, whereas high-severity
disturbances are rare. However, in year 2008
a high-severity wind disturbance happened at
the broader area of the mountain pass Črnivec.
GozdV 71 (2013) 7-8

Such an event represents an opportunity to
investigate catastrophic windthrow occurrence
and its influential factors. The main research
question was whether data from the forest stand
map and permanent sample plots (PSP) can be
used to analyze influential factors and to explain
the occurrence of windthrow on the study site,
while the operational goals of the study were 1)
to analyze damages in forest stands, 2) to examine
the influential factors of occurrence and severity
of the windthrow, and 3) to develop recommendations for foresters on how to reduce the risk of
high-severity windthrow occurrence.
Study object comprised 5.679 ha of mainly
secondary Norway spruce (Picea abies Karst.)
forests, but also mixed European beech (Fagus
sylvatica L.)-Norway spruce-silver fir (Abies alba
Mill.) forests were present, among which 685 ha
were more or less severely damaged. Damages
were registered by Slovenian Forest Service, who
evaluated them by the degree of damage in four
classes: 1, undamaged, 2, damaged < 50 % of stand
volume, 3, damaged 50-89 % of stand volume,
4, damaged ≥ 90 % of stand volume. Data from
340 PSPs were used in the study, 66 of them were
registered as damaged (damage classes 2-4). The
database of many independent variables was created and used in statistical analyses. In the first
step, the Kendall’s tau-b correlation coefficient was
used to examine relations between the degree of
damage on a PSP and a particular independent
stand or site variable. To execute it, some continuous independent variables were categorized
into reasonable number of categories. Later, a
binary logistic regression was used to develop a
multivariate statistical model of a high-severity
windthrow occurrence from which influential
factors could have been recognized.
Various stand and site factors were statistically
significantly associated with the damage level in a
particular stand. The highest damage level within
the development phases was recorded in mature
stands, whereas no damage was documented in
regeneration and thicket stage and pole stage
stands. The damage level in a particular stand was
significantly associated with tree species composition. Stands with a higher share of conifers were
more severely damaged than those with lower share
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of conifers, whereas the influence of broadleaves
proportion in stands was the opposite. The most
severe damages were found in stands with < 25 %
of broadleaves in stand volume, while in stands
with the share of broadleaves ≥ 75 % no damage
was registered. Stand volume was also significantly
related to the damage level in a particular stand,
while diameter distribution of stand volume was
not. Among site variables the damage level in a
particular stand was significantly associated with
a bedrock type, soil depth and pH value, altitude,
and slope.
The explanatory model of windthrow occurrence at a PSP level included seven variables:
altitude, exposition, slope, bedrock type, and stand
volume of spruce, fir and beech, respectively. With
an increasing altitude the probability of windthrow
occurrence increased, while slope decreased it.
The probability of windthrow occurrence was
higher on silicate bedrock than on the carbonate one, while it was higher on the windward
sites than on the leeward sites. Stand volume of
spruce positively influenced the probability of
windthrow occurrence, whereas the influences
of fir and beech stand volumes were negative.
The data from PSPs enable the analyses of
windthrow occurrence, its spread, severity and
also influential factors. However, they may be
used in analyses of high- and medium-severity
windthrow, but are not adequate for analyses of
low-severity windthrow due to their relatively
small size.
The consequences of high-severity windthrows
could not be avoided, but an accordant forest
management could diminish the consequences
and additionally enhance the resilience of stands.
Forest managers have much larger influence on
reducing the consequences of medium- and
low-severity wind disturbances. In secondary
spruce stands a higher proportion of broadleaves
would increase the stand resistance towards wind,
therefore broadleaves should be promoted with
silvicultural measures in regeneration and thicket,
but also pole stage stands. On sites prone to wind
disturbances a reduction in stand volume and an
increase in stand heterogeneity are appreciated,
since both measures improve stand resistance
and resilience.
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Nega zasmrečenih drogovnjakov na Jelovici

Treatment of Norway Spruce polestands on Jelovica High Plateau
Vida Papler - Lampe1
Izvleček:
Papler - Lampe, V.,: Nega zasmrečenih drogovnjakov na Jelovici. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 7-8. V slovenščini
z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 17. Pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Na visoki planoti Jelovici so obsežne površine smrekovih drogovnjakov umetnega in naravnega nastanka. Nekateri
so redčeni, nekateri zelo prizadeti zaradi ujm, tretji slabo negovani, gostega sklepa in labilni. V obnovitvenem
načrtu za GE Jelovica (ZGS 2012) smo oblikovali pet stratumov drogovnjakov in za vsakega predpisali ukrepe.
Ključne besede: Julijske Alpe, enodobni zasmrečeni drogovnjaki, diferencirani ukrepi, redčenja, posredna premena
Abstract:
Papler-Lampe, V., Treatment of Norway Spruce Polestands on Jelovica Plateau, Gozdarski vestnik (Professional
Journal of Forestry), 71/2013, vol. 7-8. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. ... Translated by Vida PaplerLampe, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
On Jelovica high plateau there are a lot of spruce polestands – both of artificial and natural origin. Some are well
managed, some are damaged by snowbreakes, some are not treated, have a high stand density and low mechanical
stability. In the renewed forest plan for Jelovica forest management (ZGS 2012) five strata were made. Special
treatment was prescribed for each stratum.
Key words: Julian Alps, even age spruce polestands, differentiated measures, thinning, gradual conversion

1

UVOD IN NAMEN PRISPEVKA

Jelovica je obsežna visoka planota, poraščena z gozdovi, obkrožajo jo Železniki, Kropa, Radovljica in
Bohinjska Bistrica. Bližina Julijskih Alp in gorska
meja med Primorsko ter Gorenjsko so razlog, da
so na Jelovici pogoste abiotske ujme (snegolomi,
vetrolomi) (Gartner 2007). Nadmorska višina
planote je od 1000 do 1400 m. Geološka podlaga je
pretežno apnenec, kjer prevladujejo plitva gozdna
tla. Večina gozdov je v obliki veleposesti (državni
gozdovi in Nadškofija Ljubljana).
Jelovica je s svojimi obširnimi gozdovi uvrščena
tudi v Naturo 2000 in je posebno območje varstva
(SPA) za kvalifikacijske vrste.
Prevladujoča gozdna združba je predalpsko
jelovo bukovje (Homogyno sylvestris- Fagetum) s
številnimi podzdružbami. Zdajšnji drogovnjaki
so nastali večinoma po velikopovršinskih sečnjah
debeljakov po drugi svetovni vojni.
Takrat je bilo nekaj golosekov pogozdenih,
večina pa se jih je zarasla s smreko. Pred petdesetimi leti so načrtno pogozdili nekaj pašnikov
okoli Rovtarice in tudi ti sestoji so sedaj v fazi
drogovnjakov (Deanković, 1962).
Namen prispevka je dognati, kako racionalno
usmerjati razvoj drogovnjakov, ki so trenutno
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najbolj ranljiva ter na drugi strani delovno intenzivna razvojna faza.

2

PREJŠNJA DOGAJANJA V
DROGOVNJAKIH GE JELOVICA
2.1 	Opredelitev objekta in kronologija
razvoja
V nadaljevanju bomo obravnavali drogovnjake v
gospodarski enoti (GE) Jelovica, ki v celoti leži na
planoti Jelovica. V skupni površini večnamenskega
gozda je delež drogovnjakov 27 %, to je 1.312 ha.
Večina drogovnjakov raste na izravnanih legah
na 1200–1300 m nadmorske višine, prevladujoča
gozdna združba je Homogyno sylvestris - Fagetum.
Drogovnjaki so stari od 40 do 70 let, v poprečju
60. Lokalno celinsko podnebje na posekah, sajenje čiste smreke, pomanjkljiva nega, ki bi morala
pospeševati listavce, in precejšnje gostote populacij
jelenjadi so bili vzroki, da je večina zdajšnjih drogovnjakov na Jelovici zelo zasmrečenih.
V času razvoja obravnavanih sestojev je nega
mladovij do faze drogovnjakov obsegala obžetve zasajenih površin ter prevladujoča nizka ali
V. P., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
OE Bled; vida.papler-lampe@zgs.gov.si
1

GozdV 71 (2013) 7-8

Papler - Lampe, V.,: Nega zasmrečenih drogovnjakov na Jelovici

Panoramski pogled, oktober 1962

Detail, oktober 1962

Slika 1: Fotodokumentacija ogozditve pašnikov na Rovtarici (Deanković, 1962)

šibka izbiralna redčenja. V letih 1988, 1990 (ZGS
1996) in 1996 (ZGS 1997) so tedanje letvenjake
in drogovnjake prizadeli trije močni snegolomi.
Velik premik pri strokovni izvedbi nege je bil
narejen pred kakšnim desetletjem. A preskok iz
nizkih redčenj v intenzivna izbiralna redčenja,
brez upoštevanja sestojnih razmer, je bil za goste
drogovnjake z visokim vitkostnim razmerjem,
kratkimi krošnjami in utesnjenim koreninjem
preveč radikalen.
K veliki intenzivnosti odkazila je prispevala
tudi uvedba strojne sečnje, saj so izravnani tereni,
porasli s smreko, v veliki posesti idealni za strojno
redčenje. Dodatna dejavnika, ki je zelo oslabil
zarast in sestojno zasnovo redčenih in neredčenih
drogovnjakov, sta bila dva zaporedna snegoloma v
letih 2007 in 2008. Zaradi teh snegolomov je bilo

treba posekati kar 187 260 dreves (51 081 bruto
m3). Povprečno zaradi snega poškodovano drevo
je imelo le 0,27 bruto m3 (ZGS xTi).

2.2 Primer Spodnja Bohinjka, oddelek
25B
Jeseni 2006 je bilo v drogovnjaku z namenom
izvedbe izbiralnega redčenja za strojno sečnjo
označenih za posek 8840 dreves (1020 bto m3).
Drogovnjak v odseku 25 B je obsegal 15 ha.
Januarski moker sneg v letu 2007 je v dotlej le
šibko redčenem drogovnjaku naredil ogromno
škodo, saj je rušil v šopih in skupinah. Zaradi
snegoloma je bilo treba posekati 11 530 dreves (1
100 bruto m3). Sneg je lomil posamič in v šopih
izrazito drobna merska in podmerska drevesa s

Slika 2: Snegolom
januarja 2007 v oddelku 25 B
GozdV 71 (2013) 7-8
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kratkimi krošnjami in visokim vitkostnim
razmerjem. Kljub količinski podobnosti
odkazanega in polomljenega drevja pa vsebina sanacijskih sečenj ni ustrezala vsebini
izbiralnih redčenj.

2.3 Primer Gladka dolina, oddelek
13,14 – republiški seminar
strojna sečnja 2003
V sistemu uvajanja strojne sečnje smo v
letu 2003 za republiški seminar o strojni
sečnji pripravili 11,47 ha petdeset let
starih drogovnjakov, ki so bili dotlej nizko
redčeni. Sestoji so nastali po velikopovršin- Slika 3
skem vetrolomu, ki je pustošil poleti leta
1950 (Skumavec, 1973). V drogovnjakih
je bilo zelo neugodno vitkostno razmerje.
Drevesa srednje in spodnje plasti so imela
zelo kratke krošnje. Razporeditev dreves je
bila neenakomerna. Povprečna lesna zaloga
je bila 460 m3/ha, število drevja pa 1768/
ha. Poprečno drevo je imelo 0,26 bruto m3.
Intenzivnost odkazila je bila 32 % na
število in 22 % na lesno zalogo. Po prečno
posekano drevo je imelo 0,18 bto m3, saj
je treba v gorskih gozdovih pospeševati
poleg kakovostnih tudi stabilna močnejša
drevesa, ki tvorijo mrežo sestoja. Po redčenju
je imel sestoj dobro sproščene krošnje in Slika 4
dovolj prostora za razvoj korenin. Naslednji
ukrep smo načrtovali čez 15–20 let (Papler
- Lampe, 2004).
Še ne docela stabiliziran sestoj sta v letu
2007 in 2008 zelo prizadela snegoloma in
ogrozila dolgoročni cilj. Sneg je lomil in
podiral posamična drevesa, šope in skupine, tako da so ponekod v sestoju nastale
večarske vrzeli. Zaradi snegoloma je bilo
treba na pred nekaj leti redčeni površini
posekati skoraj še enkrat toliko drevja kot
pri redčenjih v letu 2003.

3 	STANJE V DROGOVNJAKIH
3.1 	Temeljni sestojni parametri

Slika 5

Odsek za urejanje na OE Bled je v letu 2011 Slike 3, 4, 5: Porazdelitev hektarskih vrednosti števila, lesne
z namenom obnove gospodarskega načrta zaloge in tekočega prirastka obravnavanih drogovnjakov po
opravil terenska dela - stratifikacijo sestojev prsnih premerih
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Preglednica 1: Parametri drogovnjakov: (ZGS, 2012):
Deb. st.

Deb. razr.

3,4
5,6
7,8
9,10
SK

10–19 cm
20–29 cm
30–39 cm
40–49 cm
10–49 cm

Število
/ha
714
499
85
5
1303

Lesna zaloga
m3/ha
114 bto m3
195 bto m3
76 bto m3
12 bto m3
397 bto m3

in vzorčenje na stalnih vzorčnih ploskvah (pet
ponovitev) zaradi ugotovitve novega stanja.
Povprečne ureditvene vrednosti za drogovnjake
so v primerjavi s preostalo Slovenijo zelo bogate:
lesna zaloga znaša skoraj 400 m3/ha, večina lesne
zaloge je v debelinskem razredu od 20 do 29 cm
prsnega premera, tekoči volumenski prirastek
je zelo velik (fotografije 3–5, Preglednica 1). V
drogovnjakih so tudi posamezna debela, konična
drevesa (več kot 40 cm prsnega premera), ki so
dobrodošla kot stabilizatorji sestojev (ZGS 2012).
Podrobnejša analiza ureditvenih parametrov
za drogovnjake je pokazala, da se sestoji zelo
razlikujejo med seboj: nekateri nizko redčeni in
nepoškodovani imajo zelo velike lesne zaloge in
celo več kot 2500 dreves na hektar. Na drugi strani
pa so tako zelo osiromašeni drogovnjaki, da je
nesmiselno vztrajanje pri okvirni proizvodni dobi
za rastiščno gojitveni razred in vzgoji enodobnih
sestojev (Kotar, 2003)
Večina drogovnjakov je zelo zasmrečena, v
lesni zalogi je le slabih 8 % listavcev. Nekaj je
mehkih listavcev (jerebika), ki po dinamični
rasti v mladosti hitro odmrejo (fotografije 3–5).
Povprečni listavec (bukev, gorski javor) je značilno tanjši od povprečnega iglavca, krošnje so
premajhne za učinkovito priraščanje, stabilnost
je po redčenjih resno ogrožena, pojavljajo se tudi
upognjena drevesa (loki).

3.2 Vitkostno razmerje
Zaradi zelo dobrih rastišč so višinski prirastki in
posledično vitkostna razmerja v šibko redčenih
drogovnjakih zelo visoka. Vitkostno razmerje
je pomemben dejavnik tveganja za snegolome.
Na sektorju za urejanje so se odločili za dodatne
meritve vitkostnih razmerij v drogovnjakih, kjer
so v prihodnjem desetletju načrtovana izbiralna
GozdV 71 (2013) 7-8

Povprečno kubno
drevo
0,16 bto m3
0,39 bto m3
0,89 bto m3
2,40 bto m3
0,30 bto m3

Tek vol. prir.
m3/ha
6,7 bto m3
8,8 bto m3
2,2 bto m3
0,2 bto m3
17,9 bto m3

Prirastni
odstotek
5,9 %
4,5 %
2,9 %
1,7 %
4,5 %

redčenja. Meritve so opravili kolegi na krajevni
enoti Bohinj.
V drogovnjakih je bilo izmerjenih 560 višin
in prsnih premerov dreves, iz katerih so bila
izračunana vitkostna razmerja. Meritve so bile
opravljene na 97 % dreves smreke in 3 % jelke.
V GE Jelovivca je povprečno vitkostno razmerje
91, kar opozarja na težavo velike ogroženosti
zaradi snegolomov. Največje izmerjeno vitkostno
razmerje je 127, najmanjše pa 60.
Le 20 % izmerjenih dreves ima vitkostno
razmerje manjše od 80; to so teoretično proti
obremenitvam odporna drevesa. Nadaljnjih 30
% dreves ima vitkostno razmerje od 80 do 90
– torej so pogojno stabilna. Kar polovica izmerjenih dreves pa ima po vseh merilih previsoko
vitkostno razmerje.

3.3 	Sestojna zasnova in negovanost
Slaba polovica drogovnjakov ima bogato sestojno
zasnovo, dobra polovica pa dobro (ZGS, 2012). Pri
konkretni oceni sestojne zasnove drogovnjakov ni
upoštevana spremenjena drevesna sestava. Poleg
abiotskih motenj sestojno zasnovo drogovnjakov
slabijo tudi ponekod zelo pogoste poškodbe
zaradi obgrizenja.
Dobro negovanih drogovnjakov je 35 %, slaba
polovica je pomanjkljivo negovanih, petina pa
nenegovanih oziroma nizko redčenih.
Drogovnjaki na boljših rastiščlih in izravnanih
legah imajo boljšo zasnovo in negovanost (ZGS,
2012).

4 	TEORETSKE OSNOVE ZA
NAČRTOVANE UKREPE
Drevesne sestave zelo zasmrečenih sestojev v isti
generaciji ni mogoče znatneje spreminjati, se pa
v zadnjem času stroka veliko ukvarja s prevzgojo
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enomernih sestojev v raznomerne. Drugo torišče
raziskav je prerazporejanje prioritet lastnosti
izbrancev.

4.1 Izbiralna redčenja
Dolgo je veljalo, da je prvo merilo pri izbiri izbrancev kakovost debla. Najpogostejši konkurenti pri
tem konceptu so bili manj kakovostna sorasla
ali nadrasla drevesa, ki so imela vsaj povprečni
sestojni premer.
Vedno pogostejše abiotske in biotske ujme v
gorskih gozdovih so spremenile merila, ki veljajo
za določitev izbrancev. Dandanes sta pri določitvi
izbrancev – predvsem v nenaravnih enomernih
sestojih – prvi merili vitalnost in stabilnost, šele
potem prideta na vrsto kakovost in enakomeren
razpored izbrancev (Rössler, 2003). Koreninski
sistem alohtone smreke je po ugotovitvah plitvejši
kot pri avtohtoni (velika občutljivost za nihanje
razpoložljive vode), zaradi plitvosti koreninja pa
je dodatno ogrožena mehanska stabilnost. (GIS,
2006). Smukavec navaja meritve dr. Wraberja,
ki je analiziral koreninje zaradi vetra izruvanih
smrek. Koreninski pletež je v širino meril 8–10
m, v globino pa le 10–30 cm (Smukavec, 1973).
Zato je treba pri označevanju drevja za posek
skrbeti za zagotavljanje optimalnega razvoja

krošenj pri izbrancih pa tudi za simetričen razvoj
koreninja in s tem boljšo zakoreninjenost. Tako je
smiselno tudi odkazilo tanjšega, nad tlemi manj
konkurenčnega drevja s plitvimi koreninami.
Intenzivnost odkazila je odvisna od predhodne
negovanosti in vitkostnega razmerja. Pozneje, ko
začnemo v sestojih z izbiralnimi redčenji, manjša je
dopustna intenzivnost. (Kotar, 1982, Diaci, 1992)

4.2 Prevzgoja enomernih, zaradi
snegoloma prizadetih smrekovih
sestojev
O tem procesu v zadnjih petdesetih letih veliko
pišejo strokovnjaki iz srednje Evrope, kjer imajo
zelo veliko smrekovih monokultur, ki jih uničujejo ujme (med drugimi Rössler, 2003, Schröpfer,
2009). Ta oblika prevzgoje je opisana tudi v domačih delih (Diaci, 2006). Prav tako je bila temeljito
proučena v okviru projekta Susman (GIS, 2006).
Pristop temelji na premenilnem redčenju in
pospeševanju pomlajevanja z rastišču primernimi
drevesnimi vrstami.
Prednosti posredne premene so: uporaba
naravnih procesov pomlajanja, celostna izraba
vrednosti sestojev, ohranitev trajnega obstoja
sestojne klime, pospeševanje malopovršinsko
raznomernih sestojnih zgradb, prek izbora rasti-

Slika 6: Drogovnjaki tesnega sklepa in
previsokih vitkostnih
razmerij
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šču domačih drevesnih vrst se izboljšujejo tudi
gozdna tla.
Težave pa so: je dolgotrajen, postopen proces,
koncentracije sečenj so manjše, manjša je možnost
uporabe strojne sečnje, težka izvedljivost, če ni
semenjakov in so genske zasnove slabe, vpliv parkljarjev na točkovnih pomladitvenih jedrih je večji.
Strokovni delavci morajo biti ustrezno izobraženi,
saj je prevzgoja strokovno zahtevna in zahteva
kognitivnost in samoiniciativnost (Diaci, 2006B)

5 	RAZPRAVA
V prihodnjem desetletju načrtovani ukrepi slonijo
na analizi merskih podatkov, minulega gospodarjenja, na proučevanju zakonitosti prejšnjih
ujm, na strokovnih usklajevanjih med odseki na
Območni enoti Bled in Krajevno enoto Bohinj,
študiju literature ter zaključkih participacije
lastnikov gozdov v procesu načrtovanja.
Pri objektivnem uvrščanju drogovnjakov v
eno od opisanih kategorij je treba pred začetkom
priprave delovišč poskrbeti ponovno presojo in
izmeriti dimenzijska razmerja.
Zaradi gorske narave gozdov in območij SPA
pri vseh ukrepih ohranjamo osnovno mrežo
stabilizatorjev sestoja, ki jo tvorijo debelejša ali
vrstno redka drevesa. V sestojih puščamo tudi
sušice in mehke listavce s kratko življenjsko dobo.
Rezultati so opredeljeni kot diferenciran pristop
pri obravnavi drogovnjakov v GE Jelovica v času
obnove načrta.

5.1	Stabilni drogovnjaki
Dovolj stabilnih je 330 ha drogovnjakov, imajo
ugodno vitkostno razmerje (manjše od 90), so na
izravnanih legah in so tesne zarasti. Tu je mogoče
redčenje tudi s strojno sečnjo s povprečno intenzivnostjo 25 % na lesno zalogo in dobo vračanja
15–20 let.
Pri izbiri kandidatov upoštevamo etapne cilje:
– povečevanje deleža listavcev in jelke, ki idealno izkorišča zemeljske žepe v sicer plitvih
karbonatnih tleh,
– sproščanje najkakovostnejših dreves, ki imajo
hkrati tudi primerno stabilnost (globina in
simetričnost krošnje, nepoškodovanost, dobra
zakoreninjenost).
GozdV 71 (2013) 7-8

5.2 	Labilni drogovnjaki
Okoli 370 ha drogovnjakov je tesnega ali normalnega sklepa, sestojno labilnih, prevladujejo
dimenzijska razmerja, večja od 90, sestoji so na
izravnanih terenih. V to kategorijo spadajo tudi
drogovnjaki, ki imajo ponekod vrzelaste poškodbe
zaradi snegolomov, preostali deli sestoja pa so
nedotaknjeni in tesnega sklepa. Tu na temelju
strokovnih dognanj intenzivnosti ob prvem
ukrepu ne smejo preseči 16 % na lesno zalogo.
Načrtovana redčenja so kombinacija nizkega in
izbiralnega redčenja. Pri posegih v zgornji sloj
odstranjujemo drevesa, ki neposredno konkurirajo najkakovostnejšim stabilnim drevesom ali pa
ovirajo drevesno vrsto, ki jo pospešujemo (Kotar,
1982). Pri posegih v spodnji sloj odstranjujemo
drevesa, katerih koreninje povzroča konkurenco
izbrancem v koreninskem sloju. Ko se sestoji
ugodno odzivajo na redčenja in se stabilizirajo,
je mogoče po krajši dobi vračanja (okoli 8 let)
sestoje izbiralno visoko redčiti. Po stabilizaciji
sestoja je mogoča tudi strojna sečnja.

5.3 	Drogovnjaki na strmih pobočjih in
listnati sestoji
Na terenih, ki niso primerni za strojno sečnjo
ali pa je drevesna sestava neprimerna za takojšnja intenzivna izbiralna redčenja, leži 300 ha
drogovnjakov .
Okvirna načrtovana intenzivnost izbiralnih
redčenj je 16 % na lesno zalogo. Izbranci so stabilna
drevesa, pomembni sta simetričnost krošnje in
zakoreninjenost. Doba vračanja je lahko krajša kot
deset let, saj morajo predvsem listavci po prvem
posegu najprej okrepiti stojnost in ojačati krošnjo,
da so pripravljeni na naslednja izbiralna redčenja.
V listnatih drogovnjakih so potrebna pogostejša, manj intenzivna redčenja, saj so dolga
debla z kratko krošnjo zelo ogrožena, rada se
zvijajo ali lomijo.

5.4 Drogovnjaki rahlega sklepa
Normalen sklep ima 270 ha drogovnjakov. V
razdobju 2003–2011 jih je bilo nekaj intenzivno
redčenih s strojno sečnjo. Druge drogovnjake v
tem razredu pa je prizadel snegolom, ki je lomil
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Slika 7: Razgrajeni drogovnjaki v Podrtiji, oddelek 22A

in ruval posamezna drevesa. Posledica tega so
zaradi sanitarnih sečenj opravljena »kvazi redčenja«. Krošnje in korenine so tako sproščene, da
v prihodnjem desetletju ne načrtujemo redčenj.

5.5	Drogovnjaki za prevzgojo v
raznomerne gozdove
Na 40 ha drogovnjakov je sklep rahel ali prekinjen,
v sestojih so vrzeli in ciljne lesne zaloge ne bo
mogoče doseči. V zatravljenih vrzelih se ponekod
pojavlja smrekovo mladje s posameznimi drevesci
bukve in jerebike. V teh drogovnjakih načrtujemo
premenilna redčenja – oblikujemo pomladitvena
jedra in v naslednji generaciji ustvarjamo malopovršinsko raznodobne sestoje.
Načrtovana intenzivnost sečnje v naslednjem
desetletju je v poprečju le 7 %. Vsebinski ukrep
je zaokrožanje spontano nastalih vrzeli. V njih
načrtujemo vzgojo jeder mladovja s sonaravno
sestavo drevesnih vrst. Zaradi pomanjkanja
bukovih semenjakov nameravamo vrstno sestavo
obogatiti s saditvijo bukovih puljenk.
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POVZETEK

Zasmrečeni velikopovršinski drogovnjaki na
Jelovici so že dalj časa zahteven strokovni in
organizacijski zalogaj, z reševanjem katerega smo
predolgo odlašali. Površine so bile velike, izvedba
zelo delovno intenzivna, prometnic za spravilo je
bilo odločno premalo, za majhne intenzivnosti
odkazila se nismo odločali, ker niso bila učinkovita,
velikih intenzivnosti smo se bali zaradi slabitve
stojnosti, zaradi izvoza dolgih sortimentov je
bilo spravilo vir številnih poškodb koreničnikov.
Na osredotočenost na gojenje drogovnjakov
so odločilno vplivali snegolomi pred petnajstimi
leti in uvajanje strojne sečnje pred desetimi leti.
Ob obnovi gospodarske enote Jelovica 2011 smo
natančno pretehtali podatke o sestojih, analizirali
prejšnje gospodarjenje in proučili razpoložljive
strokovne vire.
Po desetih letih preveč šablonskega ukrepanja
smo ugotovili, da je pri negi drogovnjakov nujen
stratificiran pristop.
V drogovnjakih GE Jelovica smo na podlagi
analize prejšnjega ukrepanja, vitkostnega razmerja,
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drevesne sestave in reliefnih razmer oblikovali pet
stratumov. Za vsakega smo predpisali vsebinske
in numerične načrtovane ukrepe.
V stabilnih drogovnjakih z ugodnim vitkostnim
razmerjem so intenzivnosti odkazila lahko 25
% na LZ.
V labilnih drogovnjakih je treba z manjšimi
intenzivnostmi odkazila v krajših obhodnjicah
zmanjšati vitkostno razmerje.
V najbolj razgrajenih drogovnjakih smo se
odločili za prevzgojo v raznomerne bolj sonaravne gozdove.
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Drevesno-pašni podsistem
Sobivanje dreves, travne ruše in živali

Silvopasturing subsystem

Coexistence of Trees, Ground Vegetation and Livestock
Saša VOCHL1, Matej VIDRIH2
Izvleček:
Vochl, S., Vidrih, M.: Drevesno-pašni podsistem. Sobivanje dreves, travne ruše in živali. Gozdarski vestnik,
71/2013, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. … Prevod avtorja, jezikovni pregled angleškega
besedila Breda Misja, slovenskega pa Marjetka Šivic.
Drevesno-pašni podsistem na eni površini združuje drevesa, živali in travno rušo, zato je morda z vidika upravljanja eden najbolj zapletenih kmetijsko-gozdarskih podsistemov. Je ena najstarejših in najbolj razširjenih oblik
kmetijsko-gozdarskega sistema v Evropi in drugod po svetu. Tradicionalno je drevesno-pašna raba že prisotna
v slovenskem prostoru. Dobro poznavanje razvoja in morebitnih medsebojnih interakcij med drevesi, travno
rušo in pašo živali je zelo pomembno. Premišljeno urejen drevesno-pašni podsistem ima številne prednosti in
poleg proizvodnih funkcij lahko zagotavlja ekološko, socialno in varovalno. Izbor primernih kmetijskih in gozdnih zemljišč za vzpostavitev drevesno-pašnega podsistema terja skrbno presojo, ki vključuje tesno sodelovanje
kmetijcev, gozdarjev in drugih zainteresiranih skupin.
Ključne besede: drevesno-pašni podsistem, kmetijsko-gozdarski sistem, paša, raba tal, gradniki
Abstract:
Vochl, S., Vidrih, M.: Silvopasturing Subsystem. Coexistence of Trees, Ground Vegetation and Livestock. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot.
... Translated by the authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text
Marjetka Šivic.
Silvopasturing integrates trees, ground vegetation and domestic livestock, which probably makes it one of the most
complex forms of agroforestry systems. It is one of the oldest and most widespread agroforestry systems, also found
in Slovenia. Knowing the development of individual components and possible interactions between them is very
important. In addition to its productive role, silvopasturing can also have ecological, social and environmental
benefits. Selection of the most appropriate agricultural and forest land for establishing silvopastoral systems demands a careful consideration, involving close collaboration of foresters, agricultural experts and other stakeholders.
Key words: silvopasturing, subsystem, agroforestry, grazing, land use, components

1

UVOD

Drevesno-pašni podsistem je ena najstarejših in
najbolj razširjenih oblik kmetijsko-gozdarskega
sistema. Predstavlja različne oblike rabe tal, ki
združujejo pašo živali pod drevesnimi krošnjami.
Že v času rimskega imperija se je v hladni senci
nasadov pomarančevcev in oljk pasla drobnica, ki
je zavarovana pred žgočim soncem preprečevala
razrast nezaželenih zelnatih rastlin. V poletnem
času so ljudje drevesa obvejevali in z vejami zagotovili dodaten vir krme živalim na paši. Odstranjene
veje so omogočile tudi večji dotok svetlobe do tal,
kar je ugodno vplivalo na razvoj rastlin travne
ruše ali poljščin. Veje, ki so jih osmukale živali,
so na koncu uporabili kot les za kurjavo (Rois
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Díaz in sod., 2006). V evropskem prostoru so se
sčasoma v skladu s pestrimi naravnimi danostmi
in kulturnimi značilnostmi razvile različne oblike
drevesno-pašne rabe. Mosquera-Losada in sod.
(2009) v drevesno-pašni podsistem uvrščajo pašo
v gozdu in pašo na površinah, poraslih z gozdnim
drevjem (kamor kot primer uvrščajo pogozdene
in zaraščajoče površine, kadar število dreves ali
grmovja ne preseže določenega števila na površino).
Dandanes je zagotovo ena najbolj prepoznavnih oblik drevesno-pašne rabe španska dehesa
(portugalski montado). Z namenom pridobivanja
S. V., univ. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije
Dr. M. V., univ. dipl. inž. agronom., Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
1
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Slika 1: Pašnik pod
krošnjami hrastov v
Lipici (foto: S. Vochl,
2012)

želoda, lesa, oglja in skorje že več sto let na plitvih
kamnitih tleh v obliki redkega gozda uspevajo
različne vrste hrastov (Q. ilex, Q. rotundifolia, Q.
suber, Q. faginea, Q. pyrenaica). V njihovi senci se
pasejo različne vrste domačih živali, npr. govedo,
drobnica, prašiči ali konji (Olea in sod., 2006). O
drevesno-poljedelsko-pašni rabi (agrosilvopastoral
system) govorimo, kadar se pod drevesi izmenjujeta
paša živali in gojenje različnih kmetijskih kultur
(Eichhorn in sod., 2006; Olea in sod., 2006). Poleg
zagotavljanja različnih vrst pridelkov, je dehesa
kot rezultat dolgotrajnega vzajemnega delovanja
človeka in narave življenjski prostor tudi številnim
prostoživečim živalim (Olea in sod., 2006). V Grčiji
je tradicionalno prisoten kouri, kjer drevesom
odstranjujejo mlade poganjke (»rez na glavo«)
v višini od 1,5 m do 3 m. Tako pašnim živalim
preprečijo, da bi dosegle in objedale nastale poganjke (Papanastasis in sod., 2009). Larchenwisen v
Avstriji, Švici in Franciji združuje pašo živine
pod macesnovimi drevesi. Na Švedskem poznajo
drevesno-pašno rabo, imenovano lovangar, kjer
drevesa režejo na glavo, veje pa krmijo živini.
Pascoli arborati imenujejo pašnike v Italiji, kjer
je pokrovnost dreves manjša od 10 % (Rois-Díaz
in sod., 2006). Ena izmed oblik drevesno-pašne
rabe je paša na pol udomačenih severnih jelenov v
borealnih gozdovih Norveške, Finske in Švedske.
GozdV 71 (2013) 7-8

V času, ko postane snežna odeja predebela za izkopavanje hrane, so za živali pomemben vir hrane
lišaji, s katerimi so še posebno bogato poraščena
starejša drevesa. Z njihovo sečnjo in puščanjem
vej v gozdu severnim jelenom omogočijo lažje
preživetje zimskega obdobja (Kumpula 2001, cit.
po Rois-Díaz in sod., 2006).
V Sloveniji sta tradicionalno prisotni dve rabi, ki
vključujeta pašo živali pod drevesnimi krošnjami.
Na planinah Jelovice, Pokljuke in Pohorja se v
poletnem času večinoma mlada goveja živina ter
krave s teleti prosto pasejo na zeliščnem sloju v
sestojih navadne smreke, včasih tudi jelke in bukve
(Vidrih in sod., 2009a). Pri nas je paša v gozdu s
pravilnikom o varstvu gozdov (2009) sicer dovoljena, vendar le v primerih, če so za to izpolnjeni
določeni pogoji. Kadar živali brez nadzora zahajajo
v gozd, paša povzroča veliko škodo. Nekatere
analize, opravljene pri nas, kažejo, da prisotnost
paše pomembno prispeva k tveganju za nastanek
smrekove rdeče trohnobe (Jurc, 2001). Poleg tega
živali s svojimi izločki vplivajo tudi na naravno
kroženje hranil v gozdu, zbijajo tla in objedajo
mladje. Drugo obliko drevesno-pašne rabe z
daljšo zgodovino najdemo na travnikih nižinskega
Krasa, v okolici kobilarne Lipica (slika 1). Že
pred več sto leti sta bili znani večnamenska raba
tal in korist, ki jo prinašajo drevesa. Na pašnike
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so tako namensko sadili hrast, javor, brest, jesen
in lipo. Posestvo Lipica se je ohranilo kot pašnik,
poraščen z drevesi, zaradi načrtnega vzdrževanja
pašniških površin in paše nadzorovanega števila
živali (Kozamernik, 2006).
Drevesno-pašni podsistem pod svojim imenom
združuje številne tradicionalne rabe, ki so v zdajšnjem času intenzivne pridelave že skoraj utonile
v pozabo, so pa dragocen vir znanja in izkušenj za
razvoj novih gospodarsko bolj ali manj intenzivnih
oblik, prilagojenih sodobnim zahtevam družbe.
Nova Zelandija je bila ena izmed prvih držav
v zmernem podnebnem pasu, ki je prepoznala
prednosti drevesno-pašne rabe tal (Knowles,
1997, cit. po Benavides in sod., 2009). Z namenom preprečevanja erozije na pašnih površinah
so začeli saditi drevesne vrste iz rodu Salix spp.
in Populus spp. Drevesa so poleg stabilizatorjev
brežin v času obvejevanja tudi dodaten vir krme
za pašne živali (Benavides in sod., 2009). V
Angliji in na Irskem je pomanjkanje znanja in
izkušenj v poznih osemdesetih letih 20. stoletja
raziskovalce spodbudilo k vzpostavitvi nacionalne
mreže drevesno-pašnega podsistema. Z mrežo
poskusnih ploskev, osnovanih po vsej državi, so
ugotavljali produktivnost in medsebojne povezave
med različnimi gradniki ter razvijali usmeritve
za upravljanje z njimi (Sibbald in sod., 2001).
Nenehno iskanje optimalnega ravnovesja med
drevesi, živalmi in travno rušo, ki bi zagotavljalo
več funkcij naenkrat, zagotovo ni rutinsko delo.
Terja zelo veliko znanja s področja kmetijstva in
gozdarstva ter sposobnost dobrega opazovanja in
prilagajanja na nenehne spremembe.

2	TRIJE POMEMBNI ELEMENTI:
DREVESA, ŽIVALI IN RUŠA
Drevesno-pašno rabo je mogoče osnovati na dva
načina: bodisi drevesa posadimo na obstoječi
pašnik ali postopoma razredčimo drevesa do take
mere, da dotok svetlobe do tal omogoča rast travne
ruše (Training Manual for Applied …, 2006). V
skladu z okoljskimi omejitvami in postavljenimi
cilji obstajajo različne kombinacije žival–ruša–
drevo, in sicer tako glede izbire vrst kot njihove
časovne in prostorske razmestitve. To omogoča
preprostejšo prilagoditev drevesno-pašne rabe
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lokalnim razmeram in s tem kar najbolj optimalno
doseganje postavljenih ciljev.
Pri izbiri posameznih vrst je treba upoštevati
njihove ekološke omejitve. Priporočljivo je izbirati
vrste, ki so že naravno prisotne oz. so se izkazale
za uspešne. Ruša in drevesa bodo na isti površini
uspevali daljše časovno obdobje, zato je toliko
pomembnejše poznavanje njihovega razvoja in
morebitnih medsebojnih interakcij. Sobivanje
različnih organizmov se odraža v tekmovanju
in sodelovanju. Do trenutka, ko tekmovanje ne
izpodrine sodelovanja, je mogoče opazovati vzajemne koristi med posameznimi organizmi. Ravno
uspešno uravnavanje medsebojnih razmerij med
vrstami na način, ki bo koristil vsakemu posameznemu gradniku, je eden izmed glavnih izzivov
drevesno-pašne rabe (Sharrow in sod., 2009).

2.1 Drevesa
Izbira drevesnih vrst in njihova prostorska razmestitev morata omogočati dobro rast travne
ruše. Za razliko od gozda je oddaljenost med
posameznimi drevesi veliko večja, kar preprečuje
nastanek sestojne klime in razvoj gozdnih tal
(Kotar, 1996). V primeru premajhnih sadilnih
razdalj rahel oz. pretrgan sklep krošenj oblikujemo z redčenjem. Drevesa so na površini lahko
razmeščena v določenem prostorskem redu ali
stihijsko. Linijsko sajenje vključuje sajenje dreves
v enojnih vrstah, dvojnih ali v več vrstah. Sajenje
v enojne vrste omogoča razvoj velikih krošenj,
ki prispevajo k večjemu obrodu plodov. Sajenje
dreves v več vrstah skupaj ali v skupine zaradi
učinka zastiranja omogoči vzgojo bolj kakovostnega lesa. Poleg ciljev je treba pri prostorski
razmestitvi dreves upoštevati še drevesno vrsto,
lastnosti ruše in časovne spremembe. Če kateri koli
ukrep v nasadu predvideva uporabo mehanizacije,
mora biti razmik med drevesi oziroma vrstami
takšen, da omogoča dostop in nemoteno delo s
stroji. Svetlobne razmere se bodo spreminjale
z rastjo drevesa. V prvih letih nasada se zaradi
majhnih krošenj bistveno ne spremeni količina
travne mase. Z rastjo in večanjem krošnje pa se
začne počasi zmanjševati njena količina zaradi
manjšega dotoka svetlobe. Odstranjevanje vej
izboljša svetlobne razmere v krošnji, kar ugodno
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vpliva na razvoj cvetnih brstov ter pozneje razvoj
plodov. Obvejevanje spodnjih vej lahko prispeva
k razvoju boljše kakovosti debla (slika 2). Veje je
mogoče uporabiti kot lesno biomaso in v primeru
listavcev kot dodaten vir krme za pašne živali
(Training Manual for Applied …, 2006).
Talne in podnebne razmere pomembno prispevajo k rasti in razvoju dreves. Priporočljivo je
izbirati vrste, ki so prisotne ali dobro uspevajo v
območju, kjer bo nasad. Prilagojenost lokalnim
razmeram povečuje sposobnost dreves za preživetje in s tem njihovo odpornost proti boleznim,
škodljivcem in različnim vremenskim pojavom
(sneg, suša, pozebe …). Izbrana drevesna vrsta
mora imeti pridelke, ki bodo tržno zanimivi v
daljšem časovnem obdobju. Drevesa zaradi večjega vnosa dušika v tla ter večjih in zmogljivejših
krošenj po navadi rastejo hitreje kot tista v sestoju.
Zaslediti je hitrejšo debelinsko in počasnejšo
višinsko rast. Za čim bolj optimalno rast ruše
so primerne vrste, ki se globoko ukoreninijo in
tako zmanjšujejo tekmovanje za hranila in vodo.
Njihove krošnje naj bi omogočale čim večjo
prepustnost svetlobe do tal. Za drevesno-pašno
rabo niso primerne drevesne vrste, ki oddajajo
snovi iz korenin ali odpadlega listja, s katerimi
zmanjšujejo oziroma celo preprečujejo rast ruše ter
drugih rastlin (npr. navadni oreh). Odpadlo listje
in iglice delujejo na travno rušo kot zastirka, zato
so primernejše drevesne vrste s hitrejšo razgradnjo
opada (Training Manual for Applied …, 2006).
V okviru izjemno široko zasnovanega interdisciplinarnega projekta CRP Zemlja je bila v Sloveniji
izpeljana raziskava z naslovom Rekultiviranje
opuščenih hribovitih kraških zemljišč z okolju
prilagojenimi tehnologijami reje in zdravja živali
(Pogačnik in sod., 1999). Uvedbo drevesno-pašne
rabe so preizkušali na Vremščici na površini 5900
m2. V njej so raziskovali primernost nekaterih drevesnih vrst ter možnosti rekultiviranja opuščenih
hribovskih kraških zemljišč. Pri tem so ugotavljali
še količino proizvodne mase v grmišču leske kot
dodatnega vira krme pašnim živalim. V ograjeni
površini so v kvadratnem zaporedju osnovali
skupine oziroma šope štirih drevesnih vrst: divja
češnja (Prunus avium), hrast graden (Quercus
sessiliflora), gorski javor (Acer pseudoplatanus)
in črni bor (Pinus nigra).
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Slika 2: Obvejevanje je pomemben ukrep za trpežnost
travne ruše pod drevesi (foto: M. Vidrih, 2010, Petrinje)

Šopi so bili razmeščeni na razdalji deset metrov,
sadike znotraj šopa so bile posajene na razdalji
enega metra. Ob začetku poskusa, to je marca
1994, so je bilo oblikovanih 59 šopov. Zaradi
cenjenega lesa in uporabnosti plodov, ki bi lahko
občutno povečali donos na pašniku, je bil aprila
1996 poizkus razširjen še z desetimi sadikami
breka in desetimi sadikami skorša. Od tega so
šest sadik skorša posadili na nižji nadmorski
višini, na n. v. okrog 500 m. Glavnina poskusa
je potekala na n.v. okrog 850 m. Po štirih letih
je velik del sadik propadel, predvsem zaradi
neugodnih podnebnih razmer (burje) in velike
nadmorske višine poskusne ploskve. Skorš je v
celoti propadel na nadmorski višini 850 m, zelo
dobro pa je uspeval na nadmorski višini 500 m.
Tudi višinska rast preostalih vrst je bila skromna,
razen nekaj osebkov črnega bora. Naravno se je
zasejal mokovec; prvih šest drevesc so našli že leta
1996, leta 1998 pa se je njihovo število povzpelo
na enajst. Njihova višinska rast je bila dobra.
Na podlagi tega poskusa so sklepali, da so višje
lege z močno burjo manj primerne za drevesnopašno rabo oz. je manj drevesnih vrst (črni bor
in mokovec), ki vzdržijo in oblikujejo lepo deblo
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v ostrem, zunajgozdnem podnebju. Čeprav se
na isti nadmorski višini graden, češnja in gorski
javor pojavljajo v gozdu, v teh legah niso primerni.
Vsakoletni poganjki v jeseni namreč ne olesenijo
pravočasno in potem na prostem pod vplivom
ledenega vetra (burje) zmrznejo.
V nižjih legah je priporočljiva uporaba vseh
navedenih drevesnih vrst. Uspešnost drevesnopašne rabe z gradnom v nižjih legah dokazujejo
parki in pašniki v okolici Lipice, kjer gradni
dosegajo razmeroma visoko kakovost lesa na
zunajgozdnih površinah. Na toplejših legah bi
bila primerna divja češnja, ki dopušča odstranjevanje živih vej. Obvejevanje je treba izvajati v
poznem poletju (avgust), pri čemer premer vej
ne sme presegati 30 mm. Kljub sajenju v večjih
razmikih divja češnja lahko razvije zelo kakovosten
les. Dobro prenaša tudi občasne suše. Le v času
cvetenja je občutljiva za moker spomladanski
sneg, ki jo lahko polomi. Njen les ne izgubi na
kakovosti, če ga gradijo različno široke branike, ki
nastanejo kot posledica različne količine padavin
in različne stopnje osvetljenosti. Ker so krošnje
dreves pri drevesno-pašni rabi dobro osvetljene,
na dobrih rastiščih pričakujemo povprečno širino
branik do 11 mm (Spiecker, 1994). Proizvodna
doba naj bi znašala od 30 do 40 let. Na rastiščih,
ki so dobro oskrbljena z vodo in hranili ter ni
nevarnosti pojavljanja poznih pozeb, bi bilo
smiselno preizkusiti še veliki jesen (Fraxinus
excelsior) (Kotar, 1996).
Poleg osnovanja drevesno-pašne rabe na pašniku so preizkušali še možnost njene vzpostavitve
z redčenjem sestoja. Le nekaj sto metrov stran
od poskusne površine je bil pionirski gozd divje
češnje, mokovca, jerebike in posameznih bukev.
Tod sta češnja in mokovec dosegala drevesno
višino 12 m in prsne premere do 40 cm. Zastor
so zelo zmanjšali – na razmere, ki naj bi vladale
pri drevesno-pašni rabi, vendar v dveh letih ni
bilo bistvene obogatitve zeliščnega sloja.
Skrbni izbiri drevesne vrste in določitvi optimalnega prostorskega reda sledi sajenje dreves. Sadike
je treba takoj zaščititi bodisi s plastičnimi tulci ali
premazi. V prvih letih je priporočljivo mlad nasad
ograditi in samo kositi brez paše. Z dodatnim
dognojevanjem je mogoče še nekoliko pospešiti
rast v višino. Poznejša dognojevanja po navadi niso
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potrebna, saj se hranila v tla vračajo z živalskimi
izločki (Training Manual for Applied …, 2006).
Ko drevesa posekamo, bodisi zaradi lesa ali pa
ker se je zmanjšala njihova proizvodna sposobnost, za njimi ostajajo panji. O obnovi drevesnopašne rabe je po doslej pregledani literaturi malo
zapisanega. Z razgradnjo panjev se v tla vračajo
dragocene hranilne snovi. Poleg tega so pomemben
življenjski prostor za številne vrste organizmov.
V strmih predelih lahko panj še dolgo opravlja
funkcijo stabilizatorja brežine, vendar s svojo
prisotnostjo zmanjšuje rastni prostor travne ruše.
Je tudi možen vir okužb in nudi ugodna mesta za
razvoj škodljivcev.

2.2 Živali na paši
Rejne živali bodo pri drevesno-pašni rabi iz
ponujenega rastlinja pod drevesi izbrale tisto in
toliko, kot potrebujejo za zadostitev lastnih potreb
po hranilih. Temu je prilagojen tudi njihov način
jemanja grižljajev iz ruše. Govedo in konji (osli)
so veliki jedci, ki lahko zaužijejo velike količine
trave naenkrat. Velik gobec tem živalim preprečuje
prebiralno pašo. Lahko smukajo listje grmov in
dreves, ampak bodo ostale lačne, ker so grižljaji
premajhni. Njihova sposobnost zauživanja velikih
količin hrane naenkrat jim omogoči zadostitev
energetskih potreb tudi s slabše prebavljivo travo.
Zato govedo in konje prednostno uporabimo na
zemljiščih, kjer je veliko stare ruše, v kateri prevladujejo slabo prebavljive trave (Vidrih, 2005).
V alpskem in predalpskem prostoru je za pašo
še posebno primerna pasma cikasto govedo, na
kraškem območju pa pasma boškarin. Obe sta
prilagojeni skromnim razmeram reje in paši
v hribovskem ter gorskem svetu. Prav tako sta
obe pasmi goved primerni za rekultiviranje in
preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč
(Kompan in sod., 2011).
Ovce, v primerjavi z govedom in konji, izbirajo
zelo majhne grižljaje iz čim nižje plasti ruše, ki
mora biti zato dovolj gosta. Tako si živali zagotovijo
boljšo oskrbo z dušikom, ki ga je več predvsem v
spodnji plasti ruše. Zato je zelinje, ki ga zaužijejo
ovce, veliko bolj prebavljivo kot tisto, ki ga zaužije
govedo ali koze. Ovce pasejo travo takrat, kadar
je le-ta mlada in prebavljiva – to pa je zelo kratek
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čas. Zaradi občutljivih ustnih delov težko pasejo
dozorelo travo ali grobe zeli. V takih razmerah
bodo prednostno pasle sočne dele rastlin, ki so
bogatejši z rudninami, ter mlado listje grmovja,
ko še ne vsebuje veliko tanina. Pri takem načinu
paše so grižljaji majhni in ovce bolj lačne kot site
(Vidrih, 2005). Ovce imajo lastnost, da se rade
združujejo v velike skupine in s hitrim premikanjem večkrat pregazijo isti predel zemljišča. Celo
težko prehodna in oddaljena zemljišča v kraških
in hribovitih območjih ovcam ne pomenijo velike
ovire, da pridejo do kakovostne paše. Avtohtone
pasme domačih živali so najbolje prilagojene na
specifično okolje, kar še posebno velja za drobnico.
Na Krasu je nastala in se ohranila istrska pramenka,
ki je prilagojena skromni paši na kraških travnikih
in poletni vročini. Pri poskusih na delno zaraščenih
in zaraščajočih površinah je bilo ugotovljeno, da
mladice zadovoljivo priraščajo okrog 130 g/dan.
Če jih uporabljamo kot orodje za rekultiviranje, je
takšen dnevni prirast zadovoljiv pri tehnologijah,
kjer mladice prvič pripuščamo k ovnu pri starosti
18 mesecev. Pri pripravi zemljišča za vzpostavitev
drevesno-pašne rabe lahko uporabimo tudi pašne
živali, ki niso v dobi mlečnosti ali visoko breje. V
alpskem svetu, kjer je podnebje ostrejše in je veliko
padavin, pa imamo na voljo drugo avtohtono
pasmo, to je bovška ovca (Komprej in sod., 2003).
Na podoben način kot ovce pasemo pod drevesi
ali na rekultiviranih zaraščenih površinah tudi
določene kategorije koz. Pri tem je treba upoštevati
razpoložljivo krmo skupaj z grmovnimi rastlinami,
ki jih predvsem takrat, kadar so na paši skupaj
s kozami, rade objedajo tudi ovce. Koze dajejo
na paši prednost grmovnim vrstam in obiranju
listov, k čemur pritegnejo še ovce, ki se tega sicer
ne bi lotile. Koze imajo majhne gobčke z močnimi
ustnimi deli in spretnim jezikom. Zato si nabirajo
grižljaje selektivno, tako da zaužijejo zelinje (brste,
socvetja) z večjo vsebnostjo beljakovin (Vidrih,
2005). Koze popasejo celo tiste vrste rastlin, ki
za druge pašne živali niso zanimive ali so celo
strupene. Predstavnica slovenske avtohtone pasme
je drežniška koza. Zaradi omejevanja kozjereje v
preteklosti je bila slovenska populacija koz zelo
zdesetkana. Dandanes je drežniška koza vključena
v program ohranjanja avtohtonih vrst domačih
živali (Komprej in sod., 2010).
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Za uspešno vodenje nadzorovane paše pod zastorom dreves v hribovitih in kraških območjih morajo
biti kmetijska zemljišča ograjena in pregrajena na
več manjših ograd z učinkovito električno ograjo. To
olajša nadzor nad dolžino trajanja paše in številom
živali na določeni površini, s čimer preprečimo
škodljive posledice paše. Na območjih pojavljanja
velikih zveri mora biti postavljena ustrezna, vestno
postavljena in redno vzdrževana električna ograja,
ki je najučinkovitejši način preprečevanja napadov
velikih zveri in potepuških psov na domače živali
(Vidrih in sod., 2011).

2.3 	Značilnosti travne ruše pri drevesnopašni rabi
S kmetijskega vidika o omejeni pridelovalni zmogljivosti zemljišča govorimo v primeru pomanjkanja vode v tleh, skromnega gnojenja oziroma
majhnih vsebnosti rastlinskih hranil v plitvih ali
kamnitih tleh. O majhni pridelovalni zmogljivosti
travinja v sredozemskem svetu poročajo mnogi
tuji raziskovalci (Gutman, 1978, Biddiscombe,
1987, Papanastasis, 1981).
Na travinju kraškega sveta, ki naj bi bilo med
najprimernejšimi za uveljavitev drevesno-pašne
rabe, najdemo skozi vso rastno sezono bogat in
pester nabor zelnatih rastlinskih vrst (Kaligarič,
1994, Škornik, 2000). Od traviščne vegetacije
prevladujejo suha travišča iz zveze Satureion
subspicatae (Ht. 62) Najpogostejša asociacija
je združba nizkega šaša in skalnega glavinca
(Carici humilis-Centaureetum rupestris (Ht.
31)). Na skrajno siromašnih rastiščih, na zelo
kamnitih pašnikih in grižah ter na prepihanih
legah preide omenjena združba v floristično
siromašnejšo asociacijo Genisto sericeae-Seslerietum junicoliae (Poldini 80), ki že tvori prehod
k naskalni vegetaciji. Pestrost ruše omogočajo
flišna in apnenčasta tla ter podnebje. Delno je
raznolikost vrst na nekaterih zemljiščih tudi
posledica izčrpanosti tal s hranili zaradi načina
gospodarjenja v preteklosti. Na tleh, revnih
s hranili, so namreč našle ugodne življenjske
razmere mnoge zelnate rastline, predvsem pa
zeli (Eler in sod., 2008).
Paša je naravni proces, v katerem rastlinojede
živali izbirajo in prebavljajo zeleno krmo, ki je zrasla
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Glavni dejavniki, ki vplivajo na proizvodnjo
travne ruše:
–– drevesna vrsta,
–– razporejenost dreves,
–– starost dreves.
–– stopnja sencozdržnosti travne ruše,
–– vrstna sestava in gostota travne ruše.
na travinju ali zemljiščih, kot so njive. Iz rastlin
dobivajo energijo, rudnine in vitamine (Mannetje,
2000). Pri paši žival odbira rastline selektivno, in
sicer v prostoru in v času, medtem ko je košnja
ponavljajoče se odstranjevanje vsega rastlinja. Kadar
je ruša heterogena v sestavi, prav selektivna paša
omogoči večjo proizvodnjo na posamezno žival. Pri
košnji te možnosti ni. Pašne živali z razliko od živali
v hlevu večji del prebavljenih hranil vrnejo nazaj v
rušo, medtem ko so pri košnji ta hranila odstranjena
(Frame,1992) in po navadi uporabljena drugje.
Pospeševanje kroženja rudninskih snovi s
pašnimi živalmi je pomembno za ohranjanje
življenjske moči tal, zlasti pri slabi založenosti
zemlje z rudninami. To je še posebno pomembno
takrat, kadar so hranila v nižjih plasteh tal, kjer
niso dostopna zelnatim rastlinam (Vidrih in
sod., 2009b). Vsi ukrepi, ki pospešujejo kroženje
rudninskih snovi med tlemi, rastlinami in živalmi,
prispevajo k boljši oskrbi rastlinske ruše s temi
snovmi. Kot pišeta Haynes in Williams (1993), se pri
paši goveda od 60 do 90 % hranil, ki so v rastlinah
in jih žival prebavi, vrne v zemljo v obliki iztrebkov
in seča. Zaplate na mestih izločkov so torej mesta
v ruši, kjer poteka kroženje hranil v sistemu tla,
rastlina in žival. Rastlinska rast okoli takih mest
prispeva kar 70 % k celoletni proizvodnji ruše
(Whitehead, 2000). Torej je paša kot način vnosa
hranil še posebno pomembna na tistih zemljiščih,
kjer uporaba rudninskih gnojil ni zaželena/dovoljena oziroma ni mogoča bodisi zaradi nagiba,
razgibanosti terena ali kamnitosti površja.

3

PREDNOSTI PAŠNIKA POD
ZASTOROM DREVES

Premišljeno načrtovana drevesno-pašna raba
ima v primerjavi z izključno pašno rejo domačih
živali na odprtem travinju številne ekonomske,
socialne in ekološke prednosti. Seveda mora biti
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naravnana tako, da s kar najmanjšim finančnim
vložkom dosega optimalno proizvodnjo vseh treh
gradnikov na čim bolj sonaraven in trajnosten
način. Pridelava različnih vrst pridelkov na eni
površini, kot so les, meso, mleko, plodovi in še
mnogi drugi, omogoči boljše prilagajanje tržnim
razmeram ter s tem večjo konkurenčnost na trgu
(Klopfenstein in sod., 1997). Z izbiro tržno zanimivih elementov in s premišljenim gospodarjenjem
je drevesno-pašna raba lahko pomemben dodaten
vir dohodka na kmetiji. Upravičeno se pojavlja
skrb zaradi izgube travne mase ob prisotnosti
dreves na pašniku. Vendar je proizvodna travne
mase v prvih letih nasada enaka kot na pašniku
brez dreves. Šele s starostjo dreves se travna masa
začne zmanjševati, takrat pa se že pojavijo prvi
donosi zaradi priraščanja lesa ali plodov. Pašniki,
ki so poraščeni z drevesi, imajo v Sredozemlju
veliko prednost, kajti krošnje ščitijo travno rušo
pred žgočim soncem in tako podaljšajo pašo v času
sušnega obdobja. Poleg tega veje z listjem nudijo
dodaten vir krme za pašne živali (Vidrih, 2005).
Prisotnost dreves na pašniku izboljšuje bivalne
razmere za živali, saj jih drevesa varujejo pred
neugodnimi vremenskimi vplivi (slika 3). Krošnje jih ščitijo pred preveliko količino padavin,
močnim vetrom in žgočim soncem. Posledično
dobro počutje živali ugodno vpliva na njihovo
proizvodno sposobnost (Sharrow, 1997). Z nadzorovano pašo živali nadzirajo rast in razvoj travne
ruše ter tako zmanjšujejo potrebo po mehanskem
ali kemičnem zatiranju nezaželenih rastlin (Klopfenstein in sod., 1997). Zmanjšana uporaba
kmetijske mehanizacije ne prispeva samo k večji
gospodarnosti, ampak hkrati prispeva k mirnejšemu in prijaznejšemu okolju za razvoj turizma
ter rekreacije za ljudi. Pašne živali s svojimi izločki
pomembno prispevajo h kroženju hranil (N, P, K
…), kar zmanjša potrebe po gnojenju (Sharrow,
1997) in z njim povezanim razvojem neprijetnih
vonjav. To je še posebno pomembno, kadar so
pašniki v bližini naselij. Na popasenih površinah
je tudi manj odmrle organske biomase, ki je gorivo
za razvoj in širjenje požarov v naravi (slika 4a,
4b) (Rigueiro-Rodríguez in sod., 2009, Charles
in sod., 2006). Zmanjša se možnost onesnaženja
vodnih virov z nitrati in fosfati, saj se drevesa
ukoreninijo globlje kot travna ruša (Rois Díaz
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Slika 3: Drevesa varujejo
živali pred neugodnimi
vremenskimi vplivi. (Foto:
M.Vidrih, Prešnica, 2011)

in sod.., 2006, cit. po Sinclair, 1999) ter tako
prestrežejo snovi tudi globlje v tleh (Balls in sod.,
1995). Hkrati kombinacija koreninskega sistema
dreves in travne ruše lahko učinkovito preprečuje
nastanek vodne in vetrne erozije (Benavides in
sod., 2009). Gozdovi in travniki pomembno prispevajo tudi k bilanci CO2. Drevesno-pašna raba
združuje kar dva pomembna bazena za ponor
ogljika (Sharrow, 2009).
Travniki, poraščeni z drevjem, oblikujejo
ekosistem, kjer življenjski prostor najdejo številne
rastlinske in živalske vrste (Herzog, 2000); predstavljajo selitvene koridorje za nekatere živalske
vrste. Znano je, da je rezultat nadzorovane paše,

v primerjavi s košnjo, več rastlinskih in živalskih
vrst. Podobno velja za pašnik, poraščen z drevesi.
Vendar le s pravilno obtežbo pašnika, ki je pomemben dejavnik pri nadzorovani paši, dosegamo
pozitivne okoljske in ekonomske učinke (Rois
Díaz in sod., 2006). Pri izbiri domačih živali imajo
prednost avtohtone pasme, ki so v času naravne in
umetne selekcije razvile najrazličnejše strategije
za preživetje v najostrejših naravnih razmerah.
Številne med njimi so v visoko proizvodno naravnanem kmetijstvu že skoraj izginile. Raznolikost
rastlinskih in živalskih vrst ter skoraj parkovno
oblikovana drevesno-pašna raba omogoča številne
priložnosti; zaradi lažje prehodnosti, osvetlitve in

Slika 4a, 4b: Drevesno-pašna raba prispeva k zmanjšanju požarne ogroženosti okolja. Slika levo: pravilno vzdrževana pašna površina, slika desno: zaraščajoče zemljišče. (Foto: M.Vidrih, Prešnica, 2011)
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hkrati hladne sence nudi možnost za oblikovanje
zanimivih rekreacijskih poti za kolesarje, konjenike
in sprehajalce. Prisotnost številnih prostoživečih
živalskih vrst je priložnost tudi za lov in opazovanje
živali (Olea in sod., 2006).

4 	ZAKLJUČEK
Vloga dreves na kraškem pašniku se do dandanes
ni bistveno spremenila. Drevesa ščitijo živali in
rušo pred neugodnimi vremenskimi razmerami
ter tako omogočajo boljšo proizvodno sposobnost
obeh. V sušnem obdobju, ko je ponudba travne
ruše na kraškem pašniku slabša, so odstranjene
veje dodaten vir krme za živali. Prepoznavna
je tudi vloga dreves pri ohranjanju biološke
raznovrstnosti kraških pašnikov in izboljšanju
estetskega videza krajine. Vendar pa drevesa lahko,
enako kot ruša in živali, ob ustreznih usmeritvah,
pomembno prispevajo ne le k varovalni, habitatni
in rekreacijski funkciji, temveč tudi k proizvodni
sposobnosti zemljišč in povečevanju raznolikosti
pridelkov na površino.
Po podatkih evidence dejanske rabe kmetijskih
zemljišč za leto 2011 se je v kategorijo »kmetijsko
zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem« (raba 1800),
uvrščalo 1,5 % kmetijskih površin (Poročilo o
stanju…2012). Že obstoječe površine so dobra
podlaga za razvoj in raziskave drevesno-pašne rabe.
Njeno nadaljnje vpeljevanje v prakso je povezano
z zainteresiranostjo kmetov in njihovim prepoznavanjem koristi, ki jih prinaša opisani način rabe
tal. Rezultati ankete, opravljene na devetih poljedelsko-živinorejskih kmetijah na vodovarstvenem
območju Kleče, so pokazali, da je prepoznavnost
drevesno-pašne rabe na tem območju razmeroma slaba (Čemažar, 2007). Pri izbiri načinov
kmetovanja je dandanes eno izmed glavnih meril
njihova produktivnost. Stroški snovanja in obseg
dela so pri vzpostavitvi drevesno-pašne rabe lahko
precejšni. Poleg običajnega ograjevanja pašnika in
oskrbe živali z vodo je treba poskrbeti za nakup
sadik, njihovo sajenje ter zaščito pred poškodbami.
Na območjih stalne ali občasne prisotnosti velikih
zveri je nujno učinkovito varovanje pašnih živali
pred napadi. Tudi dolge rodne dobe dreves lahko
odvračajo lastnike od uporabe, saj ne prinašajo
hitrega zaslužka.
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V Sloveniji je približno 72,5 % kmetijskih
zemljišč (Perpar in sod., 2010) na območjih, kjer
je zaradi naravnih danosti (slabo rodovitna tla,
velike strmine) kmetovanje zelo zahtevno, slabo
donosno in posledično ekonomsko nezanimivo.
Paša domačih živali pod krošnjami dreves je
morda ena izmed morebitnih rešitev pri ponovnem oživljanju opuščenih kmetijskih površin. Še
posebno zato, ker je opuščanje živinoreje eden
izmed glavnih vzrokov za zaraščanje kmetijskih
zemljišč na območjih z omejenimi dejavniki za
kmetovanje v kraškem, gorskem in hribovitem
svetu (Kompan in sod., 2011).
Nekateri avtorji v Sloveniji so na podlagi
prednosti, ki jih prinaša drevesno-pašna raba, že
predlagali nekaj potencialnih območij. Čemažar
(2007) v svojem diplomskem delu ugotavlja njegovo primernost na vodovarstvenem območju
Kleče. Drevesno-pašni način rabe tal je zelo
pomemben na pašnikih primorskega krasa, saj
drevesa na pašniku omilijo ekstremnost rastiščnih
razmer (Eler in sod., 2008, Kotar 1996). Na podlagi
reliefa in kamninske podlage bi se drevesnopašna raba lahko uveljavila na Tolminskem in
Idrijsko-Cerkljanskem hribovju, kjer bi drevesa
na pašniku s plitvimi tlemi lahko preprečevala
erozijo, ki nastaja zaradi močnih padavin. Drevesa
na pašniku v strmih predelih Bele krajine in Suhe
krajine bi lahko imela vlogo pridelave plodov. V
hribovitem svetu Haloz in Kozjanskega bi drevesno-pašna raba lahko nadomestila opuščene
pašnike in vinograde za potrebe pridobivanja
lesa najboljše kakovosti (Vidrih in sod., 2009). Pri
iskanju primernih območij je treba ovrednotiti
še druge dejavnike, kot je na primer dostopnost
površin, saj to vpliva na stroške snovanja in
oskrbe drevesno-pašnih površin ter pašnih živali,
medtem ko razgibanost terena otežuje postavitev
ograj (Chedzoy in Smallidge, 2011). Prav tako so
pomembne kmetije, ki se ukvarjajo z živinorejsko dejavnostjo. Na območjih stalne ali občasne
prisotnosti velikih zveri je treba presoditi tudi
možnosti učinkovitega varovanja pašnih živali
pred napadi.
Izbor najprimernejših kmetijskih in gozdnih
površin terja skrbno presojo, ki vključuje tesno
sodelovanje kmetijcev, gozdarjev in drugih zainteresiranih skupin. Za nadaljnjo vpeljavo drevesnoGozdV 71 (2013) 7-8
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pašne rabe v Sloveniji je treba zagotoviti razmere,
v katerih se bodo kmetje odločali za takšen način
rabe tal. Vzpostavitev in vzdrževanje drevesnopašne rabe morata biti ekonomsko vzdržna. Njena
prisotnost v prostoru pa družbeno sprejemljiva
(Sharrow in sod., 2009). Seznanjanje širše javnosti
o vseh prednostih, ki jih prinaša nadzorovana paša
domačih živali pod krošnjami dreves, bo krepilo
zavedanje o njeni vlogi za dobrobit družbe. Enako
pomembno je tudi ozaveščanje obiskovalcev
narave o omejitvah in pravilih. Vestno zapiranje
ograj ob prehodu pašnih površin, upoštevanje
opozoril v primeru prisotnosti ovčarskih psov ali
prepovedi hranjenja pašnih živali zmanjša možnost
za nastanek sporov med lastniki in obiskovalci.
Nove raziskave, ki bodo celostno obravnavale
vse tri gradnike (drevesa–živali–travna ruša),
tako z ekonomskega, ekološkega kot socialnega
vidika, bodo omogočile natančnejše usmeritve za
gospodarjenje. Usposobljeno strokovno terensko
osebje pa lahko opremi lastnike z znanjem, ki jim
bo omogočilo samostojno in kreativno delo, kakršnega terja opisani način rabe tal. Osredotočenost le
na en proizvod v drevesno-pašno rabo že v naprej
obsodi na neuspeh. Ta bo zagotavljala različne
proizvode in storitve ves čas svojega obstoja le, če
bomo razumeli, da so za njeno uspešno delovanje
pomembni: drevesa, pašne živali in travna ruša.
Zato gozdna paša, kjer se živali nenadzorovano
gibljejo po gozdu, ne sodi v sodobno dojemanje
drevesno-pašnega podsistema.
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Gojenje nelesnih gozdnih dobrin
Growing the Non-Wood Forest Products

Tine Grebenc1, Špela Planinšek2, Anže Japelj3,
Izvleček:
Grebenc,T., Planinšek, Š., Japelj, A.: Gojenje nelesnih gozdnih dobrin. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 7–8. V
slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 34. Pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega besedila
Marjetka Šivic.
Vzporedne (nelesne) gozdne dobrine spadajo v sklop proizvodnih funkcij gozda, ki jih v Sloveniji in tudi širše
vse prepogosto spregledamo ali pri ocenah vrednosti gozda ne upoštevamo. Nelesne gozdne dobrine gojimo na
gozdnih površinah, na katerih pridelujemo ali nabiramo naravne ali gojene pridelke za prehrano, medicinske,
dekorativne in druge namene. Večji del nelesnih gozdnih dobrin lahko izkoriščamo neposredno v gozdu kot
takem, v nekaterih primerih pa lahko gozd/kmetijsko površino obdelujemo v smeri kmetijsko-gozdarskega
sistema, torej nasada (plantaže). V Evropi so najpogostejši nasadi, namenjeni proizvodnji nelesnih gozdnih
dobrin, nasadi, namenjeni pridelavi ektomikoriznih vrst gliv (gomoljike, mlečnice, lupljivke). Med primere
dobre prakse v svetovnem merilu zagotovo sodi proizvodnja več vrst gomoljik, ki v Sloveniji še ni razširjena,
niti prilagojena na lokalne razmere. V prispevku bomo povzeli primere proizvodnje nelesnih gozdnih dobrin,
osnovanje in izkoriščanje nasadov in morebitne ovire, na katere lahko naletimo ob tem.
Ključne besede: kmetijsko-gozdarski sistem, nelesne gozdne dobrine, cenjene užitne gobe, ektomikorizne glive,
načini gojenja, nasadi, gomoljike
Abstract:
Grebenc, T., Planinšek, Š., Japelj, A.: Growing the Non-Wood Forest Products. Gozdarski vestnik (Professional
Journal of Forestry), 71/2013, vol. 7-8. In Slovenian, abstract in English. Translated by Breda Misja, proofreading
of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Parallel (non-wood) forest products are comprised in the forest production functions that are often overseen
or ignored in forest appraisal both in Slovenia and abroad. Non-wood forest products are grown on forest areas where we grow or gather natural or cultivated products for nourishment, medicinal, decorative and other
purposes. The majority of non-wood forest products can be harvested directly in the forest; however, in some
cases we can cultivate forest/agricultural area as an agroforestry system, i.e. a plantation. In Europe, the most
common plantations are intended for production of non-wood products, plantations, intended for production
of ectomycorrhizal fungi species (truffles, milk-caps and slippery Jacks). Examples of good practice on a global
scale definitely include production of several Tuber species; in Slovenia, it is neither widespread nor adapted to
the local conditions. The article presents examples of production of non-wood forest products, establishing and
harvesting of plantations and possible obstacles we might encounter.
Key words: agroforestry system, non-wood forest products, valuable edible mushrooms, ectomycorrhizal fungi,
cultivation practices, plantations, tubers

1	Nelesne gozdne dobrine
V široko skupino nelesnih gozdnih dobrin
(NGD) sodijo številni produkti gozda, ki jih
proizvajamo ali nabiramo v naravnih sestojih
ali gojene, bodisi za prehrano, medicinske,
dekorativne ali druge namene. Nelesne gozdne
dobrine lahko komercialno koristno izrabljamo,
zato sodijo v sklop proizvodnih funkcij gozda. V
Sloveniji je gojenje NGD na gozdnih površinah
zelo razširjeno, a pretežno za tradicionalno
uporabo, saj je njihov donos ekonomsko manj
GozdV 71 (2013) 7-8

preverjen oziroma napovedljiv. Poleg tega sta
dejavnost gojenja na gozdnih površinah in
nabiralništvo ekonomsko slabo podprta in
v veliki meri ne zagotavljata stabilnega vira
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dohodka. NGD lahko pridobivamo v različnih
fazah gospodarjenja z gozdom:
–– v delu ali v celotnem obdobju obstoja gozda:
zdravilna in dišavna zelišča, čebelarstvo, glive
(gobe), nekateri sadeži,
–– v času gojitvenih del: okrasna drevesca, veje,
nekateri sadeži,
–– ob končnem poseku: veje, skorja, semena.
V gozdovih, namenjenih pridelavi ali nabiranju
zelišč, čebelarstvu, samoniklim glivam in nekaterim sadežem, največkrat ni potrebno specifično
gospodarjenje oziroma ukrepov najpogosteje
ne izvajamo, saj v gozdovih uspevajo tudi brez
človekovega vpliva. V pridelavo nelesnih gozdnih
dobrin lahko vstopamo tudi aktivno. Aktivno
lahko posegamo s prilagoditvijo gospodarjenja
z gozdom na podlagi posvetovanja lastnika in
gozdarja. Tovrstno dejavnost slovenska zakonodaja
omogoča in ureja ob ustreznih ureditvah gozda.
Veje in skorjo pridobivamo pretežno po poseku
lesa. Skorjo največkrat uporabljamo za zastirko
ali kot substrat za izbrane skupine rastlin, njeno
zbiranje in predelava pa sta v Evropi dobro urejena
(Medved in sod., 2011: 283). Uporaba vej je dosti
širša, na primer za kurjavo, prehrano živine, okras
ali nastil. Ker so veje pomemben del ekosistema,
jih lahko uporabljamo le v količinah za osebno
uporabo (ibid.). Okrasna drevesca pridobivamo
iz namenskih nasadov, njihova odtujitev v tujem
gozdu pa je kraja. Število odvzetih okrasnih
drevesc uravnava in nadzira Zavod za gozdove
Slovenije, ki zagotavlja tudi podatek o njihovem
izvoru in ustrezno označenost. V gozdovih je
nabiranje gozdnih sadežev dovoljeno z Zakonom o
gozdovih (1993), a z Zakonom o ohranjanju narave
(1999, s spremembami) regulirano in omejeno.
Poseben primer gojenja nelesnih gozdnih
dobrin so nasadi, v katere načrtno vnašamo
izbrane gozdne drevesne vrste in/ali vrste, ki jih
želimo gojiti. V večini držav Evrope so tovrstni
sistemi organizirani v okviru kmetijsko-gozdarskih sistemov, ki so specifično vzpostavljeni za
gojenje izbrane vrste ali kombinacije vrst rastlin,
živali ali gliv. V nadaljevanju se bomo osredotočili
predvsem na možnosti in primere gojenja gliv,
konkretno ektomikoriznih vrst gliv, v kmetijsko-gozdarskih sistemih z možnostjo razvoja in
uporabe tovrstnega gojenja v Sloveniji.
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2	Značilnosti tržno
zanimivih ektomikoriznih
gliv
Ektomikorizne vrste gliv so glive, ki tvorijo sožitje
z gozdnim drevjem, v katerem micelij glive obda
drobne korenine drevesnega partnerja in tako
tvorita organ – sožiteljsko strukturo, v kateri nato
nastaja intenzivna dvosmerna izmenjava hranil
in vode med glivo in rastlino (Read, 1998; Smith
in Read, 2008). Ektomikorizne glive so le ena od
skupin nelesnih gozdnih dobrin, katerih uporaba
v človekovih kulturah, bodisi za prehrano, zdravilstvo, dekoracijo …, je znana že tisočletja (Dogan,
2008). Predvsem so zanimive vrste, ki tvorijo trosnjake z visoko ekonomsko vrednostjo, med katere
sodijo na primer gomoljike, lisičke, gobani in
druge cenjene užitne gobe. Hall s sodelavci (1998;
2003) je v pregledu uporabnih ektomikoriznih vrst
gliv našel več kot 950 različnih vrst, ki jih lahko
uporabljamo na različne načine. Ektomikorizne
glive v glavnem sestavljajo taksonomsko pestro
skupino vrst iz skupine zaprtotrosnic (askomicete)
ali prostotrosnic (bazidiomicete), katerih skupna
značilnost je, da za uspevanje (rast, razvoj in tvorbo
trosnjakov) nujno potrebujejo sožitje z vitalnim
partnerjem (Read, 1998). Med rastlinskimi sožitelji
so največkrat drevesne vrste in nekatere druge
lesne vrste, redkeje pa ektomikorizo lahko tvorijo
tudi nekatere večletne nelesne rastline, kar vpliva
na možnosti in omejitve gojenja v kmetijsko-gozdarskih sistemih.
Gomoljike so le eden izmed rodov ektomikoriznih gliv, katerih skupne značilnosti so tvorba
trosnjakov v substratu (tleh). Z načinom pojavljanja trosnjakov je povezana tvorba lahkohlapnih
(plinastih) sekundarnih sestavin, ki jih zoreči in
zreli trosnjaki sproščajo v okolje in ki v naravi
služijo privabljanju raznašalcev spor. To lastnost
izkorišča tudi človek za njihovo iskanje, ki je v
veliki meri težavno (Spivallo, 2008). Gomoljike
so (regionalno) zastopane tudi v slovenski kulinariki (Del Medico, 2006), zato ne preseneča, da
količine, nabrane v Sloveniji, še zdaleč ne dosegajo potreb trga (Ratoša, osebna komunikacija).
Podobna situacija presežka potreb nad nabranimi
količinami je znana tudi drugje po svetu (Hall
in sod., 2003; 2007), zato je dandanes gojenje v
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Slika 1: Več vrst komercialno zanimivih vrst gomoljik (Foto: T. Grebenc)

nasadih prisotno in zakonsko urejeno v številnih
državah in na vseh celinah z ustreznim podnebjem
(sredozemskim, celinskim, oceanskim; Chevalier,
2009). S prvimi poskusi gojenja gomoljik so v
zadnjih letih začeli tudi v na videz neugodnih
območjih borealnega pasu (Finska; Shamekh in
sod., 2012, poslano v objavo; Shamekh, 2012). V
Sloveniji delno gojenje in nabiranje uravnavata
Uredba o varstvu samoniklih gliv (1998), ki med
drugim predpisuje nabiranje gliv na načine, ki ne
poškodujejo podgobja (tal), ter Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (2010), ki ureja
uporabo reprodukcijskega materiala v gozdu in
v zunajgozdnih nasadih.

3	Načini gojenja
ektomikoriznih gliv v
nasadih
Gojenje ektomikoriznih gliv v kmetjsko-gozdarskih (zunajgozdnih) nasadih ni enostavno
in terja ustrezno znanje in tudi čas, potreben za
nastanek trosnjakov, če je le-ta sploh uspešen.
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Med vrstami, za katere je največ znanja in izkušenj z gojenjem, sodijo vrste Tuber melanosporum (Sourzat, 2002), T. aestivum (Chevalier in
Frochot, 2002) ter v manjšem obsegu T. magnatum, T. borchii in T. brumale (Bencivenga, 2005)
(Slika 1). Vse omenjene vrste na tržišču dosegajo
visoke cene. Poleg gomoljik so med vrstami, ki
jih pogosteje gojimo v zunajgozdnih nasadih,
tudi nekatere vrste mlečnic in lupljivk, katerih
gojenje je zaradi manj specifičnih rastiščnih
potreb enostavnejše.
Za gojenje gomoljik je pomembna izbira
ustrezne drevesne in glivne vrste, saj je znanje,
specifično za lokalne razmere, pogosto nezadostno, ugotovitve iz tujine pa niso nujno neposredno prenosljive. Poleg tega lahko napake pri
zasnovi in gospodarjenju z nasadom bistveno
zmanjšajo možnosti za pridelek, saj naše znanje
še ni zadostno, da bi lahko z gotovostjo zagotovili
uspeh. Največja težava so nepravilno zasnovani nasadi in posledično okužbe z drugimi
glivami ter izpodrinjanje micelija in mikorize
želene vrste.
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Ektomikorizne vrste gliv lahko gojimo na
več načinov; npr. na sintetičnih gojiščih v
laboratorijih, kjer je zaradi odsotnosti rastlinskega partnerja rast počasnejša in omejena le
na povečevanje mase micelija, do trosnjaki pa
praviloma ne nastanejo. V ustreznih razmerah
lahko za nekatere ektomikorizne glive dosežemo razvoj trosnjakov v lončnih poskusih,
vendar večinoma ne gre za tržno zanimive
vrste. Za želeni proizvod – trosnjake potrebujemo zadostne količine substrata in vitalnega
drevesnega partnerja. Slednje najpreprosteje
dosežemo v naravnih okoljih.
Ektomikorizne glive že več desetletij uspešno
gojijo v kmetijsko-gozdnih sistemih (Chevalier
in Frochot, 2002). Ti sistemi so bolj ali manj
organizirani in vzdrževani nasadi drevesnih vrst,
predhodno kontrolirano koloniziranih z želeno
vrsto glive. Poleg ustrezne kolonizacije pri gojenju
največjo pozornost namenjamo tudi pripravi tal
glede na potrebe izbrane glivne in rastlinske vrste
ter gospodarjenju v smeri čimprejšnje tvorbe
trosnjakov.
Gojenje gomoljik v nasadih lahko delimo na
tri stopnje:

a.

Izbira in priprava zemljišča

Tla so ključni dejavnik, v katerih se ukorenini
drevo in v katerem morajo biti ustrezne razmere za
rast in razvoj izbrane vrste gomoljike (Hall in sod.,
2007). Pri izbiri ali aktivni pripravi tal v nasadu
moramo poleg drugih fizikalnih in kemijskih
pogojev še posebno pozornost nameniti zagotavljanju ustreznega pH, ki mora biti nevtralen do
rahlo bazičen, tla morajo biti rahla ter vsebovati
zadostne količine kalcija in magnezija (Callot,
1999). Idealne talne razmere se razlikujejo od
vrste do vrste. Poleg tal je pomemben dejavnik
tudi klima, saj gomoljike za uspešno rast in tvorbo
trosnjakov potrebujejo posebne zračne razmere
(zlasti temperaturo in dostopnost vode), ki so
ravno tako do neke mere vrstno specifične in
bistveno vplivajo na izbor lokacije nasada (Sourzat,
2002). Posledično lahko lokalne razmere precej
omejijo število vrst, ki so nam na voljo (Shamekh
in sod., 2012). V večjem delu Slovenije so največja
ovira nizke zimske temperature.
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b. Priprava ali nakup koloniziranih
sadik
Sadike, kolonizirane z izbrano vrsto ektomikorizne glive, lahko kupimo pri številnih prodajalcih v tujini, v Sloveniji pa se s tem v majhnem
obsegu ukvarja le nekaj posameznikov. Sadike so
uspešno kolonizirane/naseljene/okužene, kadar
imajo na svojem koreninskem sistemu zadostno
število ektomikoriznih korenin izbrane vrste
glive. Zadovoljivo kolonizacijo oz. mikorizacijo
dosežemo z izborom prave kombinacije drevesne
vrste in glive, ki jo v substrat dodajamo v obliki
mešanice spor, z ustreznimi postopki inokulacije
za izbrano vrsto glive, kombinacijo ugodnih
razmer za razvoj sožitja in s čim manjšo možnostjo vnosa nezaželenih gliv (okužba v ožjem
pomenu besede). Nekateri proizvajalci nudijo
možnost priprave sadik s semenom in glivo,
ki jo priskrbi kupec sam. Slednja možnost je
pomembna predvsem v primerih, kadar nacionalna zakonodaja v državi nasada preprečuje
sajenje tujerodnih genotipov. Četudi sadike z
nekaj spretnosti znatno ceneje lahko pripravimo
tudi sami, se večina ne odloči za to možnost.
Morebitne napake pri postopku namreč lahko
pomenijo veliko izgubo dela, časa in denarja, saj
jih lahko odkrijemo šele čez več let, če nasad ne
doseže želenih donosov (Grebenc in Gostinčar,
2012). Pri nakupu sadik vedno svetujemo izbiro
sadik, ki so certificirane pri uradni raziskovalni
instituciji. V Sloveniji se avtohtono pojavljajo
vse tržno zanimive vrste gomoljik (Piltaver in
Ratoša, 2006) in vsaj petnajst različnih vrst
njihovih rastlinskih partnerjev, s katerimi lahko
živijo v sožitju, zato z izbiro domačih vrst ne bi
smelo biti težav.

c.	Zasaditev in vzdrževanje nasada
Glivo v obliki ektomikorize prinesemo v nasad
na koreninskem sistemu dreves. Tovrstna praksa
je znana že stoletje, z gojenjem pa so v večji
meri začeli v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja v Franciji (Chevalier in Frochot, 2002).
Zdaj so uspešne plantaže (Slika 2) osnovane že
v več evropskih državah, pa tudi v Avstraliji,
ZDA, Čilu in drugje (Hall in sod., 2003). Po
sajenju moramo v nasadu zagotavljati ugodne
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Slika 2: Primer proizvodno uspešnega nasada gomoljike vrste Tuber aestivum v osrednji Franciji (Foto: T. Grebenc)

razmere za preživetje obeh partnerjev v sožitju.
Najpogosteje to pomeni, predvsem v krajih z
manj ustreznimi talnimi razmerami, apnjenje
tal (Chevalier in Frochot, 2002) ter zaščito pred
objedanjem (Wedén in sod., 2004) ali zmrzaljo
(Shamekh in sod., 2012). Nasad vzdržujemo
na način, da čim prej dosežemo razvojno fazo
drevesa in micelija, v kateri gliva začne tvoriti trosnjake. Vzdrževanje se glede na vrsto
gomoljike in lokacijo nasada razlikuje in lahko
vključuje namakanje, zastiranje ali zagotavljanje
ustrezne osvetljenosti (Chevalier in Frochot,
2002; Sourzat, 2002). Takšno prilagajanje vzdrževanja lokalnim razmeram bistveno pripomore
k preživetju glivnega in rastlinskega partnerja
v sožitju, pa tudi k hitrejšemu doseganju večje
produktivnosti (Dessolas in sod., 2011). Komercialno upravičena produkcija se največkrat začne
med 5 in 10 leti po ureditvi nasada, obhodni
čas tovrstnih nasadov pa je okoli trideset let,
odvisno od kombinacije gliva-drevesna vrsta,
ustreznosti gospodarjenja ter vzdrževanja in
produktivnosti samega nasada.
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4	Stanje na trgu
ektomikoriznih gliv
Na tržišču je, v svetovnem merilu, potreba po
trosnjakih nekaterih vrst ektomikoriznih gliv
mnogo večja kot ponudba, kar zvišuje njihovo
ceno in vpliva na intenzivnost izrabe naravnih
virov (t. j. naravnih rastišč) in tudi na vlaganja v
poskuse in izvedbo gojenja.
Na območju Slovenije je analiza trga trosnjakov ektomikoriznih gliv precej težavna, čemur
botruje dejstvo, da zakonodaja posamezniku
(Pravilnik o varstvu gozdov 2009) dovoljuje
njihovo prosto, čeprav omejeno nabiranje. (Ne)
znaten delež nabiranja in prodaje namreč opravijo
fizične osebe, menjava, ki pri tem poteka, pa je
netransparentna. Poleg tega in poleg domače
porabe del trosnjakov vseeno pride na trg. Na
ravni Slovenije so bile ocene te količine nekajkrat
že pripravljene (TBFRA 2000 in FRA 2005),
vendar so nezanesljive, saj so bile določne na
podlagi zelo majhnega vzorca (Hočevar in sod.,
2005). V globalnem poročilu o stanju gozdov
(FRA, 2005) je za Slovenijo podana ocena, da
je znašala celotna količin prodanih trosnjakov
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na trgu približno 929 ton leta 1995 in 505 ton
leta 2000.
Bolj kot nacionalne statistike so zanesljive
raziskave na ravni skupine gospodinjstev oz.
posameznikov. Montoya in sod. (2008) so npr.
ocenili, da so prebivalci vasi v Mehiki v obdobju 1995–2001 z nabiranjem in prodajo na dan
pridobili približno 10,27 USD na posameznika.
Največja dnevna vsota, ki si jo je prislužila družina
v analiziranem obdobju, je bila 90 USD. Cai in
sod. (2011) so opravili podobno vrsto raziskave
na vzhodnem delu Finske. Na podlagi podatkov o
nabiranju in prodaji vzorčni skupini posameznikov v letu 2008 so ugotovili, da 72,13 % nabrane
količine prodajo odkupovalcem. V povprečju je
nabiralec v enem letu nabral 113,91 kg trosnjakov
in jih prodal za skupaj 420,32 EUR.
Poleg vrednosti, ki jih je mogoče oceniti s
prodajo na trgu, je mogoče oceniti tudi implicitne
vrednosti nabiranja kot rekreacijske dejavnosti.
To so tiste, ki jih lahko pripišemo rekreativnemu
nabiranju za domačo porabo, kjer torej ni tržne
menjave, kljub temu pa ljudem prinaša koristi.
De Aragón in sod. (2011) so za špansko okrožje
Solsonés s pomočjo metode potovalnih stroškov
ocenili vrednost enega izleta za nabiranje trosnjakov z 39 EUR. Del tega zneska je »rekreacijska«
vrednost nabiranja, del pa tržna cena nabranih
trosnjakov, ki bi jih lahko prodali na trgu. Slednja
je bila ocenjena na povprečno vrednost 7 EUR/
izlet, tako da je preostanek 32 EUR rekreacijska
vrednost izleta.
Nabiranje v naravi je in bo ostalo del vira
prihodkov, medtem ko gojenje v nasadih, ki
bi zagotavljali redno in zagotovljeno preskrbo
z ektomikoriznimi glivami, za številne vrste še
vedno ostaja precejšen izziv, predvsem gojenje
v komercialno upravičljivih količinah (Karwa
in sod., 2011). Med bolj cenjene komercialne
vrste sodijo gomoljike (Tuber), gobani (Boletus), matsutake (Tricholoma matsutake), lisičke
(Cantharellus), črne trobente (Craterellus), dedi
(Leccinum) in ježki (Hydnum). Večino vrst pridobivamo iz naravnih rastišč (opisano zgoraj)
tudi zato, ker so številna vprašanja, povezana z
njihovim gojenjem, še neraziskana. Poleg tega
gojenje gomoljik ne zagotavlja hitrega zaslužka
zaradi narave rasti, saj se prvi pridelek gomoljik
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pojavi šele po več letih, le izjemoma po treh
(Dessolas in sod., 2011). Od vrst, ki jih dobro
poznamo tudi v Sloveniji, na plantažah v tujini
v zadnjih letih uspeva več vrst mlečnic (sirovk)
(Lactarius spp.; od 2 €/kg (De Román in Boa,
2006)), lupljivk (Suillus spp.; 1–3 €/kg (www.
alibaba.com)) in gomoljik (Tuber spp.; T. melanosporum >500 €/kg; T. aestivum 50 €/kg (Hall in
sod., 2003)). V bolj omejenem obsegu je uspešno
tudi pridelovanje karžljev (Amanita caesarea),
prstenk (Terfezia spp.), jesenskih gobanov (Boletus edulis), navadnih lisičk (Cantharellus cibarius;
5–15 €/kg (Warner, 2010)) in belih gomoljik
(Tuber magnatum; >1000 €/kg (Hall in sod.,
2003)) (Grebenc in Gostinčar, 2012).
Za vrste, ki jih že marsikje uspešno gojijo
v nasadih, velja, da za njihovo tržno uspešno
pridelavo potrebujemo široko znanje. Poleg tega
je bistveno tudi sodelovanje vseh vpletenih, in
sicer lastnikov zemljišč z željo po vzpostavitvi
nasadov in tudi specialistov z znanjem s področij
gozdarstva, biotehnologije in biologije gozda. V
želji (in morda kmalu tudi nuji) po širši uporabi
gojenja tržno zanimivih vrst gliv tudi v Sloveniji,
predlagamo uvajanje ustreznih kmetijsko-gozdarskih sistemov, ki bodo ob podpori znanja,
ki ga v Sloveniji že imamo, in interesu lastnikov zemljišč, zagotavljali uspešno in donosno
dejavnost ter učinkovito povezali znanje prej
omenjenih specialistov z možnostmi, ki nam jih
nudijo naravne danosti.
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Pripravo prispevka sta sofinancirala Programska
skupina P4-0107 Gozdna biologija, ekologija in
tehnologija ter program Javne gozdarske službe
na Gozdarskem inštitutu Slovenije.
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Gasilci prehiteli vlak
Železniški promet je eden izmed najbolj znanih
povzročiteljev požarov v naravnem okolju. Pri zaviranju vlakov na strmih predelih prog so vir vžiga
najpogosteje nastajajoče iskre ali odlet žarečih oblog
zavornjakov. Že en sam vlak s slabo vzdrževanimi
oziroma zastarelimi zavornimi komponentami lahko
vzdolž železniške proge zaneti tudi več kot deset
manjših požarov, ki se ob prisotnosti že razmeroma
majhne količine odmrle suhe trave hitro razširijo na
bližnjo okolico in se ob ugodnih razmerah razvijejo
v požare večjih razsežnosti. V progovnem in požarnovarnostnem pasu železniške proge se, odvisno
od proračunskih sredstev, sicer izvajajo različni
protipožarni ukrepi, kot je vzdrževanje gorivnih
presek ali gradnja protipožarnih objektov. Vendar
se učinkovitost presek in objektov zmanjša takoj, ko
niso redno vzdrževani. Tako se dodatno še poveča
možnost za razvoj velikih požarov, zlasti v času
povečane požarne ogroženosti okolja.
Gasilci že dolgo opozarjajo na problematiko
neprestanega pojavljanja požarov na določenih
odsekih železniških prog. Nekateri med njimi zato
kot eno izmed morebitnih rešitev za zmanjšanje
požarne nevarnosti na območju železniških prog
predlagajo preventivni požig. Med gasilci se je za
omenjeni ukrep uveljavil tudi izraz »kontrolirani
požig«. Cilj preventivnega požiga je v nadzorovanih
razmerah uporabiti ogenj za zmanjšanje razpoložljive
količine in vrste goriv še pred obdobjem povečane
požarne ogroženosti okolja. Pri nas je požiganje
prepovedano. Vendar zlasti med gasilci postaja
vse bolj prepoznano ne le kot učinkovit način za
zmanjševanje požarne ogroženosti okolja, temveč
tudi kot priložnost za urjenje gasilcev in možnost
za testiranje gasilske opreme.
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je v
aprilu v sodelovanju s Slovenskimi železnicami ter
Kraško gasilsko zvezo poskusno izvedel preventivni
požig na enem izmed najbolj požarno obremenjenih
odsekov na železniški progi Branik–Štanjel. Cilj preventivnega požiga je bila predstavitev novega ukrepa
s prednostmi in slabostmi, opredelitev operativno-tehničnih postopkov, ugotavljanje možnosti za uvajanje v prakso ter umestitve v sistem izobraževanja.
Dobra priprava je podlaga za uspešen in varen preventivni požig. S skrbno analizo stanja pred izvedbo
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so izvajalci pridobili informacije o zahtevnosti terena
in morebitnih omejitvah oziroma posebnostih.
Poleg terena je bilo pomembno tudi dobro poznavanje lokalnih vremenskih razmer (smer in hitrost
vetra) in lastnosti goriv (tip, količina, vlažnost).
Ocenili so tudi predvideno smer in količino dima,
ki bi nastajala pri gorenju. Učinek dima je namreč
treba čim bolj zmanjšati, saj zmanjšuje vidljivost,
hkrati pa škoduje zdravju. Veter ga mora razpihovati ali odnašati stran od izvajalskih ekip, naselij in
prometnic. Dim, ki se vzdiguje v zrak, je pogosto
tudi prvi pokazatelj požara, zato je treba lokalno

prebivalstvo predčasno obvestiti o preventivnem
požigu. Za zanesljivejše napovedovanje obnašanja
ognja (smer, hitrost širjenja …) so pred začetkom
preventivnega požiga zakurili tudi manjši, »kontrolni
ogenj«. Še posebno velik poudarek je bil na varnosti,
kjer je bilo v pripravljenosti dovolj gasilnih sredstev
in osebja za primer pobega ognja izpod nadzora.
Glede na lastnosti goriv, topografijo in vremenske
razmere so se odločili za tehniko požiganja v pasovih.
Železniška proga na spodnji strani in kamnit zid
na zgornji sta preprečevala preskok požara zunaj
meja za požig načrtovanega območja. Preventivni
požig je potekal nadzorovano in brez zapletov. Cilj
zmanjšanja razpoložljive količine hitro gorljivih
goriv je bil v celoti dosežen.
Preventivnemu požigu mora slediti analiza
novega stanja. Pregled požgane površine je priporočljivo opraviti takoj oziroma najpozneje naslednje
jutro po požigu. Pri tem je treba spremljati različne
učinke ognja, ne le na lastnosti goriv, temveč
tudi vpliv na tla, koreninski sistem, rastlinstvo,
živalstvo, odziv ljudi na požig idr. Spremljanje
požganih površin in zbiranje informacij omogoča
ovrednotenje uspešnosti ukrepa z vsemi slabostmi
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ter prednostmi, kar služi kot pomoč pri nadaljnjem
načrtovanju.
Preventivni požig je vse bolj prepoznan kot učinkovit način zmanjševanja požarne ogroženosti ob
železniških koridorjih v obalno-kraški regiji. Zato
bo v prihodnje verjetno najprej smiselno urediti
zakonodajo. Nova spoznanja in dobro sodelovanje
različnih strok ter operativnega osebja bo omogočilo
celovito presojo prednosti in nevarnosti načrtne

uporabe ognja tudi v našem prostoru. DemonstracijskiPoskusni primeri, kot je bil opisani, lahko
pomagajo prikazati ogenj kot učinkovito orodje v
rokah spretnega gospodarja.
Na tem mestu se še enkrat prijazno zahvaljujemo
Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana za
povabilo ter jim želimo uspešno delo še naprej.
Saša Vochl
Gozdarski inštitut Slovenije

Zanimivosti
Knjiga, ki bi morala zanimati vse – Zgodovina slovenskih
železnic na razglednicah
Mag. Tadej Brate nadaljuje s študijami železniških
vozil, ki so leta 1995 gozdarjem prinesle doslej edino
pregledno in dokumentirano knjigo o zgodovini slovenskih gozdnih železnic. Letos je izšla nova knjiga, ki
na izviren način prikazuje zgodovino železnic pri nas.
Podlaga za izdajo knjige je bogata zbirka avtorjevih
starih razglednic z različnimi motivi, ki so povezani
z delovanjem železnic, predvsem pa je pomembno
njegovo poglobljeno znanje, ki mu omogoča, da
tudi iz na videz dolgočasne fotografije ugotovi
presenetljivo veliko – od vrste in tipa lokomotive,
vagonov, vrste uniforme, ki so jo nosili železničarji
in s tem obdobja, v katerem so živeli, pa do opisa
monumentalnih objektov, ki so bili potrebni ob
železniški progi. Knjiga je bogato ilustrirana, komentarji in opisi pa so v slovenskem in nemškem jeziku.
Smola železnic, da so bile izumljene pred izumom
fotografije in razglednic, je manjša, kot se zdi, saj so
na mnogih razglednicah lokomotive in vagoni, ki
so bili v času posnetka stari že desetletja, nekateri
pa so v tehniških muzejih ali kje drugod ohranjeni
vse do danes. Seveda se pri prebiranju ne moremo
znebiti vtisa, da je večina železničarske dediščine
že propadla ali pa ji grozi skorajšni propad. Za
poznavalce je naloga knjige zato ne le dokumentirati
neko obdobje, temveč tudi vzpodbuditi zanimanje
za drobtinice naše dediščine, ki so še ostale. Takšne
drobtinice so tudi razglednice, ki jih je avtor zbral
in uredil v to edinstveno delo.
Vsebina knjige, ki je izšla pri Društvu Mohorjeva
družba (2013) in obsega 669 strani, je razdeljena
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na nekaj poglavij, ki prikazujejo posamezne vidike
železnic: železničarje, potnike in potniške vagone,
tovorne vagone in lokomotive. Najobsežnejši del
pa je namenjen posameznim progam oz. odsekom
železniških prog. Vmes najdemo tudi take, ki jih ni
več, npr. Brezovica–Vrhnika, pionirska železnica
v Ljubljani, Velenje–Dravograd, Ljubljana–Trbiž,
Trst–Poreč in druge. V zadnjem delu se je sprostila
avtorjeva domišljija v poglavjih o zgodovinskih
dogodkih, ki so spremljali razvoj železnic pri nas,
posebno obe vojni, napisal je nekaj o tem, da so se
nekdaj z železnicami vozili celo cesarji. Posebej so
prikazane nekatere nesreče na železnicah, železnice
v umetnosti in še beseda o železniškem modelarstvu.
Najstarejše razglednice v knjigi so odposlali leta 1898
(npr. most čez Dravo), objavljena pa je še nekoliko
starejša fotografija iz let 1885–1890 (montaža lokomotive v Ljubljani). Seveda je poudarek na železnicah v
obdobju, ko cestna vozila še niso prevladovala, saj so
bila šele v razvoju. To je bil čas velikih dogodkov in z
zdajšnjimi očmi neverjetno velikopoteznih podvigov.
Številni objekti iz tistih časov še vedno stojijo, nekatere
so morali zaradi uničujočih vojn obnoviti, nekateri
so utonili v pozabo, nekaterih pa se spominjamo z
nostalgijo in obžalujemo, da so jih v nekem obdobju
naše zgodovine izbrisali z zemljevida.
Knjiga je vredna branja in ogleda. Čas, ki ga
tehniški razvoj opisuje, je bil na našem zdajšnjem
ozemlju predmet bitk, delitev, tehniškega napredka
in kulturnega osamosvajanja. Čas življenja.
Boštjan Košir
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Prof. dr. Boštjan Anko – v spomin (1939–2013)
Kar nismo mogli verjeti in se sprijazniti z novico,
ko smo sredi julija zvedeli, da je nenadoma umrl
dr. Boštjan Anko, upokojeni profesor Biotehniške
fakultete.
Rodil se je novembra 1939 v Ljubljani, kjer
je obiskoval klasično gimnazijo in maturiral je
leta 1958. Študiral gozdarstvo na Fakulteti za
agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo in leta
1963 diplomiral z diplomsko nalogo Dinamika
višinske rasti bukve in jelke v pragozdu in gojitveni zaključki. Izpopolnjeval se je v Kanadi na
Ontario College of Education v Torontu, kjer je
diplomiral leta 1969, in v ZDA na Yale School
of Forestry and Environmental Studies v New
Havenu, kjer je leta 1975 tudi magistriral. Osem
let kasneje je doktoriral na Biotehniški fakulteti
v Ljubljani z disertacijo Celek kot krajinsko-ekološka enota gozdnate krajine. Delovne izkušnje je
najprej pridobival kot urejevalec in fitocenolog na
Biroju za gozdarsko načrtovanje v Ljubljani (od
leta 1964 do 1967). Nato je odšel v tujino in delal
kot papirničar pri UHB, Skoghall, Švedska (1968),
arborikulturist pri Niagara Parks Commission,
Niagara Falls, Kanada (1968) in prof. matematike
in nemščine na Grimsby and District Secondary
School, Grimsby, Kanada (od leta 1968 do 1973).
Po vrnitvi iz tujine je leta 1974 postal asistent
na Biotehniški fakulteti, nato pa deset let kasneje
docent, leta 1989 kot izredni profesor, slednjič
pa leta 1994 še kot redni profesor za področja
Krajinska ekologija, Varovanje naravne dediščine,
Funkcije gozda, Gozdni viri, Gospodarjenje z
gozdnato krajino. To so bila tudi ključna področja
njegovega zanimanja, v katerih je bil osredotočen
predvsem na spreminjajoč se odnos do narave in
na mesto gozda v prejšnjih in sedanjih krajinah.
Ker je vedel, da je gozdarstvo stroka, v kateri se
srečujejo gozd in ljudje, je svojo izbrušeno misel,
duha in raziskovalni žar potrpežljivo usmerjal
v povezovanje gozdarske zgodovine z okoljsko
vzgojo in varstvom narave.
Posvečal se je krajinski ekologiji s poudarkom
na energetskih tokovih in proučevanju vloge gozda
pri oblikovanju človekovega fizičnega in duhovnega okolja. Raziskoval je osnovne zakonitosti in
pomen splošno koristnih funkcij gozda. Celovito je
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obravnaval gozdnato krajino in delovanje človeka
v njej. S temi raziskavami je iskal najracionalnejše
in ekološko sprejemljive rešitve delovanja človeka
na okolje. Prizadeval si je za ekološko (biološko)
ravnotežje in stabilnost, ki daje človeku in živalskemu svetu ugodne možnosti za življenje. S
svojimi raziskavami je posegal tudi na področje
ohranjanja gozdov v pomenu krajinske ekologije
in človekove duhovnosti. Zelo ga je privlačilo
pedagoško delo. Kot priljubljen predavatelj je
sodeloval pri izobraževanju in vzgoji enaindvajsetih generacij študentov gozdarstva, med katerimi
je bil (za pogovor vedno razpoložljiv) mentor 70
kandidatom na dodiplomskem nivoju, mentor in
somentor pri magistrskih delih (14) in mentor pri
doktorskih disertacijah (6).
Pomemben del energije in znanja je usmeril na
področje varstva narave. Bil je pobudnik in duša
medfakultetnega podiplomskega študija Varstvo
naravne dediščine. Z vnemo, prepričanjem in
odločnostjo je dosegel, da je bil program študija
potrjen leta 1995 ter ga z očetovsko skrbnostjo tudi
vodil do upokojitve. K študiju je privabil številne
posameznike, ki so delovali na različnih področjih,
da so svoje znanje in izkušnje poglobili ter usmerili
na področje varstva narave. V sedmih generacijah
se je od leta 1996 izobraževalo 113 podiplomskih
študentov, od katerih jih je na tem področju 34
magistriralo, deset doktoriralo, nekaj študentov pa
naloge še zaključuje. Še večji pomen kot doseženi
akademski nazivi pa je v interdisciplinarni povezanosti generacij študentov, ki je vodila tudi do
ustanovitve društva DONDES (Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije), kjer udeleženci
študija, skupaj z drugimi člani, še naprej delujejo
na področju varstva narave. Ravno ta glavna značilnost študija, odprta interdisciplinarnost, je tista,
ki jo je prof. Anko zmogel s svojo širino udejanjiti,
da ni ostala prazna beseda v študijskem programu,
ampak delujoča sila sedmih generacij študentov.
Odkrival in utemeljeval je nova področja
gozdarstva. Tako je na primer pričel preučevati
zgodovino gozdarstva in gozdov, spodbudil je
tovrstne raziskave in pritegnil pomembna imena
iz drugih strok, med njimi številne akademike
(zgodovinarje, pravnike, ekonomiste, geodete,
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…). Tako je bil leta 1985 organizator Gozdarskih
študijskih dni Pomen zgodovinske perspektive v
gozdarstvu in ob tej priložnosti uredil zbornik
referatov. Bil je pobudnik in urednik zbirke Viri
za zgodovino gozda in gozdarstva na Slovenskem.
V prvem zvezku (Terezijanski gozdni red za
Kranjsko 1771, ki je izšel leta 1985 je zapisal: Z
zbirko »Viri za zgodovino gozda in gozdarstva na
Slovenskem« nameravamo predstavljati vire, ki so
pomembni za zgodovino gozda in gozdarstva na
širšem slovenskem etničnem ozemlju, ne glede na
to, ali so nastali na njem ali ga le zadevajo. Tako
smo po njegovi zaslugi dobili prevode vseh gozdnih redov, ki so veljali ali zadevali naš prostor.
Pri obravnavi zgodovinskih gradiv je bil vztrajen,
dosleden, natančen. S kakšno vnemo je hranil, na
vseh koncih in krajih iskal manjkajoče referate ali
njihove dele in tako dopolnil neprecenljivo gradivo
Gozdarske ankete iz leta 1941 vemo le tisti, ki smo
takrat sodelovali z njim.
Udeleževal se je številnih strokovnih delavnic
in konferenc doma in v tujini, nekatere med njimi
je tudi vodil in organiziral. S serijo posvetov in
zbornikov o funkcijah gozda (Varovalni gozdovi
v Sloveniji, Pomen zgodovinske perspektive v
gozdarstvu, Varovalnost gozda v Sloveniji, Gozdne
učne poti v Sloveniji, Estetska funkcija gozda,
Varstvo naravne in kulturne dediščine v gozdu
in gozdarstvu, Izkoriščanje in varstvo gozdne
mikoflore, Rekreacijska vloga gozda, Bogastvo iz
gozda, Gozd in voda) je v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja po svoje utrl pot
interdisciplinarnemu povezovanju gozdarstva z
drugimi strokami. V letih od 1993 do 1994 je bil
predstojnik Oddelka za gozdarstvo Biotehniške
fakultete, kasneje je utemeljil spremembo njegovega naslova v Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, bil pa je tudi prvi predstojnik katedre
za Ekologijo krajine na omenjenem oddelku.
Deloval je številnih strokovnih organizacijah,
bil je član IALE (International Association for
Landscape Ecology), član IUFRO delovne skupine
Forest History in delovne skupine Landscape
Ecology; v slednji je nekaj časa deloval kot predsednik in podpredsednik. Zastopal je Slovenijo v
programu COST za področje gozdarstva. Bil je
član komisije za okoljsko strategijo in planiranje
ter član slovenske komisije pri IUCN (International
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Union for Conservation of Nature and Natural
Resources). Z referati je sodeloval na kongresih
in strokovnih srečanjih o krajinski ekologiji,
varstvu in gospodarjenju z gozdnato krajino in
o zgodovini gozdarstva in gozdov, med drugim:
Ljubljana, 1977, 1985; Novo mesto, 1981; Portorož, 1984; Inzmuehlen (Nemčija), 1985; Milano
(Italija), 1986; New Haven (ZDA), 1987; Trento
(Italija), 1988; Stirling (Škotska), 1989; Portorož,
1993; Trst (Italija), 1993.
O njegovi širini priča tudi podatek, da je bil
med letoma 1970 do 1973 dopisnik Dela iz Kanade
in Mehike.
Zadnjih nekaj let je posebej živahno deloval
kot urednik in se še vedno odzival na povabila
medijev.
Svobodo svojega duha, izbrušen razmislek in
pedagoško moč je rad dal na voljo tudi ne-univerzitetnemu okolju, v zadnjih letih Andragoškemu
centru Slovenije. Odrasle je navdušil že ob prvem
stiku, pri izpopolnjevanju mentorjev študijskih
krožkov, ki jih je nato spremljal in včasih tudi
predstavil gozdarski javnosti, zadnjič zgoščenko o
pohorskih furmanih februarja lani v Gozdarskem
vestniku. Leta 2007 je z ožjo skupino zasnoval
Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj ter
kasneje pomagal pri njegovih testnih izpeljavah.
Leta 2009 je bil soavtor učnega gradiva Berilo
o trajnosti, letos pa je izšla še knjiga Znamenja
trajnosti, v veliki meri prav njegovo delo.
Boštjan Anko je gozdarjem (pa tudi politiki)
pogosto postavljal ogledalo. V njem smo lahko
spoznavali tudi svoje stranpoti v dobro gozdarstva kot celote. Tako je v prvi številki letošnjega
Gozdarskega vestnika zapisal Les je res lep, ampak
gozd je lepši …
Prof. Anko je bil intelektualno in duhovno
močan in zvest človek, tudi gozdu in gozdarstvu
kot prostoru srečevanja in ohranjanja narave v
Sloveniji, s tem je zaznamoval številne študente
in kolege. Spominjali se ga bomo kot prijetnega,
nevsiljivega in razgledanega sogovornika, ki si
je prizadeval, da bi v gozdarstvu videli več kot
proizvodnjo lesa. Hvaležni smo, da smo smeli
stopati del poti z njim.
Janez Pirnat, Franc Perko,
Nevenka Bogataj, Peter Skoberne
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Pripravila mag. Maja BOŽIČ

In memoriam
V spomin profesorju mag. Dušanu Robiču (1933-2013)
Z veliko žalostjo v srcu smo sprejeli vest, da je v
prvem tednu junija, mesec dni pred svojim 80. rojstnim dnem preminul profesor mag. Dušan Robič,
ugleden fitocenolog, dolgoletni visokošolski učitelj
na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete.
Dušana spoštujemo zaradi njegove pregovorne
natančnosti, izjemne sistematičnosti in širine pri
raziskovalnem delu ter njegovega posebnega daru
prenašanja znanja na mlade generacije gozdarjev
in krajinskih arhitektov.
Dušan je pedagoško delo jemal zelo resno.
Njegova predavanja na dodiplomski in podiplomski stopnji so bila vselej natančno pripravljena. Študente je z zanimivim podajanjem
snovi in rednimi zadolžitvami spodbudil, da
so se poglobili v poznavanje gozdnih rastišč in
rastlinske sinekologije. V predavanjih je sledil
klasični srednjeevropski vegetacijski metodi,
GozdV 71 (2013) 7-8

vendar je s primerjavami odpiral obzorja za vse v
svetu uveljavljene načine proučevanja vegetacije.
Približal nam je prednosti posameznih metod
in hkrati opozarjal na ohranjanje potrebne mere
kritičnosti na znanstvenem področju. Njegova
študijska gradiva in sinteze fitocenoloških popisov so bili izpisani in izrisani s posebno lepoto.
Pred leti smo v Lučki Beli s profesorjem Ottom,
odličnim poznavalcem alpskih gozdov, v času ko
je bil Dušan odsoten zaradi terenskega pouka,
ogledovali njegovo kaligrafsko izdelano sintezno
vegetacijsko preglednico. Kolega kar ni mogel
verjeti svojim očem in je prosil, ali bi lahko osebno
spoznal avtorja.
Dušan je bil terenski fitocenolog starega kova,
vedno odlično opremljen in nas je mlajše in
manj izkušene dela v naravi nevsiljivo poučeval
o metodiki terenskega dela. Usmerjal nas je tudi
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In memoriam
pri praktičnih zadevah kot so priprava zasilnega
ležišča, ognjišča, kopalnice ali nam s primerom
pokazal pravilno soočenje z razigrano čredo bikcev
na planinskem pašniku. Terenski pouk in raziskovalno delo z Dušanom je bilo posebno doživetje.
Dobro je razumel, da so latinska imena in pogosta
preimenovanja sintaksonov breme za študente in
praktike, zato je pripravljal številne pripomočke,
ki so razumevanje olajšali in v ospredje postavili
ekološke vsebine. Tudi tisti z manj zanimanja za
rastlinstvo so se prepustili Dušanovem pripovedovanju in verno sledili v tropu študentskih ovčic
od rastišča do rastišča. Pri raziskovalnem delu
nas je učil natančnosti in temeljitega preverjanja
izsledkov ter odprtosti za tuja znanja tako iz
vzhoda kot zahoda. Bil je zelo vešč kvantitativnih
metod, vendar jih je znal povezati s kvalitativno
presojo rastišča in uporabiti z občutkom velikega
mojstra svojega poklica. Zavedal se je zapletenosti
proučevanja naravnih dejavnikov in narave na

sploh, zato je poleg opazovanja in opisnih študij
zagovarjal tudi terenske poskuse. S pionirskim
delom na tem področju (Kočevska, Pohorje) je
utrl pot številnim podiplomskim študentom. Rad
je poudarjal pomen povezovanja znanja, disciplin
in institucij – predvsem pa ljudi, in svaril pred
akademsko vzvišenostjo in tekmovalnostjo.
Dušana pogrešamo. Imeli smo ga radi. Ostajajo
nam njegovi pisni in risani izdelki, podrobno
predstavljeni v letošnji četrti številki Gozdarskega
vestnika. Ostaja nam njegov poseben odnos do
pedagoškega in raziskovalnega dela, ki ga je
prenesel na številne generacije gozdarjev in krajinskih arhitektov. Ostali so lepi trenutki preživeti
skupaj. Na terenu pogosto v skromnih razmerah,
vendar v razkošnem okolju zelenih oceanov in ob
iskrenem, prijateljskem mentorstvu.
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Uvodnik
Ali imamo gozdarji vizijo?
Tista, verjetno najbolj dolgoročna, naj bi bila zapisana v Nacionalnem gozdnem programu. Žal ni uresničljiva. Za njeno postopno uresničevanje bi moralo imeti gozdarstvo
na vseh ravneh vrsto vizij, ki bi se lahko istovetile z etapnimi cilji. Manjkajo nam tudi
operativni programi, ki naj bi zagotovili uresničevanje etapnih ciljev in omogočali
preverjanje njihovega uresničevanja.
Zakon o gozdovih in tudi drugi zakoni, ki so z njim povezani in krojijo tudi usodo
gozdarstva, ter preveč številni podzakonski akti, ki jim občasno meša štrene še Bruselj,
so le začasni okvir za delovanje gozdarstva v prihodnosti. Te okvire je treba občasno
ob poglobljenih analizah tudi dograjevati in dopolnjevati.
Pre-številni pomanjkljivi gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot in
območij ter lovsko upravljavski načrti, ki se ponavljajo iz desetletja v desetletje, ki
ne premorejo dovolj dobre analize posledic slabega izvajanja načrtov, ne prispevajo
dovolj za uresničevanje vizije.
In kdo naj bi vizijo(e) usklajeval in njeno uresničevanje sploh spremljal?
Vsi. Vsak predvsem s svojim prispevkom na svojem delovnem področju.
Resorno ministrstvo pa je zadolženo, da prikaže rezultat vseh prizadevanj. Z njimi
bi se morala seznanjati, jih opremiti s svojimi spoznanji in zahtevami ter jih sprejeti
tudi vlada.
Gotovo je zelo težko biti dosleden, sistematičen in pravičen pri spremljanju svojega
prispevka k skupnemu cilju. To je še zlasti težko, če je le-ta v oblakih, nepredstavljiv in
mogoče celo nepomemben. Če hočemo, da bo resnično vodilo za razvoj, ga je treba
spremeniti, dopolniti in oblikovati tako, da bo obveznost in motivacija vsem:
– po številu in kakovosti preskromni gozdarski službi pri resornem ministrstvu z
vodstvom, ki se zdi, da nima jasne predstave o svoji vlogi in največkrat ustvarja le
vtis o svoji pomembnosti od ene do druge vlade;
– javni gozdarski službi, ki ima, ne samo po krivdi zunanjih dejavnikov, že nekaj časa
težave pri korektnem izvajanju svojih zakonskih zadolžitev;
– gozdarskim izobraževalnim in raziskovalnim institucijam, ki bi morale s primernim
razvojnim raziskovalnim delom sicer pomagati pri oblikovanju ciljev in skupne vizije,
pa tega – ob preobilici drugih, ''pomembnejših'' zadolžitev – skoraj ne opravljajo;
– gozdarskim gospodarskim družbam, ki zaradi gospodarske dejavnosti, ki jo opravljajo, vidijo glavno skrb v poslovanju z dobičkom, ne vidijo pa svojega prispevka
v dobro organizirani, na mednarodnem trgu konkurenčni družbi, ki bo za klasična
gozdarska dela zaposlovala predvsem domače delavce in se, če bo treba, tudi pravočasno povezovala.
Tako je videti, da v gozdarstvu nimamo ne avtoritete in ne moči, ki bi nas povezali
in nam pomagali na poti do skupne vizije. Skoraj ne vemo več, ali je še skupna, čeprav
je bila sprejeta na najvišji državni zakonodajni ravni.
Pogosto slišimo resna spoznanja in priznanja družbe, da morata postati gozd in
les pomembna dejavnika v našem razvoju. Priznanje ni denar, je pa moralna moč za
povezovanje v uresničevanju etapnih ciljev do vizije.
Gozd pokriva dve tretjini Slovenije; gozdarstvo bo toliko pomembno, kolikor bo
samo razumelo pomen tega dejstva.
Mag. Franc PERKO, Jože FALKNER
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Znanstvena razprava
GDK 242(045)=163.6

Raziskava redčenj bukovih sestojev v raziskovalnih objektih
Pišece in Brezova reber
Beech Thinning Experiment in the Research Objects Pišece and Brezova reber
Robi SAJE1, Benjamin PAJK2, Aleš KADUNC3, Andrej BONČINA4
Izvleček:
Saje, R., Pajk, B., Kadunc, A., Bončina, A.: Raziskava redčenj bukovih sestojev v raziskovalnih objektih Pišece
in Brezova reber. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 42. Prevod
avtorji, jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Za raziskavo učinkov redčenja bukovih sestojev sta bila izbrana dva raziskovalna objekta (Pišece in Brezova
reber), ki sta razdeljena na tri bloke, vsak pa obsega tri ploskve (vsaka meri 0,09 ha), katerim smo naključno
določili obravnavo: klasično izbiralno redčenje (obravnava A), izbiralno redčenje s stalnimi izbranci (obravnava
B) in brez ukrepanja (obravnava C). Najprej smo ugotovili ničelno stanje gozdnih sestojev, v sestojih z obravnavama A in B smo določili izbrance in odkazali drevje za posek. Na Brezovi rebri je bil merski prag dbh = 5 cm,
Pišecah pa dbh = 10 cm. Na Brezovi rebri smo izmerili 3.759 dreves ha–1, v Pišecah pa 1.533 dreves ha–1. Lesna
zaloga sestojev na Brezovi rebri je bila 40–179 m3 ha–1, temeljnica 20,9–32,5 m2 ha–1; v Pišecah pa 119–317 m3
ha–1 in 16,9–35,3 m2 ha–1. V sestojih z obravnavo A smo na Brezovi rebri izbrali v poprečju 467 izbrancev ha–1 in
odkazali 1.276 konkurentov (28,4 % lesne zaloge), v Pišecah pa 274 izbrancev ha–1 in odkazali 530 konkurentov
ha–1 (31,5 % lesne zaloge). V sestojih z obravnavo B smo v povprečju na Brezovi rebri izbrali 100 izbrancev ha–1 in
odkazali 496 konkurentov ha–1 (17,9 % lesne zaloge), v Pišecah pa smo izbrali 89 izbrancev ha–1 in odkazali 326
konkurentov ha–1 (24,0 % lesne zaloge). S parametričnimi testi smo med obravnavama A in B ugotovili razlike
v številu odkazanih dreves na izbranca in v deležu odkazanih dreves glede na celotni sestoj.
Ključne besede: redčenje, nega gozdov, bukovi sestoji, raziskovalne ploskve
Abstract:
Saje, R., Pajk, B., Kadunc, A., Bončina, A.: Beech Thinning Experiment in the Research Objects Pišece and
Brezova reber. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 9. In Slovenian, abstract in
English, lit. quot. 42. Translated by the authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of
the Slovenian text Marjetka Šivic.
For the study of effects of beech stands thinning, two research sites (Pišece and Brezova reber) were selected
and divided into three blocks, each block was divided into three plots (plot area 0.09 ha), which were randomly
assigned to treatment: classical selective thinning (treatment A), selective thinning with fixed crop trees (treatment B) and control plots for natural development (treatment C). During the first measurements we established
the stand parameters. In stands with A and B treatment we selected crop trees and their competitors for cut.
Measurement limit was dbh = 5 cm in Brezova reber and dbh = 10 cm in Pišece. We registered 3.759 trees ha–1
in Brezova reber and 1.533 trees ha–1 in Pišece. Growing stock for stands in Brezova reber was from 40 to 179 m3
ha–1, basal area from 20.9 to 32.5 m2 ha–1, and in Pišece from 119 to 317 m3 ha–1 and from 16.9 to 35.3 m2 ha–1. In
the stands with treatment A in Brezova reber we selected on average 467 crop trees ha–1and 1.276 competitors
ha–1 were cut down (28.4 % of the growing stock); in stands in Pišece we selected 274 crop trees ha–1 and cut
down 530 competitors ha–1 (31.5 % of the growing stock). In the stands with treatment B in Brezova reber, we
selected on average 100 crop trees ha–1 and 496 competitors ha–1 were cut down (17.9 % of the growing stock);
in Pišece we selected 89 crop trees ha–1 and cut down 326 competitors ha–1 (24.0 % of the growing stock). Using
parametric tests, we found differences between the A and B treatments in the number of selected competitors
per crop tree and in the share of the competitors in the total stand.
Key words: thinning, forest tending, beech stand, research plot
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1
1

UVOD

INTRODUCTION

Od vznika do odraslega gozdnega sestoja se število
osebkov občutno zmanjša – od nekaj sto tisoč
mladic na »samo« nekaj sto dreves na hektar.
Tekmovanje za vire je prisotno v vseh razvojnih
fazah, najizrazitejše pa je v mlajših sestojih. Na
proces izločanja drevja pomembno vplivamo z
negovalnimi ukrepi, lahko pospešujemo želene
drevesne vrste ali osebke z želenimi lastnostmi.
Redčenje je temeljni ukrep nege enomernih gozdov.
Poznamo več tipov redčenj. Najpogostejše je izbiralno redčenje, za katerega je značilno večkratno
določanje izbrancev (Roženbergar in sod., 2008).
Pri izbiralnem redčenju pospešujemo izbrance z
odstranjevanjem njihovih konkurentov ne glede
na njihovo kakovost (Leibundgut, 1982). Po drugi
svetovni vojni se je izbiralno redčenje začelo uveljavljati tudi pri nas (Mlinšek, 1968). Najpogostejše
je klasično izbiralno redčenje, ki sta ga utemeljila
Schädelin in pozneje Leibundgut. Pozneje so razvili
različne tipe redčenj s stalnimi izbranci; poglavitni
vzrok za to je bila zahteva po racionalizaciji nege
mlajših sestojev, saj znašajo stroški nege letvenjaka in
tanjšega drogovnjaka 66 % skupnih stroškov gojenja
(Schütz, 1996). Novejše zvrsti redčenj naj bi izvajali
le v najbolj kakovostnem delu populacije, drugje
pa bi izvajali le najnujnejše ukrepe za zagotavljanje
stabilnosti sestoja (Roženbergar in sod., 2008). Pri
izbiralnem redčenju s stalnimi izbranci pri prvem
redčenju izberemo končna oziroma ciljna drevesa,
ki tvorijo glavnino končnega sestoja (Kotar, 2005). V
tujini so takšne zvrsti redčenja znane že precej časa
(Schütz, 1996, Abetz in Klädke, 2002, Cimperšek,
2002), preizkušali pa so jih tudi v Sloveniji (Kotar,
1997, Krajčič in Kolar, 2000, Kadunc, 2011).
V srednji in jugovzhodni Evropi je bukev ena
izmed najbolj razširjenih drevesnih vrst (Bohn in
sod., 2000). V Sloveniji bukova rastišča pokrivajo
več kot 70 % celotne površine gozdov (Dakskobler,
2008), bukev pa najdemo na skoraj 89 % površine
gozdov (Ficko in sod., 2008). Njen delež v lesni
zalogi gozdnih sestojev presega 31 % (Poljanec in
sod., 2012: 248). Bukev uspeva in oblikuje svoje
združbe od kolinskega do subalpskega pasu, v
različnih fitogeografskih območjih, legah in na
različnih talnih tipih (Dakskobler, 2008). Velika
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razširjenost bukve v Sloveniji je posledica ekoloških razmer, ki so v Sloveniji zanjo ugodne
(Marinček, 1987). Ekonomski in ekološki pomen
bukve se je povečal v zadnjem desetletju (Guericke, 2002, Pretzsch, 2005), v zadnjih letih pa se
je vrednost bukovine zopet zmanjšala.
Redčenje bukovih sestojev praviloma izvajamo
na večjih površinah. Z njim lahko pomembno
vplivamo na rast, razvoj, stabilnost in kakovost
bukovih sestojev. Učinki izbiralnega redčenja
so predvsem: povečan delež debelejših dreves,
izboljšana kakovost sortimentov, povečanje vrednostnega donosa, skrajševanje obhodnje, izboljšanje stabilnosti sestoja, spreminjanje drevesne
sestave (Johann, 1983, Klädtke, 2001, Spellmann
in Nagel, 1996). Redčenje pomembno vpliva tudi
na mikroklimo sestoja in talne razmere (Leibundgut, 1984), z njim lahko precej povečamo delež
furnirske hlodovine in delež hlodov za žago I in
žago II (Kadunc, 2006), hkrati pa pomeni znaten
vložek dela in sredstev. Doslej je bilo v Sloveniji
opravljenih le nekaj raziskav o učinkih različnih
konceptov redčenja na razvoj bukovih sestojev
(Ferlin, 1988, Bončina, 1994, Pirc, 1997, Celič,
2002, Bončina in sod., 2007, Orešnik, 2009, Laznik,
2010, Triplat, 2010, Kadunc, 2011); postavlja se
vprašanje, kateri koncept je najustreznejši glede na
učinke in stroške za bukove gozdove. Odgovor na
to vprašanje lahko dobimo z dolgoročnimi raziskavami. Temeljni namen naše raziskave je bil zasnovati mrežo raziskovalnih ploskev za dolgoročno
spremljanje učinkov redčenja na razvoj bukovih
sestojev. Zanimale so nas predvsem razlike med
dvema konceptoma izbiralnih redčenj, in sicer med
klasičnim izbiralnim redčenjem (obravnava A) in
izbiralnim redčenjem s stalnimi izbranci (obravnava B). Pri prvi meritvi sestojev smo določili
naslednje hipoteze: (1) jakost redčenja, izražena
s količino posekanega drevja na enoto površine,
je večja v sestojih A kot v sestojih B, in (2) jakost
poseka, izražena s številom odkazanih dreves na
izbranca, je večja v sestojih B kot v sestojih A.

2
2

OBJEKT RAZISKAVE
RESEARCH OBJECT

Raziskava je bila zasnovana z dvema ločenima
poskusoma v okviru dveh diplomskih del (Pajk,
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2011, Saje, 2011). Prvi objekt raziskave se imenuje
Pišece (gozdnogospodarsko območje (GGO)
Brežice, gozdnogospodarska enota (GGE) Pišece,
odseka 41a in 42a), kjer prevladujejo bukovi
gozdovi v razvojni fazi mlajšega in starejšega
drogovnjaka (slika 1a) (Gozdnogospodarski načrt
…, 2001). Raziskovalne ploskve so bile določene
na pobočju s severnimi legami na nadmorskih
višinah od 501 do 564 m ter naklonom terena
od 12 do 30°. Skalovitost je bila zanemarljiva, saj
so matično podlago sestavljali glinasti skrilavci.
Prevladujoča gozdna združba je Querco–Fagetum
var. Luzula (Hedero–Fagetum var. Luzula albida).
Število dreves na ploskvah je bilo od 1.100 do 2.056
ha–1. To se odraža tudi na temeljnici (16,9–35,3 m2
ha–1) in lesni zalogi (119–317 m3 ha–1). Za raziskovalne ploskve je značilen velik delež bukve, ki je v
povprečju dosegala 97,7 % vseh dreves. Meritve
in odkazilo smo opravili jeseni 2009 in spomladi
2010, redčenje pa je bilo opravljeno jeseni 2010
ter jeseni 2011.
Drugi raziskovalni objekt se imenuje Brezova
reber; izbran je bil v GGO Novo mesto, GGE
Brezova reber, v odsekih 25c in 26c, kjer prevladujejo bukovi gozdovi v razvojni fazi mlajšega
drogovnjaka in letvenjaka (slika 1b). Enota leži
na Ajdovski planoti, zahodno od Novega mesta
na levem bregu reke Krke. Za enoto je značilno,

da kar 95,3 % celotne gozdne površine prekrivajo
bukova rastišča (Gozdnogospodarski načrt …,
2005). Raziskovalne ploskve so bile izbrane na
nadmorski višini od 542 do 565 m z naklonom
terena do 10 °, na rastišču združbe Lamio orvalae–
Fagetum. Število dreves na ploskvah je od 2.356
do 5.023 ha–1, temeljnica pa od 20,9 do 32,5 m2
ha–1. Povprečna lesna zaloga na ploskvah znaša
od 40 do 179 m3 ha–1. Za raziskovalne ploskve je
značilen velik delež bukve (81,7 % vseh dreves).
Meritve in odkazilo smo opravili od jeseni 2010 do
začetka pomladi 2011, redčenje je bilo opravljeno
spomladi 2011 po končanih meritvah.

3
3

METODE DELA
METHODS

Vsak objekt smo razdelili na tri bloke, vsak blok
pa je obsegal tri ploskve (vsaka meri 30 m x 30
m), katerim smo z žrebom določili eno izmed
naslednjih obravnav: A – klasično izbiralno
redčenje, B – izbiralno redčenje s stalnimi
izbranci ter C – kontrolni sestoj, prepuščen
naravnemu razvoju. Vsaki ploskvi smo določili
še 5 m širok robni pas z enako obravnavo kot
na sami ploskvi.
Drevje na ploskvi smo merili z opremo Field-Map in meritvenim trakom (pi–trak) za merjenje

Slika 1A in 1B: Lokacije raziskovalnih ploskev Pišece (1A) in Brezova reber (1B) z oznakami blokov (A – klasično izbiralno redčenje; B – izbiralno redčenje s stalnimi izbranci; C – sestoj, prepuščen naravnemu razvoju)
na ortofoto posnetku iz leta 2006 (GERK, 2012).
Figure 1A and 1B: Locations of the research plots Pišece (1a) and Brezova reber (1b) with block markings (A –
classical selective thinning; B – selective thinning with fixed crop trees; C – stand left for natural development on
orthophoto image of 2006 (GERK, 2012).
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prsnega premera (DBH). Field-Map je sistem
za zbiranje in obdelavo podatkov v gozdarstvu;
primarno je bil namenjen popisovanju gozdov,
vendar je njegova uporabnost zbiranja podatkov
širša, saj se uveljavlja tudi na področju kartiranja
in dendrometrije (Field-Map, 2011).
V Pišecah je znašal merski prag 10 cm
(DBH = 10 cm), na Brezovi rebri pa 5 cm (DBH = 5
cm). Zaradi primerjave smo rezultate za nekatere
parametre na ploskvah v Brezovi rebri prikazali
tudi za merski prag DBH = 10 cm. Vsem drevesom
nad meritvenim pragom smo določili, izmerili
oziroma ocenili naslednje znake:
– koordinate drevesa; drevesom smo z digitalnim
kompasom in laserskim razdaljemerom glede
na dve referenčni točki določili koordinate na
ploskvi,
– drevesno vrsto,
– prsni premer (DBH, na 1 mm natančno),
– drevesno višino (h, ugotovljeno na ploskvah
v Brezovi rebri za posekano drevje); merjena
v času sečnje na 0,1 m natančno,
– starost drevesa (v letih, ugotovljano na ploskvah v Brezovi rebri za posekano drevje);
določena na podlagi prištetih letnic na odrezku
pri panju,
– velikost krošnje; uporabili smo 5-stopenjsko
lestvico: 1 – zelo velika krošnja, enakomerno
razvita na vseh straneh, gosto olistana, 2 –
normalna, simetrična krošnja, precej dobro
olistana, 3 – normalna, asimetrična krošnja,
manj gosto olistana, 4 – majhna krošnja, slabo
olistana, 5 – zelo majhna krošnja, redko olistana
(Assmann, 1961),
– socialni razred po Assmannu (1961): 1 –
nadvladajoča drevesa, 2 – vladajoča drevesa,
3 – sovladajoča drevesa, 4 – obvladana drevesa,
5 – podstojna drevesa,
– utesnjenost krošnje (Assmann, 1961): 1 –
krošnja je popolnoma sproščena na vse strani
(osamelci), 2 – enostransko utesnjena krošnja
s krošnjami sosednjih dreves, 3 – dvostransko
utesnjena krošnja, 4 – tristransko utesnjena
krošnja, 5 – vsestransko utesnjena krošnja,
– poškodovanost debla, mehanske poškodbe
smo ocenjevali na dm2 natančno,
– poškodovanost krošnje/vej; razlikovali smo:
0 – nepoškodovano, 1 – osutost listja, iglic, 2
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– sušenje tanjših vej, 3 – debele veje (odlom),
4 – odlomljen vrh,
– kakovost/napake debla; ocenjevali smo naslednje znake: 0 – brez vidnih napak, 1 – mehanska poškodba, 2 – večvrhatost, 3 – vejnatost v
spodnji tretjini debla, 4 – epikormski poganjki,
5 – krivost debla, 6 – ovalnost debla, 7 – žlebatost debla, 8 – zavitost, 9 – slepice/grče v
spodnji tretjini debla, 10 – mrazne razpoke,
– status drevesa; drevesom smo določili gojitveni
status: 1 – izbranec, 2 – indiferentno drevo,
3 – konkurent,
– širina krošenj izbrancev (na ploskvah v Pišecah); ta parameter je podan s štirimi vrednostmi glede na azimut (sever, jug, vzhod,
zahod), ki merijo horizontalno projicirane
razdalje od sredine debla do roba krošnje v
decimetrih.
Vsako izmerjeno drevo smo označili z zaporedno številko. Vse znake smo vnašali v digitalno
bazo podatkov s programsko opremo Field–Map.
Pred začetkom merjenja je bilo treba napravo locirati. Prva postavitvena točka je bila na južnem delu
oglišča posamezne ploskve. Na njej smo aktivirali
programsko opremo, kalibrirali kompas in postavili
referenčne točke, s katerimi smo ohranjali osnovni
položaj ploskve ne glede na to, kje je bilo stojišče
pri merjenju dreves. V program smo s predhodno
postavljenimi oglišči vrisali ploskve in vnesli
splošne podatke za vsako ploskev posebej: GPSkoordinate, nadmorsko višino, lego, skalovitost in
razvojno fazo. Sledila sta merjenje in ocenjevanje
dreves na ploskvi. V sestojih A in B smo izbrali
izbrance in odkazali drevje (konkurente) za posek,
ki je bil opravljen po končanih meritvah. Na Brezovi rebri smo z merskim trakom izmerili višino
vseh podrtih dreves na 0,1 m natančno, izmerili
višino panja posekanega drevesa ter odvzeli
odrezek s panja za določitev starosti. V Pišecah
in na Brezovi rebri smo za del posekanih dreves
opravili debelne analize. Podatke smo analizirali
s programskim orodjem Excel 2007 in deloma v
programu PASW, različica 18, ter programom za
statistično obdelavo podatkov SPSS 17.
V nadaljevanju uporabljamo naslednje okrajšave:
–– N [ha–1] – število dreves nad merskim pragom
na hektar,
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Slika 2: Sproščenost izbrancev po redčenju, obravnava A (Brezova reber, 2011. Foto: Robi Saje)
Figure 2: Release of competitors after thinning, treatment A (Brezova reber, 2011. Photo: Robi Saje)

Slika 3: Ploskev, prepuščena naravnemu razvoju - obravnava C (Brezova reber, 2011. Foto: Robi Saje)
Figure 3: Plot left for natural development, - treatment C (Brezova reber, 2011. Photo: Robi Saje)
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–– N, %N – število dreves nad merskim pragom
na ploskvi in odstotek odkazanih dreves glede
na vsa drevesa nad merskim pragom,
–– BA [m2 ha–1] – temeljnica sestoja,
–– GS [m3 ha–1] – lesna zaloga sestoja (izračunana
na podlagi vseh dreves, katerih merski prag
znaša 10 cm ali več),
–– povprečna višina [m] – povprečna višina
drevesa, izračunana na podlagi posekanih
konkurentov,
–– povprečna starost [leta] – povprečna starost
drevesa, izračunana na podlagi posekanih
konkurentov.
Volumen (bruto debeljad) za ploskve na Brezovi
rebri smo za vsa drevesa določili z dvovhodnimi
deblovnicami (Puhek, 2003); višino dreves na
ploskvah smo določili na podlagi ugotovljenih
regresij med višino in prsnim premerom posekanih
dreves (skupno 448 dreves; Priloge). Za izračun
lesne zaloge na raziskovalnih ploskvah v Pišecah
smo uporabili vmesne tarife V7, ki so bile določene
za določene odseke (Gozdnogospodarski načrt
…, 2001). Za vse ploskve smo izračunali tudi
naslednje parametre oziroma kazalce:
–– DBHq [mm] – srednji temeljnični premer
(enačba 1),
–– SDI (stand density index) (enačba 2) – je za
dan sestoj število dreves, ki bi ga imel ta sestoj
pri DBHq = 25 cm (Kotar, 2005),
–– BA (odkazilo) [m2 ha–1], % BA – temeljnica
odkazanih dreves in delež odkazane temeljnice,
–– GS (odkazilo) [m2 ha–1], % GS – lesna zaloga
odkazanih dreves in delež odkazane lese
zaloge,
–– DBHq (neredčeno), DBHq (odkazilo), DBHq
(po redčenju) – srednji temeljnični premer
pred redčenjem, srednji temeljnični premer
odstranjenih dreves in srednji temeljnični
premer preostalih dreves po redčenju,
–– qD – razmerje med srednjim temeljničnim premerom odstranjenih dreves (DBHq (odkazilo))
in preostalih dreves (DBHq (po redčenju)).
Višji kot je kvocient, bolj redčenje posega v
vladajočo plast (Pretzsch, 2005),
–– SSDI (standardized stand density index)
(enačba 3) – je indikator jakosti redčenja. Je
razmerje med SDI redčenega sestoja in SDI
kontrolnega sestoja (Bončina in sod., 2007).
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Manjša kot je vrednost indikatorja, večja je
jakost redčenja,
–– odkazilo na izbranca – število odkazanih dreves
(konkurentov) na izbranca,
–– izbranci/N (%) – odstotek izbrancev glede na
vsa drevesa v sestoju,
izbranci/ha – število izbrancev na hektar.
(1)
(2)
(3)

4
4

REZULTATI
RESULTS

4.1 Ničelno stanje
4.1 Initial state
Število dreves na posameznih ploskvah znotraj
blokov je bilo v Pišecah od 1.100 ha–1 do 2.056
ha–1, sestojne temeljnice od 16,9 m2 ha–1 do 35,3
m2 ha–1, lesne zaloge pa med 119 m3 ha–1 in 317
m3 ha–1. V drevesni sestavi je povsem prevladovala
bukev (v povprečju 97,7 % vseh dreves).
Preglednica 1: Ničelno stanje srednjih vrednosti sestojnih parametrov v Pišecah
Table 1: Mean values of the stand parameters in first
measurements in Pišece
Sestojni parametri

Blok
1

2

3

1.426

1.752

1.422

BA [m2 ha–1]

21,2

30,5

32,6

GS [m3 ha–1]

145

231

287

N [ha–1]

DBHq [mm]

138

148

171

SDI

49,2

68,6

69,5

S t-testom za neodvisna vzorca pri stopnji
tveganja P ≤ 5 % smo preverili, ali so med bloki
značilne razlike v sestojnih parametrih. Analiza
je pokazala, da so med blokoma 1 in 3 vrednosti
BA, GS, DBHq in SDI značilno različne, med
blokoma 2 in 3 pa so razlike značilne le za DBHq.
Tudi na Brezovi rebri so gostote sestojev precej
variirale, in sicer od 2.356 ha–1 do 5.023 ha–1,
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Preglednica 2: Ničelno stanje srednjih vrednosti sestojnih parametrov na Brezovi rebri
Table 2: Mean values of the stand parameters in first
measurements in Brezova reber
Sestojni parametri

Blok
1

2

3

N [ha–1] (≥ 5 cm)

4.379

3.401

3.497

N [ha–1] (≥ 10 cm)

1.422

1.241

1.196

BA [m2 ha–1] (≥ 5 cm)

31,9

25,3

24,9

BA [m2 ha–1] (≥ 10 cm)

19,3

16,8

14,6

GS [m ha ]

130,0

117,4

88,5

DBHq [mm]

91

93

91

SDI

77,7

62,9

62,1

Povprečna višina [m]

14,0

14,3

13,1

3

–1

lesna zaloga sestojev je bila od 40 do 179 m3 ha–1,
sestojna temeljnica od 21 do 32 m2 ha–1 (vključujoč
2. debelinsko stopnjo). V sestojih prevladuje bukev
(v povprečju 81,7 % vseh dreves).
Med bloki smo s t-testom za neodvisna vzorca
pri stopnji tveganja P ≤ 5 % ugotovili značilne
razlike le med blokoma 1 in 3, in sicer le za BA
in SDI.

4.2 Analiza izbrancev in konkurentov
4.2 Analysis of crop trees and competitors
V Pišecah smo v sestojih z obravnavo A izbrali
16–32 izbrancev na ploskev, kar je povprečno
16,6 % vseh dreves. V sestojih z obravnavo B
smo za izbrance izbrali 7–9 dreves na ploskev,
kar je 6,3 % vseh dreves (Preglednica 3). Izbranci
B imajo manj napak in poškodb kot izbranci A.

Preglednica 3: Analiza parametrov izbrancev (Pišece)
Table 3: Analysis of crop trees’ parameters in Pišece
Obravnava

A

B

Ploskev

1A

2A

3A

Skupaj

1B

2B

3B

Skupaj

N [ha–1] (izbranci)

356

289

178

274

78

100

89

89

Odstotek izbrancev od vseh dreves

23,5 14,1 12,8

16,6

7,1

5,3

7,0

6,3

Odstotek izbrancev z napakami in poškodbami

21,8 11,5 25,0

19,4

0,0

11,1 25,0

12,0

DBHq [mm]

127

175

123

207

185

177

220

226

Delež konkurentov v celotni lesni zalogi sestoja je merilo jakosti redčenja. V vseh blokih na Pišecah je delež konkurentov večji v sestojih z obravnavo A kot v sestojih z obravnavo B (Preglednica 4).
Pričakovano je odstotek konkurentov z napakami in poškodbami veliko večji kot pri izbrancih; pri
35 % vseh konkurentov so bile registrirane napake ali poškodbe. Pri obravnavi B je delež konkurentov
z napakami ali poškodbami manjši kot pri obravnavi A.
Preglednica 4: Analiza parametrov konkurentov (Pišece)
Table 4: Analysis of competitors’ parameters in Pišece
Obravnava

A

B

Ploskev

1A

2A

3A

Skupaj

1B

2B

3B

Skupaj

N [ha–1] (konkurenti)

600

622

367

530

278

433

267

326

Odstotek konkurentov od vseh dreves

39,7

30,3

26,4

32,1

25,3 22,9

21,1

23,0

Odstotek konkurentov z napakami in poškodbami 46,3

41,1

36,4

42,0

28,0 20,5

25,0

23,9

DBHq [mm]

141

180

149

272

254

255

127

240

Na Brezovi rebri smo v sestojih z obravnavo A izbrali 37 do 50 izbrancev na ploskev (Preglednica 5).
Odstotek izbrancev v skupnem številu dreves je od 2 % do 17 % vseh dreves. Izbranci pri obravnavi
B imajo bistveno manj napak kot izbranci pri obravnavi A. Srednji temeljnični premer izbrancev v
sestojih z obravnavo A in B se skorajda ne razlikuje.
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Preglednica 5: Analiza parametrov izbrancev (Brezova reber)
Table 5: Analysis of crop trees’ parameters in Brezova reber
Obravnava

A

Ploskev

B

1A

2A

3A

N [ha ] (izbranci)

555

412

Odstotek izbrancev od vseh dreves

–1

Skupaj

1B

2B

3B

Skupaj

434

467

100

100

100

100

11,0 17,5 12,9

13,8

2,5

2,8

2,5

2,6

Odstotek izbrancev z napakami in poškodbami

8,0

8,1

12,8

9,6

11,1

0,0

0,0

3,7

DBHq [mm]

114

149

124

129

137

135

110

127

Na Brezovi rebri je bilo največ odstranjenih konkurentov na ploskvi 1A, verjetno zaradi velike
sestojne gostote (Preglednica 6). Srednji temeljnični premer konkurentov je kar za četrtino manjši
od srednjega premera izbrancev. Znotraj posameznih obravnav so opazne razlike med ploskvami.
Pri obravnavi A najbolj izstopa ploskev 2A z večjo povprečno višino (15,6 m) in večjo povprečno
starostjo konkurentov (28 let) in z največjim srednjim temeljničnim premerom. Povsem razumljivo
so na ploskvah A odstranili več konkurentov, saj je bilo pri tej obravnavi tudi več izbrancev.
Preglednica 6: Analiza parametrov konkurentov (Brezova reber)
Table 6: Analysis of competitors’ parameters in Brezova reber
Obravnava

A

Ploskev

1A

2A

B
3A

Skupaj

1B

2B

3B

434

Skupaj

N [ha ] (konkurenti)

1.711

768

979

1.276

544

512

496

Odstotek konkurentov od vseh dreves

33,9

32,5

29,1

31,9

13,8 12,3 12,7

12,9

Odstotek konkurentov z napakami in poškodbami

13,6

15,9

20,4

16,6

22,4 10,2 10,8

14,5

–1

88

120

96

101

104

14,0

15,6

13,7

14,3

14,4 14,7 12,7

24

28

24

25

DBHq [mm]
Povprečna višina [m]
Povprečna starost [leta]

4.3 Analiza odkazila
4.3 Analysis of tree marking
Če primerjamo delež odkazanih dreves v številu
(% N), temeljnici (% BA) in lesni zalogi (% GS)
na objektu Pišece, potem ugotovimo, da so vrednosti v vseh primerih večje pri obravnavi A kot
pri obravnavi B. Tako smo v sestojih A odstranili
32 % lesne zaloge, v sestojih B pa 24 % (Preglednica 7). Na vseh ploskvah z obravnavo B so bili
večji srednji temeljnični premeri odkazanega
drevja kot na ploskvah z obravnavo A. Povprečne
vrednosti indeksa qD se med obravnavama A
in B razlikujeta le na drugi decimalki, na vseh
ploskvah se je kazalec gibal okoli vrednosti 1.
Preverili smo tudi jakost odkazila na izbranca.
Pokazalo se je, da je število odkazanih dreves
na izbranca vselej manjše pri obravnavi A kot
pri obravnavi B.
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28

111
28

92
27

102
13,9
28

Preglednica 7: Parametri odkazila (Pišece)
Table 7: Parameters of tree marking (Pišece)
Obravnava

A

B

N (po redčenju)

83

98

% N (odkazilo)

32,1

23,0

% BA (odkazilo)

32,0

23,8

% GS (odkazilo)

31,5

24,0

DBHq (neredčeno) [mm]

152

155

DBHq (po redčenju) [mm]

150

154

DBHq (odkazilo) [mm]

149

255

qD

1,04

1,03

SDI (neredčeno)

66,64

59,50

SDI (po redčenju)

45,16

45,43

SSDI

0,76

0,78

Število odkazanih dreves na izbranca
Odstotek izbrancev glede na skupno
število dreves

2,0

3,6

16,8

6,5
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Slika 4: Sproščenost izbranca po
redčenju, obravnava B (Brezova
reber, 2011. Foto: Robi Saje)
Figure 4: Release of a competitor
after thinning, treatment B (Brezova reber, 2011. Photo: Robi Saje)

Preglednica 8: Parametri odkazila (Brezova reber)
Table 8: Parameters of tree marking (Brezova reber)
Obravnava

N (po redčenju)
% N (odkazilo)
% BA (odkazilo)
% GS (odakzilo)
DBHq (neredčeno) [mm]
DBHq (po redčenju) [mm]
DBHq (odkazilo) [mm]
qD
SDI (neredčeno)
SDI (po redčenju)
SSDI
Število odkazanih dreves na
izbranca
Odstotek izbrancev glede na
skupno število dreves
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A

B

212
31,8
32,2
28,4
95
94
101
1,04
69,20
45,83
0,72

282
12,9
15,6
17,9
92
91
102
1,06
69,23
58,90
0,92

2,5

5,1

13,8

2,5

Med obravnavama A in B smo med proučevanimi znaki odkrili značilne razlike (P ≤ 5 %)
samo pri številu odkazanih dreves na izbranca
(P = 4,8 %) in asimetričnost krošenj izbrancev (P = 4,4 %); število odkazanih dreves
na izbranca je bilo večje pri obravnavi B, pri
isti obravnavi pa so imeli izbranci tudi manj
asimetrične krošnje.
Na Brezovi rebri smo v sestojih z obravnavo A
(Preglednica 8) z redčenjem v povprečju odstranili
29 % lesne zaloge, pri B obravnavi pa le 18 %.
Srednji temeljnični premer odkazanega drevesa
je bil v sestojih z obravnavo A DBHq = 101 mm,
z obravnavo B pa DBHq = 102 mm; oboje je več
od povprečnega DBHq neredčenega sestoja (sestoj
pred redčenjem). Vrednosti qD kažejo, da smo z
redčenji dejansko posegali v vladajoči sloj. Kot
indikator jakosti redčenja smo uporabili indeks
SSDI, ki je razmerje med SDI redčenega sestoja
in SDI kontrolnega sestoja. Indikator jakosti red395
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Slika 5: Ploskev, prepuščena naravnemu razvoju - obravnava C (Pišece, 2010. Foto: Benjamin Pajk)
Figure 5: Plot left for natural development, - treatment C (Pišece, 2010. Photo: Benjamin Pajk)

čenja je pri obravnavi A manjši kot pri obravnavi
B, med ploskvami znotraj posameznih obravnav
pa so opazne manjše razlike.
Med sestoji z obravnavo A in B smo ugotovili
statistično značilne razlike pri deležu odkazanih dreves (P = 0,4 %), odkazani sestojni
temeljnici (P = 0,4 %), odkazani lesni zalogi
(P = 3,8 %), SSDI (P = 4,4 %), deležu izbrancev (P = 4,3 %), številu izbrancev na ploskvi
(P = 0,2 %) in po številu odkazanih dreves na
izbranca (P = 0,5 %).
Preskusili smo tudi test razlik med obravnavama A in B, pri katerem smo podatke iz obeh
raziskav združili, saj večji vzorec prispeva k večji
zanesljivosti ugotovitev. Statistično značilne razlike
med obravnavama A in B smo potrdili za delež
odkazanih dreves (P = 0,2 %), odkazano sestojno
temeljnico (P = 0,4 %), odkazano lesno zalogo
(P = 1,2 %), delež izbrancev na ploskvi (P = 0,2 %),
število izbrancev na ploskvi (P = 0,2 %) in število
odkazanih dreves na izbranca (P = 0,1 %). Iz analiz
396

je razvidno, da je število odkazanih dreves na
izbranca ključni razlikovalni znak proučevanih
konceptov redčenj. Za ta parameter smo statistično razliko potrdili s tveganjem, ki je manjše
od 2 promilov.

5
5

RAZPRAVA

DISCUSSION

5.1 Zasnova poskusa
5.1 Experiment scheme
Zasnovana poskusa redčenja bukovih sestojev sta
namenjena večdesetletni spremljavi, na podlagi
katere bo mogoče argumentirano presojati različne
koncepte redčenja. Sedaj smo na začetku poskusa,
kar pomeni, da imamo na voljo posnetke ničelnega
stanja in značilnosti prvega redčenja.
Ploskve za preverjanje učinkov redčenja je
treba zasnovati v fazi letvenjaka ali najkasneje
tanjšega drogovnjaka. Starejše raziskave o učinkih redčenja so bile praviloma zasnovane brez
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Slika 6: Klasično izbiralno redčenje - obravnava A (Pišece, 2010. Foto: Benjamin Pajk)
Figure 6: Classical selective thinning – treatment A (Pišece, 2010. Photo: Benjamin Pajk)

ponovitev (Pirc, 1997), kar povečuje tveganje
za razlike med ploskvami, ki niso le posledica
različnih obravnav, ampak lahko tudi razlik v
rastiščnih razmerah. Iskanje novih konceptov
redčenja (Roženbergar in sod., 2008) terja njihovo preverjanje na terenu. V zadnjem obdobju so raziskave zasnovane praviloma z več
ponovitvami (Pajk, 2011, Saje, 2011). Večje
raziskovalne ploskve zagotavljajo zanesljivejše
rezultate, vendar je zato obseg dela znatno večji,
še posebno pri osnovanju in spremljavi sestojev
v mladostnem obdobju. Slabost majhnih ploskev
sta večji robni učinek in relativno malo dreves
v odraslem sestoju. Pri zasnovi poskusa je treba
pomisliti na robni pas raziskovalnih objektov,
ki naj bo vsaj v velikosti ene širine krošnje
odraslega drevesa. Drevesa v robnem pasu
moramo obravnavati tako kot drevesa znotraj
ploskve. Robni pas oziroma robni učinek roba
je odvisen od oblike ploskev; v primeru krožne
ploskve je manjši kot pri ploskvah kvadratne
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oblike. Predmet proučevanja so lahko različne
značilnosti redčenja, kot so izbira izbrancev ter
jakost in pogostost redčenja (Laznik, 2011, Triplat, 2010), lahko pa tudi tehnološki vidiki, kot
so vplivi različnih tehnologij pridobivanja lesa
na sestoj in gozdni ekosistem (e. g. Judnič, 2006,
Vranešič, 2008, Cerjak, 2011). Ovrednotenje
učinkov redčenja pogosto temelji na primerjavi
redčenih in neredčenih sestojev (npr. Ferlin,
1988, Pirc, 1997, Celič, 2002).
Naš poskus temelji na blokih. Ta zasnova je
primerna za preizkus različnih načinov redčenja. V statističnem pogledu vsak blok pomeni
ponovitev. Z več ponovitvami (blokov) dobimo
zanesljivejše rezultate, hkrati pa povečamo obseg
dela in zato tudi stroške poskusa. Analiza ničelnega stanja gozdnih sestojev na Brezovi rebri in
v Pišecah je pokazala, da so med bloki precejšne
razlike v vrednostih sestojnih parametrov, med
ploskvami posameznega bloka pa pričakovano
dokaj homogene.
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Slika 7: Izbiralno redčenje s stalnimi izbranci - obravnava B (Pišece, 2010. Foto: Benjamin Pajk)
Figure 7: Selective thinning with fixed crop trees – treatment B (Pišece, 2010. Photo: Benjamin Pajk)

5.2 Primerjava učinkov redčenja
5.2 Comparison of thinning effects
Obravnava A pomeni klasično izbiralno redčenje, obravnava B pa izbiralno redčenje s stalnimi
izbranci. Čeprav sta omenjeni zvrsti konceptualno
različni, smo v Pišecah zaenkrat statistične razlike
med njima ugotovili le pri dveh znakih (število
odkazanih dreves na izbranca in asimetričnost
krošnje izbranca).To je razumljivo, saj smo na
začetku poskusa. Na Brezovi rebri pa smo med
obravnavama A in B potrdili značilne razlike
med večino znakov; izmed osmih parametrov
nismo potrdili značilne razlike le za indikator qD
(P = 7,8 %). Lahko sklepamo, da smo značilne
razlike na Brezovi rebri potrdili predvsem zaradi
več dreves na ploskvah, saj je bilo drevje nekoliko mlajše in tanjše kot na Pišecah. Verjetno bi
se razlike pokazale tudi na Pišecah, če bi izbrali
več blokov ali pa večje ploskve. Na Pišecah smo
namreč za znake – kot so delež izbrancev, število
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izbrancev na ploskvi ter delež odkazanih dreves
– ugotovili razlike pri tveganju od 5 do 10 %.
Nekateri parametri se pri obeh raziskovalnih
objektih med obravnavama niso razlikovali; to
so velikost in utesnjenost krošnje izbrancev in
njihov socialni razred. Lahko sklepamo, da so
ploskve glede na te parametre med obravnavama
homogene, kar je ugodno. Po ponovnih redčenjih
lahko pričakujemo, da bomo statistično potrdili
razlike za nekatere od teh parametrov ter za
nekatere druge (DBHq izbrancev, GS izbrancev,
BA izbrancev, napake in poškodbe na izbranca).
Pričakovanja temeljijo na dejstvu, da so izbranci pri
obravnavi B bistveno bolj sproščeni, kar pomeni,
da bo njihova rast hitrejša.
Kot indikator jakosti redčenja smo uporabili
odstotek odkazanih dreves (%N), odstotek odkazane lesne zaloge (%GS) in odstotek odkazane
sestojne temeljnice (%BA). Vsi trije indikatorji
dokazujejo, da je bila jakost redčenja bistveno
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večja pri obravnavi A kot pri obravnavi B. Ploskve
znotraj posamezne obravnave pa ne pomenijo
večjih odstopanj med deleži posameznega indikatorja jakosti redčenja.
Število odstranjenih dreves na izbranca nazorno
prikazuje jakost redčenja. Pri ploskvah z obravnavo B smo izbrancem v povprečju odstranili 4–6
konkurentov, pri obravnavi A pa v povprečju dva.
Zato sklepamo, da je stopnja sproščenosti izbrancev bistveno večja pri obravnavi B. Z razvojem
sestoja se bo pri klasičnem izbiralnem redčenju
(A) zmanjševalo število izbrancev. Delež izbrancev pri izbiralnem redčenju s stalnimi izbranci
(obravnava B) se bo povečal zaradi zmanjševanja
števila dreves v kasnejših razvojnih fazah. Zato
lahko sklepamo, da se bodo z razvojem sestojev
zmanjševale razlike v vrednostih indikatorjev
jakosti redčenja (%N, %BA %GS, število odkazanih dreves–konkurentov na izbranca) med
obravnavama A in B (Kadunc, 2011).
Pri klasičnem izbiralnem redčenju smo večjo
jakost redčenja dokazali tudi z indeksom SSDI, ki
predstavlja razmerje med SDI (po redčenju) in SDI
(kontrolne ploskve – obravnava C). Pri obravnavi A
za Brezovo reber znaša povprečni SSDI 0,72, 0,92 pa
pri obravnavi B. V Pišecah za sestoje A znaša indeks
0,76, za sestoje B pa 0,78. Manjši kot je indeks SSDI,
večja je jakost redčenja. Bončina in sod. (2007) za
klasično redčene sestoje z večjo jakostjo redčenja
navajajo, da znaša SSDI od 0,50 do 0,82, za zmerno
redčene sestoje pa od 0,64 do 0,74. Pretzsch (2005)
za nizka redčenja bukovih sestojev navaja povprečni
SSDI indeks 0,77 za zmerno redčene sestoje in 0,60
za zelo redčene sestoje.
Če primerjamo DBHq konkurentov in izbrancev,
ugotovimo, da so imeli izbranci praviloma večji
srednji temeljnični premer. Izjema je obravnava
B v Pišecah, kjer so bili konkurenti v povprečju
debelejši od izbrancev; razlog je bil verjetno v
slabši negovanosti tega sestoja. Če pa izračunamo
qD, ki je kvocient med DBHq odstranjenih dreves
in DBHq preostalih dreves, potem lahko ocenimo,
v kateri sloj posegamo z redčenjem. Večja kot je
vrednost indikatorja qD, bolj posegamo z redčenjem
v vladajoči sloj. Pri obeh raziskovalnih objektih
je bil indikator qD večji od 1. Pretzsch (2005) je
pri analizi nizkega redčenja ugotovil qD = 0,70 za
zmerno redčenje, qD = 0,74 za močno redčenje
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ter qD = 1,04, kjer so redčenja posegla v vladajoči
sloj. Bončina in sodelavci (2007) so pri klasičnem
izbiralnem redčenju ugotovili vrednosti indikatorja
od 0,84 do 1,02. Povprečne vrednosti indikatorja
za Pišece so1,04 pri obravnavi A in 1,03 pri obravnavi B, za Brezovo reber pa 1,04 pri obravnavi A
in 1,06 pri obravnavi B. Na ploskvah na Brezovi
rebri in v Pišecah so torej ugotovljene vrednosti
dosti višje, kar pomeni, da smo z redčenji izrazito
posegali v zgornji sloj.
V delu smo predstavili ničelno stanje raziskovalnih ploskev. Šele prihodnji rezultati
bodo pokazali zanesljivejše primerjave med
obema načinoma redčenja, kar bo podlaga
za presojo, kateri način redčenja je učinkovitejši v bukovih sestojih. Učinki redčenja so
lahko raznovrstni. Pogosto se omejujemo na
prirastke izbrancev in sestoja, zanimiva pa so
lahko še mnoga druga vprašanja, na primer
jakost redčenja v odraslih sestojih v povezavi
z neželenim predčasnim pomlajevanjem, vpliv
redčenja na odtok vode in izgubo hranil (glej
npr. Serengil in sod., 2007), vpliv zvrsti in
jakosti redčenja na tehnologijo pridobivanja
lesa ter poškodbe drevja in tal.
Raziskave učinkov redčenja bi bilo treba razširiti na druga rastišča (npr. višje lege, alpska regija,
subpanonska regija) in druge drevesne vrste. V
primeru takšne večje mreže dolgoročno naravnanih poskusnih objektov se postavlja vprašanje,
kdo bi upravljal z njo, jo vzdrževal in financiral
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Appendix

Parametri regresijske analize odvisnosti višine
drevesa od prsnega premera za ploskve na Brezovi rebri
Parameters of regression analysis of dependence
of tree height from dbh for plots on Brezova reber
R2

St. tveganja

0,478

0,000

1A

y = exp(2,860+(–1,824/x))

0,423

0,000

2B

y = exp(2,893+(–2,506/x))

0,695

0,000

2A

y = exp(2,948+(–2,314/x))

0,417

0,000

3A

y = exp(2,851+(–2,100/x))

0,451

0,000

3B

y = exp(2,664+(–1,037/x))

0,131

0,013
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Znanstvena razprava
GDK 174+181.1(045)=163.6

Tujerodne in invazivne drevesne vrste v gozdovih Slovenije
Non-native and invasive tree species in the Slovenian forests
Lado KUTNAR1, Rok PISEK2
Izvleček
Kutnar, L., Pisek, R.: Tujerodne in invazivne drevesne vrste v gozdovih Slovenije. Gozdarski vestnik, 71/2013,
št. 9. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 30. Pregled angleškega besedila Breda Misja,
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku je opisano stanje tujerodnih in invazivnih drevesnih vrst v gozdovih Slovenije. V uvodnem delu
je opisana zgodovina vnosa tujerodnih drevesnih vrst pri nas in poskusi s temi drevesnimi vrstami. Predstavljeni so tudi glavni vzroki za vnos teh vrst in njihova uporabnost. Po trenutno dostopnih podatkih Zavoda za
gozdove Slovenije je lesne zaloge tujerodnih drevesnih vrst nekaj manj kot 1 % celotne lesne zaloge gozdov v
Sloveniji. Med njimi je najbolj razširjena invazivna robinija (Robinia pseudoacacia; 0,60 % celotne lesne zaloge
gozdov), sledi ji zeleni bor (Pinus strobus; 0,18 %). S tema vrstama so povezani tudi številni gozdnogospodarski,
gozdnogojitveni in varstveni problemi. Med bolj razširjenimi tujerodnimi drevesnimi vrstami sta še zelena duglazija
(Pseudotsuga menziesii; 0,05 %) in rdeči hrast (Quercus rubra; 0,03 %). Tujerodne drevesne vrste imajo največji
delež v lesni zalogi gozdov v GGO Murska Sobota (8,9 %) in GGO Sežana (3,9 %). V obeh območjih med tujerodnimi prevladuje robinija. Z uporabo različnih virov smo lahko ocenili, da se v naših gozdovih še vedno
pojavlja od 20 do 25 različnih tujerodnih drevesnih vrst. V prihodnosti bi bilo treba več strokovne pozornosti
nameniti predvsem splošno razširjeni robiniji. Poleg tega bi bilo treba skrbno spremljati dinamiko širjenja in
iskati ustrezne možnosti za omejevanje invazivnega visokega pajesena (Ailanthus altissima). V okviru gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih aktivnosti bo treba več načrtnega dela nameniti tudi invazivnim grmovnim
in zeliščnim vrstam, ki v nekaterih predelih že zelo ovirajo normalen razvoj gozdov.
Ključne besede: tujerodna vrsta, invazivna vrsta, drevesna vrsta, lesna zaloga, razširjenost, Slovenija
Abstract
Kutnar, L., Pisek, R.: Non-native and Invasive Tree Species in the Slovenian Forests. Gozdarski vestnik (Professional
Journal of Forestry), 71/2013, vol. 9. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 30. Proofreading
of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This paper presents the status of non-native and invasive tree species in the forests of Slovenia. In the introductory part, the history of introduction of non-native tree species in Slovenia and experimental plantation of
these species are presented. The main reasons for the introduction of these species and their benefits are also
considered. According to currently available data of Slovenian Forest Service the growing stock of non-native
tree species represents less than 1% of the total growing stock of forests in Slovenia. Among the non-native tree
species, invasive black locust (Robinia pseudoacacia) is the most widespread (0.60% of the total growing stock
of forests), followed by eastern white pine (Pinus strobus; 0.18%). Several forest management, silvicultural and
forest protection problems are associated with these two species. Among other widespread non-native tree species
are also Douglas fir (Pseudotsuga menziesii; 0.05%) and red oak (Quercus rubra; 0.03%).
Non-native tree species have the largest share of the growing stock in Forest Regional Unit (FRU) Murska Sobota
(8.9%) and FRU Sežana (3.9%). Among the non-native tree species, black locust is prevailing in both areas. By
using different sources of information, the existence of 20 to 25 different non-native tree species was estimated
in the Slovenian forests.
In the future, in particularly the widespread black locust should be even more considered by the forestry professions. Furthermore, the dynamics of expansion of invasive tree of heaven (Ailanthus altissima) should be
carefully monitored and appropriate measures for its constraint need to be explored. More forest management
and silvicultural activities should be focussed also on the invasive shrub and herb species which significantly
disturb the normal forest development in some regions.
Keywords: non-native species, invasive species, tree species, growing stock, distribution, Slovenia
Dr. L. K., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
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1
1

UVOD

INTRODUCTION

1.1 Zgodovina vnosa tujerodnih
drevesnih vrst
1.1	History of introduction of non-native
tree species
Maks Wraber (1951b) ugotavlja, da je evropsko gozdarstvo začelo z intenzivnejšim vnosom
tujerodnih (tujih) drevesnih vrst ob koncu 19.
stoletja. Med prvimi, ki so okoli leta 1850 začeli
uvajati tujerodne drevesne vrste ali gozdne eksote
in so se z njimi tudi bolj sistematično ukvarjali,
so bili Francozi in Angleži. V srednji Evropi so
jih začeli načrtno uvajati v državne gozdove
Nemčije in Avstrije v letih od 1880 do 1890. V
tistem obdobju so bili osnovani tudi prvi nasadi
tujerodnih gozdnih dreves na slovenskih tleh. V
naše gozdove so množično in v večjem obsegu
začeli vnašati tujerodne drevesne vrste v času med
obema svetovnima vojnama (Wraber, 1951b).
Že v prvem letniku Gozdarskega vestnika je
Sotošek (1938a, 1938b) razmišljal o primernosti
in možnostih sajenja številnih tujerodnih drevesnih vrst. Med vrstami iglavcev, ki so bile v tistem
obdobju potencialno zanimive za vnos v naše
gozdove, med drugim omenja omoriko/Pančičevo
smreke (Picea omorika (Pančić) Purkyne), cemprin
(Pinus cembra L.), alepski/beli bor (Pinus halepensis
Miller), primorski bor (Pinus maritima Lam., sedaj
veljavno ime Pinus pinaster Aiton), gladki/zeleni
bor (Pinus strobus L.), muniko/pepelnati bor (Pinus
heldreichii H.Christ), moliko (Pinus peuce Griseb.),
japonski macesen (Larix leptolepis (Siebold &
Zucc.) Endl., sedaj veljavno ime Larix kaempferi
(Lamb.) Carrière sec. Franco), zeleno duglazijo
(Pseudotsuga douglasii (Lindl.) Carrière, sedaj veljavno ime Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco).
Med vrstami listavcev posebej izpostavlja ameriški
jesen (Fraxinus americana L.), črni oreh (Juglans
nigra L.), kanadski topol (Populus × canadensis
Moench) in robinijo (Robinia pseudoacacia L.)
(Sotošek, 1938b).
Na ozemlju Slovenije so že pred drugo svetovno
vojno potekala obsežna pogozdovanja gozdnih
in negozdnih površin. O razsežnostih sajenja in
deležih posameznih tujerodnih drevesnih vrst v
tistem obdobju lahko dobimo vtis iz Potočnikovega
GozdV 71 (2013) 9

prispevka (Potočnik, 1939). V njem navaja, da so
v Prekmurju v obdobju med letoma 1934 in 1938
zasadili 3.256.000 sadik gozdnega drevja. Od tega
števila je 911.000 sadik prispevala banovinska
gozdna drevesnica v Murski Soboti. Med sadikami
iz omenjene drevesnice so bile zelo zastopane
sadike nekaterih tujerodnih drevesnih vrst (22 %
sadik robinije, 13 % sadik ameriškega jesena, 0,5
% sadik črnega oreha). Poleg tega so za potrebe
tamkajšnjega območja vzgojili tudi 152.000 sadik
smreke (17 % od vseh) (Potočnik, 1939), ki pa je
prav tako neustrezna drevesna vrsta za večino
prekmurskih gozdnih rastišč.
Dobro desetletje kasneje Wraber (1951a)
poroča, da so golosečne površine v nižinskih predelih Prekmurja v obdobju med obema vojnama
in po drugi svetovni vojni pogozdovali predvsem s
tujerodnimi hitrorastočimi listavci, kot so robinija
(Robinia pseudoacacia L.), kanadski topol (Populus
× canadensis Moench), ameriški jesen (Fraxinus
americana L.) in črni oreh (Juglans nigra L.). V
nekoliko manjšem obsegu so sadili tudi rdeči/
ameriški hrast (Quercus rubra L.) in od iglavcev
gladki/zeleni bor (Pinus strobus L.). Med vrstami,
ki bi bile po njegovi oceni potencialno zanimive za
osnovanje poskusnih nasadov na vlažnejših rastiščih v omenjenem območju, bi bila tudi dvoredna
močvirska cipresa/močvirski taksodij (Taxodium
distichum (L.) L. C. M. Richard) (Wraber, 1951a).
V nasprotju s Potočnikom (1939), ki ni bil posebno
kritičen do vnosa tujerodnih drevesnih vrst v
naše gozdove, se Wraber (1951a) že zelo zaveda
nevarnosti pogozdovanja s tujerodnimi drevesnimi
vrstami. Še posebno pri tem izpostavlja primer
robinije (glej prispevek Kutnar & Kobler, 2013).
Wraber je zelo izčrpno pisal o tujerodnih drevesnih vrstah tudi v Gozdarskem vestniku (Wraber,
1951b). V tem prispevku med drugim povzema
podatke iz nepopolne statistike iz leta 1926, iz
katere je razvidno, da je bilo v t.i. Ljubljanski in
Mariborski oblasti 87 objektov (nasadov) s skupno
površino 113 hektarjev (Wraber, 1951b). Med
njimi so bili najpogostejši nasadi zelenega bora,
zelene duglazije, kanadskega topola in rdečega
hrasta. Po njegovem mnenju so bile prav te vrste
najprimernejše in zato je menil, da jih je smiselno
uporabljati zaradi gospodarskih učinkov. Čeprav
ni imel konkretnih podatkov za obdobje med
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letoma 1926 in 1950, pa ugotavlja, da je prvotna
vnema za gojenje eksot precej popustila zaradi
neuspelih poskusov, vendar pa se je zanimanje za
nekatere precej razširilo med lastniki gozdov. Pri
tem omenja primer duglazije, ki jo lahko »srečaš
širom slovenskih gozdov kot posamezna drevesa ali
v manjših skupinah« (Wraber, 1951b).
V omenjenem prispevku predstavlja tudi izvor,
značilnosti in navaja lokacije nasadov posameznih
tujerodnih drevesnih vrst pri nas (Wraber, 1951b).
Med iglavci posebno veliko prostora namenja
zeleni duglaziji (Pseudotsuga taxifolia Britt. var.
viridis Asch. et Gr. = sin. Pseudotsuga douglasii
(Lindl.) Carrière, sedaj veljavno ime Pseudotsuga
menziesii (Mirb.) Franco) in zelenemu/gladkemu
boru (Pinus strobus L.). Druge tuje vrste iglavcev, ki jih predstavlja, so kavkaška jelka (Abies
nordmanniana (Steven) Spach), velika/vankuverska jelka (Abies grandis (Douglas ex D. Don)
Lindley), koloradska/dolgoigličasta jelka (Abies
concolor (Gordon) Lindley ex Hildebrand), sitka
(Picea sitchensis (Bong.) Carriere), bodeča smreka
(Picea pungens Engelm.), Lawsonova pacipresa
(Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.),
kanadska čuga (Tsuga canadensis (L.) Carriere),
zahodnoameriška čuga (Tsuga heterophylla (Raf.)
Sarg.), (dvoredna) močvirska pacipresa (Taxodium
distichum (L.) L. C. M. Richard), omorika/Pančičeva smreka (Picea omorika (Pančić) Purkyne),
cemprin (Pinus cembra L.), japonski macesen
(Larix leptolepis (Siebold & Zucc.) Endl., sedaj
veljavno ime Larix kaempferi (Lamb.) Carrière sec.
Franco). Za pogozdovanje Krasa so kot pionirji
gozdne vegetacije po njegovem mnenju potencialno zanimive predvsem atlantska/atlaška cedra
(Cedrus atlantica (Endl.) Carriere) in libanonska
cedra (Cedrus libani A.Rich.). Omenja tudi himalajsko cedro (Cedrus deodara (D. Don) G. Don fil.
in Loudon), ki ni primerna za pogozdovanje Krasa,
temveč bi jo lahko sadili v vlažnejših kotlinah in
mraziščih visokega krasa (Wraber, 1951b).
Od primernejših vrst za pogozdovanje Krasa
navaja tudi različne sredozemske jelke, ki predstavljajo skupino bližnje sorodnih jelk, avtohtonih
v pogorjih Sredozemlja. Med pogosteje sajenimi
vrstami zunaj svojega areala je grška jelka (Abies
cephalonica Loudon). Druge sredozemske jelke,
ki bi bile potencialno uporabne za ta namen, so
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španska jelka (Abies pinsapo Boiss.), maroška jelka
(Abies marocana Trab. = sin. Abies pinsapo Boiss.
var. marocana (Trab.) Ceballos & Bolaños), alžirska
jelka (Abies numidica de Lannoy ex Carrière),
siciljska jelka (Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei),
cilicijska jelka (Abies cilicica (Antoine & Kotschy)
Carrière), Borisova jelka (Abies borisii-regis Mattf.),
tazaotska jelka (Abies tazaotana S. Côzar ex Villar
= sin. Abies pinsapo Boiss. var. tazaotana (S. Côzar
ex Villar) J. Pourtet).
Mnogo manj pozornosti kot iglavcem pa
namenja tujerodnim drevesnim vrstam listavcev.
Med njimi več pozornosti namenja rdečemu/
ameriškemu hrastu (Quercus rubra L.) in kanadskemu topolu (Populus × canadensis Moench),
ki je križanec med ameriškim črnim topolom
(Populus deltoides Marsch.) in našim črnim topolom (Populus nigra L.). Omenja tudi močvirski
hrast (Quercus palustris Münchh.), debeloplodni
hrast (Quercus macrocarpa Michx.), črni oreh
(Juglans nigra L.) in ameriški jesen (Fraxinus
americana L.). Kot potencialno zanimive našteva
tudi različne druge vrste topolov (npr. Populus
eugenei, P. robusta, P. trichocarpa, P. serotina, P.
regenerata, P. gerlica, P. simoni).
Zanimivo je, da v tem prispevku (Wraber,
1951b) med številnimi tujerodnimi drevesnimi
vrstami, ki so že prisotne pri nas ali bi bile lahko
potencialno zanimive, sploh ne omenja robinije.
Res pa je, da tej vrsti namenja veliko prostora v
drugem prispevku iz istega leta (Wraber, 1951a).
Iz obeh Wraberjevih prispevkov (Wraber,
1951a, 1951b) je razvidno, da so poskusi uvajanja
tujerodnih drevesnih vrst potekali predvsem v
Pomurju in na kraškem območju. Razmeroma
dober vpogled v prisotnost in načrte s tujerodnimi
drevesnimi vrstami na kraškem območju lahko
dobimo na podlagi preglednega prispevka, ki ga
je Rejic (1952) napisal ob obisku FAO eksperta,
Jeana Pourteta. Na temelju francoskih izkušenj in
videnega v Sloveniji je Pourtet imel tudi predavanje (objava prispevka Pourtet & Vidrih (1953)
po avtorskem rokopisu in beležkah prevajalca J.
Vidriha). Ob obiska tujega eksperta so se ustavili pri nekaterih poskusnih objektih tujerodnih
drevesnih vrst (npr. duglazije, gladkega/zelenega
bora, himalajske cedre in topolovih klonov). V
Rejičevem prispevku so opisani nekateri dotedanji
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Preglednica 1: Tujerodne drevesne vrste, ki so bile posajene znotraj naših gozdov in v zunajgozdnih nasadih
ali parkih ter predlog za njihovo vnos v naše gozdove (prirejeno po Wraber, 1951b). V nekaterih primerih iz
obstoječega vira ni mogoče razbrati razlike med gozdnimi in zunajgozdnimi nasadi tujerodnih drevesnih vrst.
V nekaterih primerih tudi ni jasno razvidno, ali nasad določene drevesne vrste že obstaja.
Table 1: Non-native tree species planted within our forests and non-forest plantations and parks and proposition
for their introduction into our forests (adapted from Wraber, 1951b). In some cases, the difference between forest
and non-forest plantations of non-native tree species cannot be made out from the existing source. In some cases it
is also not clear, whether the plantation of a certain tree species already exists or not.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7

IGLAVCI:
Zelena duglazija (Pseudotsuga menziesii)
Zeleni/gladki bor (Pinus strobus)
Kavkaška jelka (Abies nordmanniana)
Velika/vankuverska jelka (Abies grandis)
Koloradska/dolgoigličasta jelka (Abies concolor)
Sitka (Picea sitchensis)
Bodeča smreka (Picea pungens)
Lawsonova pacipresa (Chamaecyparis lawsoniana)
Kanadska čuga (Tsuga canadensis)
Zahodnoameriška čuga (Tsuga heterophylla)
Močvirska pacipresa (Taxodium distichum)
Pančičeva smreka/omorika (Picea omorika)
Cemprin (Pinus cembra)
Japonski macesen (Larix kaempferi)
Atlantska/atlaška cedra (Cedrus atlantica)
Libanonska cedra (Cedrus libani)
Himalajska cedra (Cedrus deodara)
Grška jelka (Abies cephalonica)
Španska jelka (Abies pinsapo)
Maroška jelka (Abies marocana)
Alžirska jelka (Abies numidica)
Siciljska jelka (Abies nebrodensis)
Cilicijska jelka (Abies cilicica)
Borisova jelka (Abies borisii-regis)
Tazaotska jelka (Abies tazaotana)
LISTAVCI:
Rdeči/ameriški hrast (Quercus rubra)
Močvirski hrast (Quercus palustris)
Debeloplodni hrast (Quercus macrocarpa)
Črni oreh (Juglans nigra)
Ameriški jesen (Fraxinus americana)
Kanadski topol (Populus × canadensis)
Drugi topoli (Populus eugenei, P. robusta, P. trichocarpa, P.
serotina, P. regenerata, P. gerlica, P. simoni).
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poskusi s tujerodnih vrstami na Krasu (Rejic,
1952). Po dotedanjih izkušnjah so bile za sajenje
na kraških goličavah primerne predvsem tri vrste
ceder (himalajska, atlantska/atlaška in libanonska
cedra (Cedrus deodara, C. atlantica, C. libani))
ter grška in španska jelka (Abies cephalonica, A.
pinsapo). V sestojih na krasu naj bi od tujerodnih
vrst sadili tudi piramidasto cipreso (varieteta
vrste Cupressus sempervirens), črni oreh (Juglans
nigra), rdeči hrast (Quercus rubra). Omenjena je
tudi možnost sajenja makedonske/Borisove jelke
(Abies borisii-regis). Na Krasu so takrat že delali
poskuse tudi z različnimi vrstami orehov, kot sta
črni oreh (Juglans nigra) in japonski oreh (Juglans
sieboldiana = sin. J. ailantifolia, J. cordiformis).
Za potrebe čebelarstva so sejali soforo (verjetno
japonska sofora (Sophora japonica L.)). Za vzgojo
sviloprejk pa so sadili murvo (Morus sp.). Kot
potencialno zanimivi tujerodni drevesni vrsti v
postojnskem območju sta omenjeni tudi duglazija
(Pseudotsuga menziesii) in kavkaška jelka (Abies
nordmanniana) (Rejic, 1952).
O stanju in perspektivah kraških gozdov je
naslednje leto pisal tudi Cvek (1953). V prispevku,
v katerem povzema tudi različne avtorje (npr.
Beltram, Orel, Tschermak, Rejic), se je posebej
omejil na okraja Sežana in Gorica. Poleg poskusov s številnimi domačimi vrstami omenja tudi
poskuse s tujerodnimi vrstami, kot je macesen
(natančno ni napisano, vendar je verjetno mišljen
japonski macesen (Larix leptolepis)), beli/alepski
bor (Pinus halepensis), zeleni/gladki bor (Pinus
strobus), brutijski/brucijski bor (Pinus brutia),
obmorski/primorski bor (Pinus maritima, sedaj
veljavno ime Pinus pinaster), cedre (Cedrus sp.),
grška jelka (Abies cephalonica) in rdeči hrast
(Quercus rubra). Med drugim omenja, da nekateri
avtorji kot potencialno zanimivo vrsto na Krasu
štejejo tudi robinijo (Robinia pseudoacacia). Avtor
ugotavlja, da poleg robinije na kraškem območju
dobro uspeva tudi pajesen (Ailanthus altissima)
(Cvek, 1953), oba pa dandanes štejemo za invazivni drevesni vrsti. Poleg tega ugotavlja, da večina
strokovnjakov, katerih poglede povzema v tem
prispevku, vidijo rešitve za ponovno ogozditev
Krasa predvsem v vrstah, ki sicer v tistem času niso
bile naravno prisotne na tem območju. Vendar pa
ob tem izraža tudi precejšnje pomisleke, saj je po
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njegovem mnenju treba tujerodne drevesne vrste
najprej dobro proučiti na terenu (npr. poskusni
nasadi). Kot še ugotavlja, je črni bor sicer domača
vrsta, vendar pa je za kraško območje tujka,
ekosota in po njegovem mnenju glede na težave
(npr. požari, napadi škodljivcev, snegolomi) in
slab finančni učinek ne more biti končna (ciljna)
drevesna vrsta na tem območju. Kot boljšo možnost
za osnovanje gozdov in usmerjanje razvoja vidi v
upoštevanju naravnih rastiščnih razmer in avtohtone vegetacije. Vendar pa dopušča tudi možnost
vnosa tujerodnih drevesnih vrst v obliki primesi
v sestojih avtohtonih vrst (Cvek, 1953).
Vendar pa poskusi s tujerodnimi drevesnimi
vrstami niso potekali le v pomurskem in kraškem
delu Slovenije, temveč tudi na drugih območjih.
Tako je avtor J. J. (podpisan samo z inicialkama;
1953) v poročilu o ekskurziji novomeške sekcije
DIT (Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva
in lesne industrije) v Suho krajino napisal, da so
si ogledali nasade smreke in mešan nasad črnega,
rdečega in gladkega (zelenega) bora s primešanimi macesni. Omenja tudi poskus z domačim
kostanjem, jelko in rdečim hrastom.
Nekaj let pozneje so tudi v uvodu prispevka
o možnostih gojenja Lawsonove paciprese
(Chamaecyparis lawsoniana) (Mikuletič in sod.,
1962) omenjene različne hitro rastoče drevesne
vrste. Med najbolj uporabnimi in razmeroma
dobro znanimi omenjajo predvsem topole. Kot
pišejo avtorji, ima stroka s topoli že bogate izkušnje in uspehe. Pri izbiri hitro rastočih iglavcev
pa navajajo, da gozdarska stroka še ni prišla do
dokončnega nabora. Poleg domačih vrst smreke
(Picea abies) in navadnega bora (mišljen je rdeči
bor (Pinus sylvestris)) omenjajo tudi zeleni bor
(Pinus strobus), duglazijo (verjetno zelena duglazija (Pseudotsuga menziesii) in macesen (verjetno
tujerodne vrste, med njimi predvsem japonski
macesen (Larix leptolepis, sedaj veljavno ime Larix
kaempferi) (Mikuletič in sod., 1962).
Po njihovih informacijah je bil »najvažnejši
objekt različnih eksot na Pohorju« posestvo
Škrbsovo na Rdečem bregu. V letih od 1889
do 1890 so v Ameriki naročili semena kar okoli
dvajsetih vrst različnih eksot. Semena so posejali
v gozdni drevesnici na nadmorski višini okoli 880
metrov (Mikuletič in sod., 1962).
GozdV 71 (2013) 9

Kutnar, L., Pisek, R.: Tujerodne in invazivne drevesne vrste v gozdovih Slovenije

V poznejših desetletjih sta se zanimanje in
vnema za vnašanje tujerodnih drevesnih vrst
nekoliko zmanjšala. Hkrati so bile te tujerodne
drevesne vrste manj zanimive zaradi večjega
poudarka konceptu sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi, ki v ospredje postavlja rastiščem prilagojene domače, avtohtone drevesne vrste. Vendar
pa so nekatere tujerodne drevesne vrste še po
nekaj desetletjih obdržale razmeroma velik delež
in pomembno mesto tudi v sedanjem konceptu
gospodarjenja z gozdovi. Zaradi spreminjajočih
razmer (npr. segrevanje ozračja, neustrezni gozdnogojitveni načini) pa se v prihodnosti lahko
še poveča delež nekaterih vrst (npr. robinija) še
povečati (Kutnar & Kobler, 2013).

1.2 Uporabnost tujerodnih drevesnih vrst
1.2 Usability of non-native tree species
Različni avtorji v svojih prispevkih omenjajo
številne koristi robinije (Torelli, 2002; Brus, 2004;
Rudolf, 2004; Kutnar & Kobler, 2013). Eden od
najpogostejših motiv za vnašanje tujerodnih drevesnih vrst v naše gozdove in tudi za osnovanje
njihovih nasadov zunaj gozda je bilo predvsem
pridobivanje lesa. Les posameznih tujerodnih vrst
se je namreč izkazal zaradi kakovosti, ki naj bi v
nekaterih primerih celo prekašala les domačih vrst.
Pri večini tujerodnih vrst pa je bila še posebno v
povojnem obdobju za njihovo uvajanje odločilna
predvsem hitra rast (npr. topoli).
Med najbolj cenjenimi vrstami lesa je bil les
duglazije, ki je eden najboljših od vseh ameriških
iglavcev (Rakušček, 1950; Miklavžič, 1951). Vendar
pa kot ugotavlja Miklavžič (1951), zelo kakovosten
les duglazije prihaja predvsem iz starih pragozdnih
sestojev. Po trajnosti je les duglazije enakovreden
macesnovemu, po nosilnosti pa ne zaostaja za
smreko, jelko in borom. Po avtorjevih ugotovitvah donos lesne mase v nasadih zelene duglazije
predstavlja približno dvakratnik donosa smreke v
podobnih rastiščnih razmerah (Miklavžič, 1951).
Tudi Wraber (1951b) navaja, da je rast zelene
duglazije v primerjavi s smreko precej bolj intenzivna. Zelena duglazija pri okoli štiridesetih letih
starosti doseže višino 25–30 m in prsni premer
45–50 cm, medtem ko ima smreka iste starosti
pri enakih rastiščnih razmerah le 18–25 m višine
in 25–30 cm prsnega premera. Zaradi hitre rasti
GozdV 71 (2013) 9

je lahko prirastek lesne mase v čistem sestoju te
vrste celo blizu 30 m3/ha (Wraber, 1951b).
Med zanimivejšimi vrstami lesa je tudi sitkin, ki
je razmeroma lahek in zelo primeren kot stavbni
les, saj nima smole. Po kakovosti le malo zaostaja
za lesom duglazije (Urbas, 1951).
Za potrebe pridobivanja večjih količin lesne
mase so v preteklosti osnovali tudi številne gozdne
in še posebno zunajgozdne nasade različnih vrst
in klonov topola.
Med koristmi od tujerodnih drevesnih vrst, ki
so bile eden od motivov za njihovo uvajanje, je
bilo v povojnem obdobju tudi pridobivanje smole.
Tako Beltram (1947) navaja možnosti in nekatere
izkušnje pri gojenju tujerodnih drevesnih vrst
za pridobivanje smole. Poleg domačih vrst bora
kot smolarsko zanimivega omenja primorski bor
(Pinus maritima Lam., sedaj veljavno ime Pinus
pinaster Aiton), iz katerega Francozi pridobivajo
velike količine smole in bi ga po njegovem mnenju
lahko sadili znotraj nasadov črnega bora na Krasu.
Poleg tega bi v podobnih razmerah za te potrebe
lahko gojili tudi alepski/beli bor (Pinus halepensis
Miller). Med drugim omenja tudi dvajsetletne
nasade alepskega bora nad Mirnom pri Gorici. Kot
potencialno zanimivo vrsto za smolarjenje omenja
tudi abruški/brucijski bor (Pinus brutia Ten. =
sin. Pinus halepensis Mill. subsp. brutia (Ten.)
Holmboe) in njegove križance (Beltram, 1947).
V istem letu Čokl (1947) omenja tudi prve
poskuse načrtnega in organiziranega smolarjenja
na Štajerskem. Poleg 584 dreves rdečega, šestih
dreves črnega bora je bilo v poskus vključenih
tudi 48 dreves gladkega/zelenega bora (Pinus
strobus L.).
Poleg omenjenih koristi tujerodnih drevesnih
vrst različni avtorji navajajo še nekatere druge
(npr. Wraber, 1951b; Brus, 2004).

2
2

RAZISKOVALNO OBMOČJE IN
METODE DELA

RESEARCH AREA AND METHODS OF
STUDY

V študiji nas je zanimalo, kakšna sta stanje in
zastopanost tujerodnih drevesnih vrst v naših
gozdovih po dobrem polstoletju od intenzivnih
prizadevanj za njihov vnos (npr. Wraber, 1951b).
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Na podlagi podatkov iz sestojnih kart Zavoda
za gozdove Slovenije (ZGS, 2010, 2011, 2012)
smo ocenili sedanje stanje razširjenosti glavnih
tujerodnih drevesnih vrst pri nas. Z uporabo
razpoložljivih podatkov, pridobljenih iz gozdarskega informacijskega sistema Zavoda za gozdove
Slovenije (ZGS, 2012), smo analizirali lesno zalogo
posamezne tujerodne drevesne vrste v Sloveniji.
Lesno zalogo vrste smo primerjali s celotno lesno
zalogo v posameznem gozdnogospodarskem
območju Zavoda za gozdove Slovenije.
Da bi dobili tudi podatek o pojavljanju nekaterih manj zastopanih drevesnih vrst, ki niso
razvidne iz gozdarske informacijske baze Zavoda
za gozdove Slovenije (ZGS, 2010, 2011, 2012), smo
opravili dodatno anketiranje po gozdnogospodarskih območjih Zavoda za gozdove Slovenije.
Anketiranci (zaposleni na ZGS) so posredovali
informacije o pojavljanju tujerodnih drevesnih
vrst v gozdnih sestojih. Da bi pridobili čim več
podatkov, njihova oblika in deloma tudi vsebina
ni bila vnaprej strogo določena. Vendar pa smo iz
pridobljenih podatkov lahko dobili nekaj informacij, ki so se bile skupne vsem odgovorom. Za
vsako tujerodno vrsto sta bila iz anket razvidna
informacija o lokaciji pojavljanja vrste (GGO, KE,
GGE, odsek) in tudi obseg pojavljanja tujerodne
drevesne vrste (posamezno drevo, šop/skupina,
sestoj). Nekateri anketiranci so ocenili tudi površino sestoja (v hektarjih) in delež tujerodne
drevesne vrste v lesni zalogi odseka. Sodelovanje
v anketi je bilo prostovoljno, zato iz posameznih
GGO ZGS nismo dobili anketnih podatkov (GGO
Maribor, Postojna, Sežana oz. Kraški GGO).

3
3

REZULTATI
RESULTS

V šifrantu drevesnih vrst, ki se uporablja v bazi
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS, 2010, 2011,
2012), so navedene naslednje tuje drevesne vrste
(zunaj oklepaja so napisana imena, kot so v bazi; v
oklepaju pa so dodani deli imen in dodana latinska
imena): sitka (Picea sitchensis (Bong.) Carriere),
grška jelka (Abies cephalonica Loudon), zeleni/
gladki bor (Pinus strobus L.), japonski macesen
(Larix leptolepis (Siebold & Zucc.) Endl., sedaj
veljavno ime Larix kaempferi (Lamb.) Carrière sec.
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Franco), (zelena) duglazija (Pseudotsuga douglasii
(Lindl.) Carrière, sedaj veljavno ime Pseudotsuga
menziesii (Mirb.) Franco), (Lawsonova) pacipresa
(Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.),
rdeči/ameriški hrast (Quercus rubra L.), močvirski hrast (Quercus palustris Münchh.), robinija
(Robinia pseudoacacia L.). Pod posebno kategorijo
so uvrščeni topoli, ki pa vključuje tako samonikli
vrsti črni in beli topol (Populus nigra L., P. alba L.),
kot tudi tuje vrste oz. klone, kot npr. pogosto
omenjeni kanadski topol (Populus × canadensis
Moench) (v tej skupini ni zajeta trepetlika (Populus
tremula L.)). Z razmeroma majhnim deležem bi
bile lahko tujerodne drevesne vrste vključene
tudi v kategorijah ‚ostali bori‘ in ‚ostali iglavci‘.
Po ocenah, ki temeljijo na trenutno dostopnih
podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS 2012),
je lesna zaloga vseh tujerodnih drevesnih vrst
pri nas dobre 3,3 milj. m3, kar je 0,99 % celotne
lesne zaloge gozdov v Sloveniji (preglednica 2).
Ocena lesne zaloge tujerodnih drevesnih vrst je
bila ocenjena na podlagi podatkov iz baze ZGS
(2012). Pri oceni lesne zaloge lahko nastajajo tudi
določena odstopanja, ki so posledica nezanesljivih
meritev, nepoznavanja določenih vrst, uporabe
neustreznih oz. nezanesljivih metod za izračun
lesnih zalog itn.
Med vsemi tujerodnimi drevesnimi vrstami je
daleč najbolj razširjena robinija (0,60 % celotne
lesne zaloge gozdov) (preglednica 2, slika 2). Razmeroma velik delež ima tudi zeleni bor (0,18 %).
Skupina topolov, med katerimi sta tudi avtohtoni
črni in beli topol, predstavlja 0,12 % celotne lesne
zaloge v Sloveniji. Med bolj razširjenimi tujerodnimi drevesnimi vrstami sta še zelena duglazija
(0,05 %) in rdeči hrast (0,03 %). Delež vseh drugih
tujerodnih drevesnih vrst pa ne dosega 0,01 %
celotne lesne zaloge (preglednica 2).
Tujerodne drevesne vrste imajo po podatkih
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS, 2010, 2011,
2012) večji delež v lesni zalogi predvsem v GGO
Murska Sobota in GGO Sežana (Kraški GGO).
V prvem GGO je bil v letu 2012 delež teh vrst
ocenjen na 8,9 %, v drugem pa na 3,9 %. K temu
deležu v obeh primerih največ prispeva robinija
(6,7 % in 2,2 %) (glej tudi Kutnar & Kobler, 2013).
V GGO Murska Sobota imajo poleg robinije večji
delež tudi topoli (1,9 %), zeleni bor in rdeči hrast.
GozdV 71 (2013) 9
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V GGO Sežana pa je poleg robinije pogostejši
zeleni bor (1,4 %) (preglednica 2, slika 1).
Druga gozdnogospodarska območja z relativno
velikim deležem tujerodnih drevesnih vrst so
Brežice (2,0 %), Tolmin (1,4 %), Maribor (1,3 %)
in Novo mesto (1,2 %). V vseh teh GGO, razen
v novomeškem, robinija prevladuje med tujerodnimi drevesnimi vrstami. V GGO Novo mesto
ima največji delež zeleni bor. Razmeroma malo
tujerodnih drevesnih vrst je v GGO Celje (0,4 %) in
GGO Postojna (0,3 %). V teh dveh območjih med
tujerodnimi vrstami prevladuje zelena duglazija.
V gozdnogospodarskih območjih Bled, Nazarje,
Kranj in Kočevje pa je tujerodnih drevesnih vrst
manj kot 0,1 % v lesni zalogi njihovih gozdov
(preglednica 2).
Med skupinami oz. drevesnimi vrstami, zajetimi v analizo, v Sloveniji zelo prevladuje robinija
(61,1 % od celotne lesne zaloge tujerodnih dre-

vesnih vrst), sledi ji zeleni bor (18,7 %), topoli
(11,4 %), zelena duglazija (5,1 %) in rdeči hrast
(2,9 %). Druge tujerodne drevesne vrste ali skupine
ne dosegajo 1 % v lesni zalogi vseh analiziranih
tujerodnih drevesnih vrst (preglednica 2).
Poleg tujerodnih drevesnih vrst, ki so v bazi
Zavoda za gozdove Slovenije opredeljene s
samostojnimi kategorijami (preglednica 2), smo
na podlagi dodatnega anketiranja sodelavcev
ZGS dobili podatke o pojavljanju še nekaterih
tujerodnih drevesnih vrst. Med njimi je tudi
invazivni visoki pajesen (Ailanthus altissima
(Mill.) Swing. = sin. Ailanthus glandulosa Desf.),
ki ga sicer omenja že tudi Cvek (1953). Skoraj
povsod, kamor so ga vnašali (v Evropi predvsem
v toplejših sredozemskih predelih), se je visoki
pajesen kmalu začel tudi subspontano razširjati
zunaj gojenih površin. Največkrat subspontano
raste ob gozdnih robovih, cestah, na nasipih in

Preglednica 2: Deleži tujerodnih drevesnih vrst v gozdnogospodarskih območjih (podatki povzeti po ZGS, 2012)
Table 2: Shares of non-native tree species in Forest Regional Unit (FRU) (data taken from ZGS (SFS), 2012)

Celotna lesna
zaloga

Skupaj lz tujer.
Drev. Vrst

Delež vseh tujer. Drev. Vrst

Sitka

Grška jelka

Zeleni bor

Japonski
macesen

Duglazija

Pacipresa

Ostali bori

Ostali iglavci

Rdeči hrast

Močvirski
hrast

Topoli

Robinija

DELEŽ OD CELOTNE LESNE ZALOGE V GGO

(m3)

(m3)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Tolmin

35.329.393

491.697

1.39

0.00 0.00 0.02

0.00

0.01 0.00 0.00 0.01 0.05

0.00

0.09 1.21

GGO
Bled

20.491.381

5.759

0.03

0.00 0.00 0.00

0.00

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.02 0.00

Kranj

25.197.709

7.303

0.03

0.00 0.00 0.01

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.01 0.01

Ljubljana

39.341.152

54.486

0.14

0.00 0.00 0.01

0.00

0.02 0.00 0.00 0.00 0.01

0.00

0.04 0.06

Postojna

23.514.746

60.781

0.26

0.00 0.00 0.06

0.00

0.18 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.01 0.01

Kočevje

29.481.593

19.819

0.07

0.00 0.00 0.03

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.04 0.00

Novo mesto

27.655.286

335.025

1.21

0.00 0.00 0.62

0.00

0.02 0.00 0.00 0.00 0.07

0.00

0.02 0.48

Brežice

19.321.433

391.368

2.03

0.00 0.00 0.58

0.00

0.04 0.00 0.00 0.00 0.08

0.00

0.06 1.26

Celje

22.491.006

78.860

0.35

0.00 0.00 0.02

0.00

0.18 0.00 0.00 0.00 0.01

0.00

0.01 0.12

Nazarje

17.308.132

3.907

0.02

0.00 0.00 0.00

0.00

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.01

Slovenj Gradec

20.964.773

28.487

0.14

0.00 0.00 0.02

0.00

0.05 0.00 0.00 0.00 0.04

0.00

0.00 0.02

Maribor

33.470.703

439.435

1.31

0.01 0.00 0.25

0.00

0.14 0.00 0.00 0.00 0.06

0.01

0.26 0.59

Murska Sobota

10.136.149

906.588

8.94

0.00 0.00 0.22

0.00

0.01 0.00 0.00 0.00 0.07

0.01

1.89 6.74

Sežana

13.113.259

504.758

3.85

0.00 0.00 1.42

0.00

0.03 0.00 0.03 0.03 0.02

0.00

0.11 2.19

337.816.715 3.328.273

0.99

0.00 0.00 0.18

0.00

0.05 0.00 0.00 0.00 0.03

0.00

0.11 0.60

SKUPAJ
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Slika 1: Deleži tujerodnih drevesnih vrst v gozdnogospodarskih območjih ZGS na podlagi podatkov sestojnih
kart (ZGS, 2010, 2011, 2012)
Figure 1: Shares of non-native tree species in ZGS (SFS) Forest Regional Unit (FRU) on the basis of stand map data
(ZGS, 2010, 2011, 2012)

Slika 2: Razširjenost in lesna zaloga robinije (Robinia pseudoacacia ) po 1 × 1km kvadrantih in GG območjih
Figure 2: Distribution and wood stock of black locust (Robinia pseudoacacia) with regard to 1 × 1km quadrants
and Forest Regional Unit (FRU)
410
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Slika 3: Zeleni (gladki) bor (Pinus strobus) je med pogostejšimi tujerodnimi drevesnimi vrstami v naših gozdovih. Ponekod, kot na primer v gozdnih sestojih v okolici Šentjerneja na Dolenjskem, se zelo dobro pomlajuje.
(foto: Lado Kutnar)
Figure 3: Eastern white pine (Pinus strobus) is one of more common non-native species in our forests. On some
locations, for example in forest stands in the surroundings of Šentjernej in Dolenjska, it regenerates very well.
(Photo: Lado Kutnar)

brežinah, pogosto v bližini naselij, redkejši je po
parkih kot okrasno drevo. Pri nas je ta vrsta najbolj razširjena na Krasu, kjer so ga že ob koncu
19. stoletja uporabljali za pogozdovanje kamnitih
goličav. Čeprav je visoki pajesen po dosedanjih
podatkih na splošno najbolj razširjen na primorskem območju in ob Soči, nekoliko redkejši je v
panonskem svetu in toplejših predelih dinarskega
sveta (Brus & Dakskobler, 2001; Brus, 2004), pa
smo z anketiranjem strokovnjakov ZGS dobili
podatke o njegovem pojavljanju tudi v drugih
območjih (npr. GGO Bled, GGO Slovenj Gradec,
GGO Celje). Za to vrsto smo dobili podatke o
njenem pojavljanju v dvajsetih kvadrantih kilometrske mreže (podatkov o razširjenosti te vrste v
GGO Sežana, Maribor in Postojna nismo dobili).
Glede na izkušnje iz Severne Amerike, kjer ta
vrsta ponekod ogroža avtohtono vegetacijo, jo
GozdV 71 (2013) 9

je treba tudi pri nas skrbno opazovati in njegovo
širjenje po potrebi omejevati. Pri nas je ta vrsta
ena redkih, ki se subspontano razširja in je bila
nedvoumno opredeljena kot invazivna. Vendar
pa je bilo njeno čezmerno razraščanje večinoma
lokalnega značaja (Brus & Dakskobler, 2001; Brus,
2004). Na Krasu in Goriškem se na več mestih
invazivno razrašča po zapuščenih travnikih in
pod daljnovodi (Arnšek, 2009).
Kot je dobro znano, so črni oreh (Juglans nigra)
sadili predvsem v nižinskih predelih. Tako je
največ ohranjenih sestojev v GGO Murska Sobota.
Nekaj dreves te vrste lahko danes najdemo tudi
v gozdovih GGO Brežice, Novo mesto in Celje.
Poleg grške jelke smo na podlagi ankete pridobili podatke o pojavljanju velike jelke (Abies
grandis), ki je prisotna s posameznimi drevesi
ali celo tvori celotne sestoje. Po teh podatkih se
411

Kutnar, L., Pisek, R.: Tujerodne in invazivne drevesne vrste v gozdovih Slovenije

Slika 4: Tujerodni visoki (veliki) pajesen (Ailanthus
altissima) je ena od invazivnih drevesnih vrst pri nas.
Vrsta se ponekod lokalno že zelo širi in lahko predstavlja
resen problem. (foto: Lado Kutnar)
Figure 4: The non-native tree of heaven (Ailanthus
altissima) is one of the invasive tree species in Slovenia.
The species is intensely spreading on some locations and
can represent a real problem. (Photo: Lado Kutnar)

velika jelka pojavlja v GGO Bled, Tolmin, Celje,
Brežice in Ljubljana. V GGO Celje in Tolmin so
ponekod posamično primešana drevesa kavkaške
jelke (Abies nordmanniana). Poleg teh jelk redkeje zasledimo tudi koloradsko/dolgoigličasto
jelko (Abies concolor) in srebrno/plemenito jelko
(Abies procera Rehd. = sin. Abies nobilis Lindl.,
non A.Dietr.).
Poleg sitke smo pridobili podatke o pojavljanju
tudi drugih tujerodnih vrst smrek. Tako se v GGO
Celje, Novo mesto, Slovenj Gradec v sestojih, skupinah ali posamično pojavljajo drevesa omorike/
Pančičeve smreke (Picea omorika). Posamezna
drevesa ali skupine bodeče smreke (Picea pungens)
so prisotne v GGO Brežice in Tolmin. V GGO
Brežice lahko najdemo tudi posamezna drevesa
kavkaške smreke (Picea orientalis).
412

Slika 5: Japonski dresnik (Fallopia japonica) je ena
od pogostejših invazivnih tujerodnih vrst v različnih
obrežnih gozdovih. Vrsta zraste do 2 metra visoko in
ima liste dolge do 15 centimetrov. Tej vrsti je nekoliko
podoben sahalinski dresnik (Fallopia sachalinensis), ki
pa z razliko od prvega zraste višje (tudi do 4 metre).
Njegovi listi so dolgi do 30 centimetrov in imajo srčasto
dno. Pri nas raste tudi križanec med tema vrstama
dresnikov, češki dresnik (F. × bohemica). (foto: Lado
Kutnar)
Figure 5: Japanese knotweed (Fallopia japonica) is one
of more common invasive non-native species in diverse
riparian forests. Trees of this species grow up to 2 m high
and their leaves are up to 15 cm long. Giant or Sakhalin
knotweed (Fallopia sachalinensis) somewhat resembles
this species, but it grows higher (up to 4 m). Its leaves
are up to 30 cm long and have heart-shaped bottom.
Also a hybrid of these two knotweed species, Bohemian
knotweed (F. × bohemica), is found in Slovenia. (Photo:
Lado Kutnar)

Med tujerodnimi bori, za katere smo z dodatnim zbiranjem podatkov ugotovili njihovo pojavljanje, sta cemprin (Pinus cembra) (GGO Slovenj
Gradec in Kranj) in munika (Pinus heldreichii)
(GGO Tolmin).
V preteklosti so poleg japonskega macesna
razmeroma pogosto sadili tudi sudetskega,
GozdV 71 (2013) 9
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Slika 6: Orjaška in kanadska zlata rozga (Solidago gigantea, S. canadensis) sta invazivni vrsti, pogosti v obrežnih,
poplavnih, močvirnih gozdovih in drugih nižinskih gozdovih. Razlikujeta se po tem, da ima orjaška zlata rozga
golo steblo, pri kanadski je steblo gostodlakavo. (foto: Lado Kutnar)
Figure 6: Giant and Canada goldenrod (Solidago gigantea, S. canadensis) are invasive species, often found in riparian, flooded and freshwater swamp forests as well as in other lowland forests. They differ from each other by the
fact that the giant goldenrod has a bare stem and the Canadian one a densely hairy stem. (Photo: Lado Kutnar)

ki je podvrsta evropskega macesena (Larix
decidua subsp. sudetica). Vendar pa smo
potrditev o pojavljanju te podvrste dobili le
iz GGO Kočevje.
Od preostalih iglavcev smo dobili podatke o
pojavljanju posameznih dreves kanadske čuge
(Tsuga canadensis (L.) Carriere) in ameriškega
kleka (Thuja occidentalis L.).

4
4

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

DISCUSSION AND CONCLUSION

Glede na analize podatkov gozdarskega informacijskega sistema (ZGS, 2010, 2011, 2012) in
s pomočjo dodatne ankete med sodelavci ZGS
smo pripravili opis trenutnega stanja pojavljanja
tujerodnih drevesnih vrst v Sloveniji. Po oceni je
tujerodnih drevesnih vrst manj kot 1 % v celotni
lesni zalogi gozdov Slovenije. Med njimi je najbolj
GozdV 71 (2013) 9

razširjena robinija (0,60 % celotne lesne zaloge
gozdov) (Kutnar & Kobler, 2013), po deležu ji sledi
zeleni bor (0,18 %). S tema vrstama so povezane
številne gozdnogospodarske, gozdnogojitvene
in varstvene težave, kar lahko razberemo tudi
iz nekaterih gozdnogospodarskih načrtov GGO
(npr. GGN GGO 07, 2011; GGN GGO 08, 2011;
GGN GGO 12, 2011; GGN GGO 13, 2011; GGN
GGO 14, 2011).
Z uporabo obeh virov (baza ZGS in podatki
ankete) smo ocenili, da se v naših gozdovih še
vedno pojavlja od 20 do 25 različnih tujerodnih
drevesnih vrst. Domnevno je to število še večje,
saj v okviru dodatnega anketiranja nismo dobili
podatkov z GGO Sežana. Prav tako nismo dobili
podatkov iz GGO Maribor, v katerem so tudi
potekali številni poskusi vnosa tujerodnih drevesnih vrst (npr. Pohorje). V prejšnjem stoletju
je bilo več poskusov s tujerodnimi vrstami tudi
413
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Slika 7: Invazivno vrsto deljenolistno rudbekijo (Rudbeckia laciniata) lahko pogosteje srečamo na nekoliko
vlažnejših rastiščih. V nižinskih in poplavnih gozdovih
gradi obsežne in goste sestoje, ki onemogočajo rast
domačim rastlinskim vrstam. (foto: Lado Kutnar)
Figure 7: Invasive species goldenglow (Rudbeckia laciniata) can be more frequently met on rather wet sites. In
lowland and flooded forests, it forms extensive and dense
stands that block the growth of the native plant species.
(Photo: Lado Kutnar)

Slika 8: Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera) je
močno razširjena in dobro prepoznavna invazivna
tujerodna vrsta. Pojavlja se v različnih nižinskih gozdovih, pogosto ob vodah in gozdnih robovih. (foto:
Lado Kutnar)
Figure 8: Himalayan balsam (Impatiens glandulifera) is
widespread and well recognizable invasive non-native
species. It is found in diverse lowland forests, often along
watercourses and forest edges. (Photo: Lado Kutnar)

v gozdovih GGO Postojna, od koder prav tako
nismo dobili dodatnih podatkov.
Kot je razvidno že iz manjšega števila prispevkov v strokovnih gozdarskih revijah na temo
tujerodnih drevesnih vrst, se je v zadnji četrtini
prejšnjega stoletja precej zmanjšalo zanimanje
za to področje. V zadnjem času se s temi vrstami
ponovno več ukvarjamo v povezavi s procesi
globalizacije. Posebno postaja vse bolj aktualna
problematika širitve nekaterih invazivnih vrst, ki
bi ob spremembah okolja lahko postala še bolj
pereča. Med drevesnimi vrstami bi bilo treba
več strokovne pozornosti nameniti vse splošno
razširjeni robiniji. Prav tako bi bilo treba spremljati tudi dinamiko širjenja in iskati ustrezne
možnosti za omejevanje visokega pajesena (glej
primere v Brus, 2012).

Poleg invazivnih drevesnih vrst bo potrebno
več načrtnega dela tudi z invazivnimi grmovnimi
in zeliščnimi vrstami, ki v nekaterih predelih že
zelo ovirajo normalen razvoj gozdov (npr. naravno
pomlajevanje, izrinjanje avtohtonih vrst). Za analizo dejanskega stanja tujerodnih in še posebno
invazivnih vrst v naših gozdovih bodo potrebne
dodatne poglobljene raziskave.
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SUMMARY
POVZETEK

In Slovenian forests the non-native tree species
were more widely introduced in the period
between the two world wars (Wraber, 1951b).
Already in that time, Sotošek (1938, 1938b)
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was thinking about suitability and possibilities of planting several non-native tree species.
Among the non-native conifers the following
species were mentioned: Picea omorika, Pinus
cembra, Pinus halepensis, Pinus maritima = Pinus
pinaster, Pinus strobus, Pinus heldreichii, Pinus
peuce, Larix leptolepis = Larix kaempferi,
Pseudotsuga douglasii = Pseudotsuga menziesii,
and Fraxinus americana, Juglans nigra, Populus
× canadensis and Robinia pseudoacacia among
deciduous (Sotošek, 1938b).
A decade later, in the comprehensive paper by
Wraber (1951), a much higher number of existing
and potential non-native tree species was revealed (Table 1). In this paper, the origin and main
characteristics of the non-native tree species were
discussed, and existing locations of the non-native
tree species in Slovenia were shown.
One of the most common motives for the
introduction of the non-native tree species in
Slovenian forests as well as for the establishment
of their plantations outside the forest was
mostly the timber harvesting (Rakušček, 1950;
Miklavžič, 1951; Urbas, 1951). Wood of certain
non-native species has proved to be of a high
quality and fast growing too. One of the benefits of these trees was also production of wood
resin (Beltram, 1947; Čokl, 1947). Furthermore,
many other benefits of non-native tree species,
for example in the case of black locust, are well
known (Torelli, 2002; Brus, 2004, Rudolf, 2004;
Kutnar & Kobler, 2013).
In this study, the current status of the non-native and invasive tree species in the forests
of Slovenia was assessed. The existing database of the Slovenia Forest Service (ZGS, 2010,
2011, 2012) provides information on growing
stock and distribution of following non-native
tree species: Picea sitchensis, Abies cephalonica,
Pinus strobus, Larix kaempferi, Pseudotsuga
menziesii, Chamaecyparis lawsoniana, Quercus
rubra, Quercus palustris, Robinia pseudoacacia.
Some less widespread tree species might be
included in some broader categories, for instance
‘poplars’, ‘other pines’ and ‘other conifers’.
According to the currently available data of
the Slovenian Forest Service (ZGS, 2010, 2011,
2012), the growing stock of the non-native tree
GozdV 71 (2013) 9

species is 0.99% of the total growing stock of
the forests in Slovenia and black locust (Robinia
pseudoacacia) prevails among them (0.60% of the
total growing stock of forests) (Table 2, Figure 2).
Other more common non-native tree species are
also eastern white pine (Pinus strobus; 0.18%),
Douglas fir (Pseudotsuga menziesii; 0.05%) and
red oak (Quercus rubra; 0.03%). The clones of
foreign poplar species are quite common too
(Table 2). A number of forest management,
silvicultural and forest protection problems are
associated with the most common non-native
species like black locust and eastern white pine
(GGN GGO 07, 2011; GGN GGO 08, 2011;
GGN GGO 12, 2011; GGN GGO 13, 2011; GGN
GGO 14, 2011).
The non-native tree species have the largest
share of the growing stock in Forest Regional
Unit Murska Sobota (8.9%) and Forest Regional
Unit Sežana (3.9%) (Figure 1). Among the
non-native tree species, black locust prevails
in both areas.
By using different sources of information, e.g.
ZGS, 2010, 2011, 2012, and additional survey of
species not included in the Slovenia Forest Service
database yet, the existence of 20 to 25 different
non-native tree species was estimated in the Slovenian forests. However, an even higher number
of species could be expected.
In addition to the widespread black locust,
the invasive tree of heaven (Ailanthus altissima)
has to be much more considered in the future. Its
dynamic of expansion should be carefully monitored and appropriate measures for its limitation
need to be established (see Brus, 2012). More forest
management and silvicultural activities should be
engaged to the invasive shrub and herb species
which already disturb forest development (e.g.
forest regeneration) in some regions.
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Zoranu Grecsu, spec., vodji oddelka za gojenje in
varstvo gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije.
Zahvala tudi recenzentu prof. dr. Robertu Brusu,
BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vir, za koristne napotke za izboljšanje kakovosti
prispevka.
Del analiz je bilo opravljenih v okviru projekta CRP Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje
biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov,
ki sta ga financirala Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje RS (prej Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS) in Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Velik del raziskave in priprava prispevka sta
potekala tudi v okviru aktivnosti Javne gozdarske službe, ki jo financira Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje RS.
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In memoriam
Prof. dr. Iztok Winkler
1939–2013
Septembra 2013 je dr. Iztok Winkler, redni profesor
v pokoju za področje ekonomike gozdarstva na
Biotehniški fakulteti Univerze v ljubljani, zaključil
svojo življenjsko pot.
Življenjska pot ga je iz rojstne Nove vasi na
Blokah vodila na Krko na Dolenjskem, kamor je
bil oče Venceslav, učitelj in pisatelj, premeščen
na tamkajšnjo osnovno šolo. Le-ta je malemu
Iztoku dala prvo šolsko znanje, ki ga je nadaljeval
v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1963 na Gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete. Prve delovne
izkušnje je pridobival na proizvodno-tehničnem
sektorju Gozdnega gospodarstva Ljubljana, vendar
mu želja po dodatnem znanju ni dala miru – leta
1964 je postal najprej honorarni, leta 1965 pa redni
asistent pri Inštitutu za ekonomiko gozdarstva in
lesarstva Biotehniške fakultete. Vmes je bil tudi
zunanji sodelavec Inštituta za gozdno in lesno
gospodarstvo. Študij je nadaljeval na Univerzi v
Zagrebu, kjer je magistriral leta 1969 in doktoriral
leta 1974 z disertacijo Zasebni gozdovi v Sloveniji
kot objekt gospodarske politike.
Kot učitelj, profesor in mentor je pustil neizbrisen pečat pri svojem pedagoškem delu na
področjih Ekonomika gozdarstva ter Ekonomika
gozdne proizvodnje, kjer je poseben poudarek
namenjal gospodarjenju z zasebnimi gozdovi.
Povsem na novo je oblikoval številne predmete
na vseh stopnjah študija gozdarstva in nesebično
razdajal znanje in izkušnje ne samo študentom,
amapk tudi sodelavcem, ki smo včasih imeli
nemalo težav slediti iskrivemu duhu in bliskovitim idejam. Posebno in neizbrisno sled je
pustil številnim diplomantom različnih stopenj,
od višješolskega študija do doktorata, ki jih je
znal na poseben način motivirati in navdušiti za
kakovostno delo z lastnim vzorom.
Ob pogledu na raziskovalno delo prof. dr.
Iztoka Winklerja nikakor ni mogoče prezreti
poglobljenih analiz na eni strani in širine na drugi
ter obsežnega opusa del. Rdeča nit raziskovalnega
dela prof. dr. Iztoka Winklerja je bila ekonomska
in organizacijska problematika gozdarstva, posebnoj zasebnega sektorja, ter organska povezanost
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raziskovalnega, strokovnega in pedagoškega dela,
kjer je priznaval samo njihovo medsebojno bogatenje. Pri svojem raziskovalnem delu se ni omejil
samo na svoje ožje področje, ampak je z bogatimi
izkušnjami odločilno pripomogel tudi k razvoju,
usmerjanju in napredku mlajših sodelavcev na
sorodnih področjih gozdne tehnike in organizacije
dela. Pri tem sem bil njegove nesebične pomoči,
življenjskih nasvetov in dobronamernosti deležen
tudi sam, za kar mu na tem mestu, v imenu vseh,
katerim je nesebično pomagal pri delu, zadnjič
izrekam zahvalo in spoštovanje.
Strokovno in razvojno delo prof. dr. Iztoka Winklerja je bilo posebno intenzivno po letu 1974, ko
se je intenzivno posvetil izzivom gospodarjenja z
zasebnimi gozdovi v Sloveniji. Od leta 1971 naprej
je bil član republiške komisije za obravnavanje
gozdnogospodarskih načrtov (predsednik od
leta 1985), od leta 1974 stalni sodni izvedenec
za ekonomiko in organizacijo gozdarstva, od leta
1975 do 1979 pa tudi predsednik Izvršnega Odbora
Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo.
Bogate izkušnje je uporabil pri pripravi strokovnih podlag za srednjeročni in dolgoročni načrt
gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji ter gozdarski
zakonodaji, pripravi Enciklopedije Jugoslavije,
Enciklopedije Slovenije, 2. izdaje Gozdarske
enciklopedije ter Avstrijskemu gozdarskemu
leksikonu. Aktiven je bil pri pripravi strokovnih
podlag za preobrazbo gozdarstva po letu 1991
in pri tem sodeloval z gozdnogospodarskimi
organizacijami in Splošnim združenjem za gozdarstvo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano ter Zavodom za gozdov Slovenije,
kjer bil tudi član sveta.
Prof. dr. Iztok Winkler je pustil svoj pečat tudi
na področju vodstvenega dela na Univerzi v Ljubljani in Biotehniški fakultet kot član habilitacijske
komisije Univerze v Ljubljani (od leta 1978 do
1983), predstojnik Katedre za gozdno tehniko in
ekonomiko, predstojnik Oddelka za gozdarstvo
BF ter član Senata in Upravnega odbora Biotehniške fakultete (od leta 1995 do 1997), prodekan
za študijske zadeve Biotehniške fakultete (od leta
1998 do 2000) ter dekan Biotehniške fakultete v
letih od 2000 do 2002.
Poleg pedagoškega, znanstvenega in strokovnega dela na fakulteti je bil prof. dr. Iztok Winkler
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intenzivno vključen tudi v politično življenje od
Univerze, mesta Ljubljana do republiškega nivoja.
Pri svojem delu ni poznal polovičarstva: od sebe je
zahteval veliko, zahteven je bil tudi do sodelavcev.
Čeprav nam včasih tak način ni bil povšeči, smo
kasneje (vsaj na tihem in sami za sebe) priznali, da
je to edina pot do uspeha: marljivost, predanost,
poštenost, kolegialnost.
Za svoje delo je prof. Winkler leta 1965 prejel
medaljo zaslug za narod, leta 1975 red zaslug za
narod s srebrno zvezdo, leta 1978 zlato plaketo
Univerze v Ljubljani in leta 1986 red dela z rdečo
zastavo, če naštejemo samo najpomembnejša.
Sodelavci in kolegi smo izgubili izjemnega
profesorja, učitelja, kolega, sodelavca in prijatelja, ki je vedno našel čas za posameznika, čeprav

slednjemu podoba v ogledalu, ki mu ga je postavil
prof. Winkler, ni bila vedno povšeči – pa se je
na koncu vedno izkazalo, da je bilo to dobro in
potrebno. Biotehniška fakulteta je izgubila cenjenega profesorja in uspešnega ter spoštovanega
dekana, ki je pustil pečat s svojo pronicljivostjo in
daljnovidnostjo. Univerza je izgubila predanega
profesorja in člana akademske skupnsoti. Vsi, ki
smo prof. dr. Iztoka Winklerja poznali in imeli
priložnost delati z njim, pa nismo izgubili samo
sodelavca in kolega, ampak iskrenega prijatelja
širokega srca.
Prof. dr. Igor Potočnik,
dekan Biotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani
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Pripravila Maja Božič
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Gozdarstvo v času in prostoru
Izkušnje s poletne šole v sibirskem mestu Abakan
Študentje prosti čas preživljamo na različne načine.
Oddih na morju ali v hribih je odlična izbira, za
najbolj znanja željne pa je v času poletnih počitnic mnogo priložnosti, kjer se lahko študentje
dodatno izobražujemo na izbranem področju.
Tako imenovane poletne šole organizirajo univerze
in druge izobraževalne ustanove po vsem svetu,
zainteresirani kandidati pa morajo o sodelovanju
razmišljati že v zgodnjih spomladanskih mesecih,
saj je število mest navadno omejeno.
Ker sem tudi sam znanja željan študent, sem
se letošnje poletje udeležil poletne šole z naslovom Tree Rings, Climate, Natural Resources and
Human Interaction, ki je potekala v mestu Abakan
na jugu Sibirije v Rusiji od 5. do 19. 8. 2013.
Udeleženci iz sedmih držav iz Evrope in Azije
smo spoznali dendroklimatologijo in sorodne
dendrokronološke discipline. Izobraževanje je
potekalo štirinajst dni; v dopoldanskem času so
bila na sporedu predavanja, popoldne pa smo

študentje delali na samostojnem projektnem
delu. Urnik je bil precej natrpan, saj sta bili
nedelji namenjeni ekskurzijam in spoznavanju
sibirske kulture, tako da praktično nismo imeli
prostega časa.
Predavatelja prof. dr Ramzi Touchan in prof.
dr. David M. Meko sta prišla z Univerze v
Arizoni, tako da smo imeli študentje iz Evrope
priložnost spoznati nekatere posebnosti ameriškega načina analize širin branik. Vsak študent
je sodeloval v eni izmed skupin, ki je delala na
svojem projektu. Naš glavni namen je bil iskanje
skupnega odziva dreves na podnebnisignal, ki
omogoča rekonstrukcijo podnebnih parametrov. Udeleženci smo podrobno spoznali delo
v programih COFECHA, ARSTAN, Minitab in
Seascorr; slednji je delo predavatelja dr. Meka
in je namenjen iskanju mesečnih in sezonskih
korelacijodvisnosti, povezav ... med širino branike
in podnebnimi podatki.

Slika 1: Udeleženci smo vrtanje opravili samostojno v gozdovih rdečega bora (Pinus sylvestris) v bližini
mesta Minusinsk.
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Slika 2: Rekonstrukcija sezonskih padavin s
pomočjo regionalne kronologije
za območje Minusinska, Rusija

Slika 3: Skupinska fotografija udeležencev poletne šole v Sibiriji

Vse, ki smo sodelovali na poletni šoli, je
izjemno razveselilo, da so naši rezultati pokazali
odlično odzivnost dreves na klimo-korelacijski
koeficienti?kot da nekaj manjka so presegali
vrednost 0,75. Organizatorji so se zato odločili,
da bodo projekt razširili ter dodali nove ploskve,
kjer bodo morebitna starejša drevesa omogočila
rekonstrukcijo padavin za nekaj stoletij v preteklost.
Za konec bi se rad zahvalil tudi svojim sponzorjem in donatorjem, ki so mi omogočili udeležbo
GozdV 71 (2012) 9

na poletni šoli v Sibiriji. To so bili: Študentski
svet Biotehniške fakultete, Občina Zreče, Gozdno
gospodarstvo Novo mesto, d.,d., Gozdno gospodarstvo Celje, d.o.,o., in podjetje Unicommerce,
d.o.o., iz Logatca. Vsi donatorji oz. sponzorji so
pokazali, da verjamejo v moč znanja in so pripravljeni podpreti obetavne študente na njihovi
samostojni poti.
Jernej Jevšenak,
diplomirani inženir gozdarstva (UN)
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Sodobno obdavčenje gozdov je zaostalo in krivično
Z nepremišljenimi grožnjami o višjih davčnih
bremenih vlada zgublja naklonjenost in zaupanje državljanov. Najprej si izmisli 15-kratno
povišanje davka od gozdov, ko pa kmetje zagrozijo s traktorskimi procesijami, se zadovolji z
10 % ali celo samo ničelnim dvigom. Takšne
hitropotezne spremembe so značilne za vlade,
ki ne vedo, kaj hočejo, spominjajo na jato gosi,
ki se je zgubila v megli. Namera o višji obdavčitvi gozdov je nerazumna, saj je v zadnjih letih
vrednost najboljšega lesa zdrsnila na raven
najcenejše kolonialne surovine.
Naši predpisi o ugotavljanju katastrskega
dohodka (KD) so neprimerni in krivični za
večino lastnikov. KD enega hektarja gozda je
po zakonu enak razliki med tržno ali odkupno
vrednostjo letnega prirastka in realnimi proizvodnimi stroški. Metodologija predpostavlja, naj
bi bili zanj odločilni: povprečni triletni posek,
struktura lesnih sortimentov in boniteta zemljišča oziroma rastiščni koeficient. Nobena od
navedenih vhodnih spremenljivk ne zagotavlja
objektivnega vrednotenja. Zaradi nedovoljenih
in neevidentiranih sečenj (en milijon kubikov
na leto) Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) nima
zanesljivih evidenc o sečnji. Rastiščni koeficient
pa je zgolj rangiran količinski prirastek gozdne
združbe, medtem ko za izračun potrebujemo
vrednost. Ocena sortimentne strukture vsake
posamezne gozdne parcele je dvomljiva, kajti
les kot naravni proizvod je težko tipizirati ali
normirati, saj se razlikuje po drevesnih vrstah,
debelini, dolžini in kakovosti. Do osamosvojitve
je razvrščanje lesnih sortimentov po uporabnosti
in kakovosti določal jugoslovanski standard
(JUS), zdaj pa je cena lesa predmet vsakokratnega dogovora med kupcem in prodajalcem.
Z navedenimi parametri ni mogoče oblikovati
modela ali uporabnega algoritma, s katerim
bi lahko taksirali prirastek. Celo jožefinski
(1785/87), francijscejski (1820/28) in reambulančni (1869) katastrski operati so za izračun
KD uporabljali boljše določevalce.
Predlagatelji metodologije za izračun KD
niso sposobni razmisleka, da davki niso samo
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za polnjenje vedno prazne državne blagajne,
temveč so lahko tudi pomemben inštitut gospodarske politike. Tako so prezrli, da gozdovi
nimajo samo ekonomske, temveč tudi vrsto
ekoloških, kulturnih, socialnih in varovalnih
vlog, prav tako niso prepoznali razlik med
kmečkimi in nekmečkimi lastniki ter niso
upoštevali, da je v višjih legah dohodek od
gorskih gozdov pomembnejši od kmetijske
dejavnosti. Nenazadnje bi lahko z davki preprečili drobljenje posesti in parcel ter spodbujali
boljše gospodarjenje z gozdovi.
Sodobne države težijo k pravičnemu obdavčenju (1) ob sočasnem usmerjanju pozitivne
gospodarske politike (2).
1 Obdavčenje dohodka
Edini racionalnoin dovolj natančno merilo za
oceno zmogljivosti gozdov oziroma vrednostnih donosov je gozdna združba. Po drugi
svetovni vojni se je v Sloveniji uveljavila fitocenologija – znanstvena metoda raziskovanja
vegetacije, s katero najhitreje, najceneje in
dovolj natančno določimo ekološke posebnosti rastišč ter diferenciramo njihove rastne
zmogljivosti. Sofisticirana metoda zreducira
težko dojemljivo kompleksnost narave gozda
na poenostavljene zakonitosti. Slovenski gozdovi se odlikujejo po veliki raznolikosti, ki se
spreminja že na majhnih površinah, zato je
vsako zasledovanje povprečnosti strokovno
in moralno nesprejemljivo.
Slovenski fitocenologi so opredelili okrog 150
različnih taksonomskih enot, ki jih po ekoloških dejavnikih lahko združimo v obvladljivo
število ekoloških modelov. Tisoči popisov, ki
so preverjeni z računalniškimi biostatističnimi
metodami, omogočajo rekonstruirati naravno
vegetacijo, t.j. prvotni sestav gozda, ki ni samo
strokovni cilj gozdarjev in ekologov, temveč tudi
želja naravovarstvenikov. Na temelju prvotne,
potencialne ali hipotetične vegetacije lahko za
vsako od teh skupin predpostavimo optimalni
sestav drevesnih vrst, njihovo sortimentno
GozdV 71 (2012) 9

Gozdarstvo v času in prostoru
strukturo in povprečni količinski ter vrednostni
prirastek. Naravni gozdovi so odporni proti
vremenskim ujmam, vzdržni, estetsko lepi in
privlačni za obiskovalce. Po več kot polstoletnem negovalnem in sonaravnem usmerjanju
se je večina slovenskih gozdov približala stanju,
kakršno se kaže samo po sebi, preden je človek
posegel vanj, za morebitna večja odstopanja
od naravnega stanja pa so odgovorni lastniki.
Podobno kot za prirastoslovne modele lahko
tudi za proizvodne stroške predpostavimo
nabor modelnih različic. Zaradi velike teže in
okornosti ter relativno majhne vrednosti je les
cenena surovina. Na proizvodne stroške najbolj
vpliv odprtost gozdov s cestami in traktorskimi
vlakami ter oddaljenost gozdov od tržišča. Za
gozdne proizvode moramo razlikovati lokalna
in bolj oddaljena tržišča; lokalno se prodajajo
drva, za večino tehničnega lesa listavcev je trg v
Italiji, medtem ko se hlodovina iglavcev vnovči
na avstrijskem tržišču. Kljub izjemni pestrosti
rastiščnih in neskončni množici stroškovnih
dejavnikov lahko s pomočjo modeliranja in
računalnikov hitro in dovolj natančno izračunamo KD za več kot milijon gozdnih parcel,
kolikor jih je verjetno v Sloveniji.
Metodologija ugotavljanja KD mora dopustiti tudi popravke zaradi različnih ekoloških,
socialnih (rekreativni, parkovni gozdovi) ali
naravovarstvenih (narodni in krajinski parki,
Natura 2000) omejitev pri gospodarni rabi
gozdov. Iz obdavčenja bi morali izvzeti trajno
varovalne gozdove in neodtujena zemljišča
pod daljnovodi in plinovodi, če je v njih onemogočeno kakršno koli izkoriščanje. Posebni
popravki bodo potrebni za gozdove, če jih
bodo poškodovale vremenske ujme (vetrolomi,
snegolomi, žled) in le-te ne bodo nastale zaradi
nestrokovnega ravnanja lastnikov.
2 Usmerjanje gospodarske politike
Zemljiška razdrobljenost je največja ovira pri
gospodarjenju z gozdovi in predelavi ter finalizaciji lesnih izdelkov. Drobljenje kmetijskih
zemljišč in gozdov se je razmahnilo, ko so
Francozi v Ilirskih provincah med letoma 1808
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in 1812 odpravili omejitve pri delitvi kmetij.
Zakonik Code Napoleon je določal, da se mora
rodbinska posest pri dedovanju razdeliti na
toliko deležev, kolikor je dedičev. Leta 1868 pa je
bilo tudi v drugih deželah namesto dotedanjega
slovanskega oziroma germanskega prava uvedeno rimsko, ki je pospešilo razkosanje zemljišč.
Leta 1900 je bilo na našem narodnostnem
ozemlju 140.000 lastnikov gozdov, dandanes pa
jih je že blizu pol miljona. Razpršena gozdna
posest slabo izkorišča zmogljivosti gozdnih
rastišč in povzroča znatno narodno gospodarsko škodo. Že leta 1884 se je v Ljubljani zbrala
skupina zaskrbljenih oseb (Vošnjakova anketa),
ki so razpravljali o poraznem stanju kmečkega
stanu v deželi, vendar se razdrobljenost gozdov
nezadržno nadaljuje.
Z enotnimi dodatki k izračunani obremenitvi lahko zakonodajalec omeji ali prepreči
nadaljnjo drobljenje zemljišč in celo pospeši
združevanje, zložbe in podobne arondacijske
izboljšave. Podobno velja tudi za omejevanje
prehajanje gozdov v nekmečko posest. Leta 2007
je bil dopolnjen Zakon o gozdovih s prepovedjo
delitve gozdne parcele, če je manjša od 5 ha,
toda učinek je skromen, saj se z dedovanjem
kljub temu povečuje število solastnikov.
Dodatki pri obdavčitvi gozdov so upravičeni,
ker se je zaradi vedno števičnejših lastnikov in
vedno številčnejših parcel povečal obseg del na
sodiščih, zemljiški knjigi, geodetski in davčni
upravi, socialnih službah, pa tudi pri raznovrstnih evidencah, poročilih in statistikah. V
Nemčiji n. pr. preprečujejo drobljenje gozdov
z enotnim dodatkom, ki ga od vsake parcele
plačajo vsi lastniki in je namenjen povračilu
stroškov za gašenje gozdnih požarov in odpravi,
poplačilu škode.
Ker z obstoječimi predpisi ni mogoče verodostojno in razumsko pravično izračunati
dohodkov pri gospodarjenju z gozdovi, bi bilo
priporočljivo ugotavljanje KD kot projektno
nalogo prepustili ljudem oziroma inštitucijam,
ki imajo za to potrebno znanje. Za polovico
slovenskih gozdov so gozdne združbe skartirane, za preostalo ozemlje pa bi podatke lahko
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dopolnili z interpolacijo. Biološki inštitut pri
SAZU lahko v sodelovanju z Gozdarskim
inštitutom pripravi kartografske podlage za
verodostojno ekološko in vrednostno klasifikacijo gozdnih parcel. Gozdarski oddelek
Biotehniške fakultete je s prirastoslovnimi
raziskavami zbral najpomembnejše podatke
o donosnosti gozdnih združb, medtem ko bi
terenski gozdarji ZGS lahko za vsako parcelo
opredelili model proizvodnih stroškov. Podatke
o izkrčenih in neodtujenih zemljiščih na koridorjih daljnovodov in plinovodov pa ima GURS
(aeroposnetki).

Sodobni cilji obdavčenja nepremičnin so bolj
kompleksni od predhodnih, ki so veljali v 18.
in 19. stoletju, torej v obdobju prosvetljenstva,
ko je država potrebovala denar za javne zadeve
in vojskovanje, a je pri tem težila k pravičnejši
porazdeliti davčnih bremen. Veljavna metodologija ugotavljanja KD se ni oddaljila od
jožefinske ali franciscejske metode, zato bo v
zasledovanju povprečij povzročila nedopustne
krivice. Gozdarska etika nas obvezuje, da uveljavimo strokovna načela pri obdavčitvi gozdov.
Mag. Mitja CIMPERŠEK

Praznovanje 50. Obletnice mature prve generacije
postojnskih gozdarjev
Minilo je petdeset let, odkar je prva generacija
postojnskih gozdarjev zapustila šolske klopi
Srednje gozdarske šole v Postojni.

V soboto, 8. junija, smo se zbrali pred gozdarskim
srednješolskim centrom v Postojni, kjer nam je vodstvo šole organiziralo enkraten sprejem. Predstavili

Slika 1: Maturanti pred petdesetimi leti
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Slika 2: Maturanti letos

Slika 3: Po petdesetih letih so spet sedli skupaj.

so nam razvoj šole in problematiko gozdarstva v
novih razmerah gospodarjenja. O programu in
razvoju šole je spregovorila ravnateljica šole ga.
Cvetka Kernel, o učnem programu pa predavatelj
g. Tomaž Ščuka. G. Živan Veselič, pomočnik direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, je orisal razvoj
gozdarstva na Slovenskem v luči nove zakonodaje.
Pripravili so nam tudi bogat kulturni program.
Vodstvu šole se še enkrat prav lepo zahvaljujemo
za sprejem.
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Ob tej priložnosti je organizacijski
odbor pripravil tudi kratko brošuro
z naslovom Praznovanje 50. obletnice
mature prve generarije postojnskih gozdarjev. V brošuri smo opisali delovanje
šole v takratnem času in takratnih
razmerah. Srečanja se je udeležila tudi
naša profesorica ga. Asta Sila, za kar se
ji še posebno lepo zahvaljujemo.
Praznovanju so se finančno pridružila tudi nekatera gozdnogospodarska
podjetja in zadruge, Zavod za gozdove
RS pa nam je nudil tehnično pomoč pri
izdaji brošure.
Gozdarji s postojnskega območja smo
pri organizaciji žal pogrešali matično podjetje
GG Postojna, saj nas je kar nekaj zaposlenih v
tem podjetju.
Po bogatem programu na srednješolskem centru
smo se preselili v lovsko kočo Rakov Škocjan,
kjer smo v prijetnem okolju obujali spomine iz
šolskih let.
Postojna, 8. junij 2013
Organizacijski odbor
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Krepitev zmogljivosti – usposabljanje gozdarskega sektorja
za boljše delo z lokalnim prebivalstvom, Gvajana, Iwokrama
Zavod za gozdove Slovenije je v začetku leta
2013 v okviru javnega razpisa za izvajanje projektov na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja in humanitarne
pomoči v letih 2013 in 2014,
ki ga je razpisalo Ministrstvo
za zunanje zadeve, uspešno
pridobil projekt »Krepitev
zmogljivosti - usposabljanje gozdarskega sektorja
za boljše delo z lokalnim
prebivalstvom, Gvajana,
Iwokrama«. Projekt zajema
kratko misijo dveh gozdarskih strokovnjakov v Gvajani, ki bo potekale med 20.
septembrom in 6 oktobrom 2013, z naslednjimi
nalogami:
–– V sodelovanju z gozdarskimi strokovnjaki v
Gvajani oceniti možnosti, predvsem pa načine
sodelovanja med državama na področju
gospodarjenja z gozdnimi viri in prostoživečimi živalmi. Prioritetna področja so: krepitev
zmogljivosti – usposabljanje gozdarskega sektorja za boljše delo z lokalnim prebivalstvom,
informacijski sistem za oceno gozdne lesne
biomase, upravljanje s prosto živečimi živalmi
in med-univerzitetno sodelovanje.
–– Za potrebe boljšega sodelovanja gozdarstva z lokalnim prebivalstvom bomo v regiji
Iwokrama za izbrani gozdarski kader izvedli
delavnice o sodelovanju v gozdarstvu in Gozdarskem svetovanju. Slovenija ima bogato tradicijo sodelovanja lastnikov gozdov in javnosti
pri sprejemanju odločitev v gozdnem prostoru
in izvajanju svetovanja za lastnike gozdov ter
drugih javnosti. Delavnice bodo zajemale
usposabljanje gozdarskega kadra na področju
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komuniciranja, posredovanja znanj, izvajanja
različnih oblik svetovanja, sodelovanja pri
gospodarjenju z gozdovi in pri sprejemanju
strokovnih odločitev. Ta del
projekta bomo izvedli v obliki
svetovalnega obiska slovenskih strokovnjakov v Gvajani,
pregleda stanja in izvedbe
dveh delavnic za gozdarske
strokovnjake. Predvideni cilj
tega dela projekta je usposobiti strokovni gozdarski
kader za uspešno sodelovanje
z lokalnim prebivalstvom.
– Analiza stanja in ocena
možnosti za kasnejšo izvedbo
projekta uvajanja informacijskega sistema
za ugotavljanje potencialov lesne biomase z
orodjem WISDOM, ki smo ga na Zavodu za
gozdove Slovenije uvedli v sodelovanju s FAO.
V okviru tega dela projekta bomo ocenili stanje
in možnosti uporabe sistema, predvsem na
osnovi ocene informacij in podatkov, ki so v
Gvajani na razpolago. Cilj tega dela projekta je
ocena možnosti za uvedbo orodja WISDOM,
kot pomoč pri oblikovanju politike rabe lesne
biomase v Gvajani.
Projekt predstavlja prispevek Republike Slovenije k zagotavljanju mednarodne razvojne in
humanitarne pomoči držav članic državam v
razvoju. Glavni koristnik rezultatov projekta je
gozdarski kader, ki deluje z lokalnim prebivalstvom v državi in na področju regije Iwokarma ter
nosilci odločanja v gozdarskem sektorju Gvajane.
Sekundarni koristniki projekta so prebivalstvo
ter ostali udeleženci v procesih upravljanja z
gozdnimi viri.
Iz spletne strani
Zavoda za gozdove Slovenije
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Književnost
Izšel je četrti zvezek
Gozdarskega slovarja

LEXICON SILVESTRE
Terinološka komisija Zveze gozdarskih društev
pod vodstvom M. Lipoglavška je pripravila prevod
iz nemščine 4. zvezka Lexicon silvestre – Eberswalde 2000. Gozdarska založba ga je izdala v
omejenem obsegu 50 izvodov. Izvode je mogoče
naročiti na Zvezi gozdarskih društev Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.
Zlasti tistim, ki že imate prve tri zvezke Gozdarskega slovarja, priporočamo, da si zagotovite
tudi 4. zvezek. Ta zvezek vsebuje novih približno
1000 poslovenjenih izrazov in razlage zanje.
Abecedni seznam vsebuje izraze iz vseh štirih
zvezkov. Zaradi pridevniških zvez, ki so navedene
dvakrat in nekaterih izrazov iz drugih virov, ki
jih je obravnavala terminološka komisija, ima
okrog 6600 izrazov. S pomočjo zaporednih številk,
navedenih ob izrazih, jih je mogoče najti skupaj
z razlagami v posameznih zvezkih in tudi v že
izdanih zvezkih v drugih jezikih. Izrazi iz drugih
virov nimajo zaporednih številk. Zanje bo terminološka komisija pripravila strokovne razlage in
jih postopoma objavljala.
Komisija potrebuje nove sodelavce in vabi vse,
ki imajo veselje do oblikovanja strokovnega izrazja,
da se ji pridružijo na sestankih vsako drugo sredo
v mesecu na BF ob treh popoldne. Vsa mnenja
in pripombe na izdelani prevod so dobrodošle,
prav tako vprašanja o terminoloških problemih.

IV
SI
1

Na spletni strani Zveze gozdarskih društev
je pod zavihkom Slovar objavljena vsebina vseh
štirih zvezkov prevoda Lexicon silvestre. Program
omogoča enostavno hitro iskanje izrazov, njihovih
besednih zvez in razlag zanje po vseh štirih zvezkih. Zaporedne številke spet omogočajo različne
povezave med izrazi. Vabimo bralce, da obiščejo
spletno stran in se prepričajo o uporabnosti terminološkega slovarja.
Prof. dr. M. Lipoglavšek

Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah
Gozdarska založba pri Zvezi gozdarskih društev
Slovenije ima v letošnjem programu izdajo dela
Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih Novicah. Delo
bo šlo v tisk v oktobru 2013.
Spremna besedo ter izbor in ureditev knjige je
delo mag. Franca Perka, predgovor z naslovom
»Bleiweisove Novice v prostoru in času«, pa je
GozdV 71 (2012) 9

prispevek zgodovinarja prof. ddr. Igorja Grdine.
Recenzijo je opravil dr. Stane Granda.
Bleiweisove Novice so izhajale v obdobju
1843-1902. O gozdu in gozdarstvu so Novice
pogosto pisale, saj se je o navedenih vsebinah
v teh letih nabralo kar za več kot 750 strani
besedila.
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Književnost
Vsebino o gozdu in gozdarstvu, ki so jo obravnavale Novice, so obdelane v naslednjih sklopih:
1. Zakonodaja.
2. Zemljiška odveza in odprava servitutov.
3. Gozdarsko šolstvo in izobraževanje.
4. Nasveti kako ravnati z gozdovi.
5. Ogroženost gozdov.
6. Gozdna paša.
7. Steljarjenje.
8. To in ono o lesu.
9. O Krasu in težavah in uspehih ponovne ogozditve Krasa.
10. Gozdovi nam ne dajejo le lesa, opravljajo
tudi druge naloge, zato niso pomembni le
za posameznike pomembni so za vso deželo.

11. Dopisi in novice o gozdu in gozdarstvu.
V knjigi so predstavljeni avtorji prispevkov
(ki pogosto niso bili gozdarji) in pomembnejši
gozdarji tega obdobja.
Skupni obseg knjige je kar 820 strani. Delo je
pomemben prispevek k zgodovini slovenskega
gozda in gozdarstva.
Da 110 do 160 let ko so Bleiweisove Novice
izhajale, za gozd, le ni tako daleč nazaj, se lahko
prepričamo, če preštejemo letnice na drevju, ki
ga dandanes sekamo. Spoznali boste, da se je
marsikatero drevo porodilo v času Novic, zato
je zanimivo spoznati kako se je gozdu, pa tudi
gozdarstvu takrat godilo.
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Uvodnik
Kje smo z uresničevanjem Nacionalnega
gozdnega programa?
Po šestih letih od sprejema v Državnem zboru je Zveza gozdarskih
društev Slovenije pripravila posvetovanje z naslovom Kje smo pri
uresničevanju Nacionalnega gozdnega programa?
In kje dejansko smo?
Če na grobo pogledamo razvoj gozdov, bi lahko rekli, da je
stanje ugodno; površina gozdov se je ustalila, še vedno se povečujeta lesna zaloga in prirastek, povprečna lesna zaloga je že dosegla
optimalno lesno zalogo 330 m3/ha, razmerje med iglavci in listavci
gre v pozitivno smer.
Pa je stanje vse prej kot ugodno.
–– Razvoj naših gozdov ne poteka v trajnostni smeri, saj imamo
mnogo preveč debeljakov, zelo pa primanjkuje mladovja in
drogovnjakov.
–– Vse več imamo prestarih sestojev, kakovost lesa v njih pa je
praviloma slabša.
–– Kljub pomanjkanju mlajših razvojnih faz, obnova vse bolj in bolj
zaostaja za potrebami gozdov.
–– Sečnja zaostaja, kljub povečevanju, za možnostmi in tudi potrebami gozdov;
–– Ali ob krčenju števila zaposlenih Zavodu za gozdove Slovenije
sploh uspeva s svetovanjem in strokovnim angažiranjem usmerjati posek tja, kjer bi največ prispeval k spreminjanju neugodne
strukture naših gozdov?
–– Vse manj vlagamo v gozdove, in sicer v obnovo, nego in odpiranje
gozdov s prometnicami.
Zelo v neskladju s cilji Nacionalnega gozdnega programa je področje predelave lesa, pa tudi proračun države namenjen gozdarstvu.
Za neugodne razmere lahko iščemo številne zunanje vzroke:
vse manj denarja iz državnega proračuna, razdrobljena gozdna
posest … Da ne naštevam naprej.
Da bo denarja vedno manj, kot bi ga želeli, pa tudi potrebovali,
je dejstvo. Takšnim razmeram se moramo prilagoditi; čim prej, tem
bolje. Tudi razdrobljena gozdna posest je dejstvo, ki ga ne bomo
spremenili; prenehajmo se izgovarjati nanjo in poiščimo primerne
oblike dela z njihovimi lastniki.
Tudi v težkih časih je mogoče storiti za gozd precej več kot
trenutno storimo.
Le z delom in novimi načini, ne pa z iskanjem razlogov in stokanjem lahko obrnemo težnjo razvoja naših gozdov v pozitivno smer
in si ponovno pridobimo že malce omajani ugled.
Mag. Franc PERKO
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Strokovna razprava
GDK 188+176.1Alnus glutinosa:114.444(497.4)(045)=163.6

Žejni gozdovi črne jelše (Alnus glutinosa)
Thirsty Black Alder (Alnus glutinosa) Forests
Mitja Cimperšek1
Izvleček:
Cimperšek, M.: Žejni gozdovi črne jelše (Alnus glutinosa). Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 10. V slovenščini z
izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 34. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila
Marjetka Šivic.
Med redkimi in prezrtimi drevesnimi vrstami so tudi jelše in med tremi, ki rastejo pri nas, je najpomembnejša
črna jelša (Alnus glutinosa), ki gradi svojevrstne močvirne in obvodne gozdove. V sestavku smo primerjalno
predstavili dve monodominantni črnojelševi združbi: Carici elongatae-Alnetum na grezu in Stellario nemorum-Alnetum v logu, ki jih zaradi nepoznavanje ekologije, hidrologije, etnobotanike, simbolike in redkosti neupravičeno preziramo ter nepremišljeno uničujemo.
Ključne besede: mokrišče, črna jelša (Alnus glutinosa), grez, log, varovalnost, etnobotanika.
Abstract:
Cimperšek, M.: Thirsty Black Alder (Alnus glutinosa) Forests. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 10. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 34. Translated by Breda Misja,
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Alders are among the rare and overlooked tree species and the most important of the ones growing in Slovenia is
black alder (Alnus glutinosa) forming peculiar mire and riparian forests. In this article we comparatively present
two monodominant black alder associations: Carici elongatae-Alnetum in fens and Stellario nemorum-Alnetum
in groves; due to the poor knowledge of ecology, hydrology, ethnobotanics, symbolics, and infrequence we often
unduly despise and recklessly destroy.
Key words: wetland, black alder (Alnus glutinosa), fen, grove, protectivity, ethnobotanics.

1

Uvod

V predzgodovini so bila širna nižinska območja
obdana z vodnimi površinami, močvirji in gozdovi
vrb, topolov ter jelš. Kopenska življenjska okolja,
ki so povezana z vodo, imenujemo mokrišča,
naseljujejo jih svojevrstne združbe s specifičnimi
kombinacijami rastlin. Naši predniki so se v
začetnem obdobju kultiviranja zemljišč izogibali
mokrotnih gozdov, ko pa je začelo zmanjkovati
primernih površin za pridelavo hrane in bivanje,
so jih začeli izsuševati. Kljub številnim pozitivnim
učinkom, pa uničevanje le-teh še ni prenehalo
in kar je najmanj razumno, nadaljuje se celo z
blagoslovom inštitucij, ki bi jih morali varovati.
Mokriščni gozdovi so namreč učinkoviti zadrževalniki tekočih vod, preprečujejo poplave, skrbijo
za pitne vire, so refugiji biotske raznovrstnosti in
estetsko zanimive krajinske sestavine. V mokriščih
se voda prečisti, rastline ji odvzamejo težke kovine
in druge nečistoče ter zmanjšuje njeno kislost
(Smith, 1998). Jelševja so vir zdravja in pestrega
GozdV 71 (2013) 10

življenja, pa tudi njihova lesnoproizvodna vloga
ni nepomembna.
Ker je močvirni svet skrivnosten, onostranski
in posvečen, se je o njem ohranil nekák prastrah
in prezir, zato ga raje zamolčimo ter brez slabe
vesti krčimo, izsušujemo, zasipujemo z odpadki
ali spuščamo vanj neprečiščene odplake. Žal, smo
gospodarjenje z „malovrednimi” poplavnimi gozdovi prepustili vodarjem, ki pa nimajo občutenja za
krhko in občutljivo tkivo narave. Večina mokrišč
je poraslih z drevjem in celo visoka barja obdajajo gozdovi. Gospodarjenje z gozdovi ni samo
pridelava lesa, temveč je tudi skrb za neškodljivo
kroženje vode, zato so Združeni narodi 22. marec
proglasili za svetovni dan voda, leto 2013 pa celo
za mednarodno leto sodelovanja z vodo.
Največje površine mokrotnih gozdov poraščajo
jelše. Med tremi, pri nas rastočimi vrstami,
Mag. M. C. univ. dipl. inž. gozd. Zalog pri Moravčah 8,
1251 Moravče
1
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je najbolj pogosta črna jelša, ki se odlikuje s
kakovostnim lesom, izjemnimi sposobnostmi
preživetja v vodi, bogato simboliko ter rastiščno
raznolikostjo. Monodominantne črnojelševe
združbe lahko strnemo v dve makroasociaciji,
ki se razlikujeta po ekološki in floristični sestavi,
hidrologiji, topografiji idr. posebnostih. V sestavku
smo spomnili tudi na njihovo pestro preteklost,
biografijo, etnobotaniko ter varovalnost.

Razlike smo prikazali tabelarno in grafično
ter preverili z Brandt-Snedeckorjevim testom.
Rastlinske združbe so prvenstveno ekološke
enote, ki pridobijo na uporabni vrednosti, če so
dopolnjene z relevantnimi ekološkimi spoznanji
in gozdnogojitvenimi usmeritvami. V sestavku
smo tudi podrobno nanizali zgodovinske, etnobotanične, naravovarstvene in druge posebnosti,
ki zadevajo našo kulturo in duhovnost.

2

3

Metode

Poznavanje vegetacije ni pomembno samo zaradi
uspešnega gospodarjenja z gozdovi in uravnavanja
vodnega krogotoka, temveč tudi zaradi kulturnih
in naravovarstvenih obvez. V Evropi pa tudi pri
nas, zavzemata največje površine dve črnojelševi
združbi, ki jih zaradi slabega poznavanja domala
zapostavljamo. Da bi predstavili njune razlike smo
zbrali popise teh sestojev iz Obsotelja, Zaboršta pri
Domžalah, Ljubljanskega barja, Volčjih jam pri
Slivnici, Ločneca pri Šmarju, Zbelovega pri Poljčanah, Jarmovca pri Dramljah in okolice Moravč.
Posnetke smo dopolnili s popisi: Horvata (1938),
Müller & Görsa (1958), Glavaća (1960), Horvata
et al. (1974), Accetta (1974/5, 1994/95), Ellenberga
(1978), Oberdorferja (1979) in Čarnija idr. (2008).
Vegetacijo smo popisovali po uveljavljeni srednjeevropski metodi Braun-Blanqueta (1964), rastline pa
smo poimenovali po Martinčiču idr. (2007). Popise
smo najprej združili v dve tabeli in sicer ločeno:
– za sestoje na stalno mokrih nižinskih depresijah - grezih in
– na občasno poplavljenih lokah ob vodotokih
– logih.
Iz obeh tabel smo sestavili primerjalno sinoptično tabelo, v kateri smo povzeli samo diagnostično pomembne rastline v skladu z redukcijo
podatkov na bistveno. Zaradi široke ekološke
valence se rastline prekrivanja in pojavljajo v obeh
tabelah, zato smo rastline razvrstili v sociološke
skupine po prevladujoči razvrstitvi večine avtorjev.
Da bi spoznali naravo „žejnih gozdov” in
njihovo ekologijo, smo z Ellenbergovimi indikatorskimi vrednostmi rastlin izračunali medijane
štirih najpomembnejših rastiščnih faktorjev:
– od podnebnih smo upoštevali temperaturo,
– od edafskih pa vlažnost, reakcijo tal in vsebnost
dušika.
444

Drobci Iz preteklosti
črnojelševih gozdov

Že kmalu po umiku ledenikov so jelše zavzele
vlažne in mokre reliefne depresije ter obvodne
terase, zato ne preseneča, da so palinologi zasledili
pelod jelše v sedimentih iz domala vseh obdobij;
neredko je po obilnosti celo prevladoval (Šercelj,
1996).
Črnojelševja vsebujejo nekaj prvinskega in
mističnega ter so, tako kot divjine, polne pragozdnih skrivnosti, zato ne preseneča, če so
se v poganskih časih v njih zadrževali gozdni
duhovi, škrati in čarovnice. V antiki so močave
uvrščali med najdragocenejše življenjske prvine,
v njih so prepoznali mejo med živim svetom in
domovanjem mrtvih. Mirujoče vode so Keltom
evocirale mrtve, zato so v njih potapljali obredne
žrtve. V krščanstvu so postali hudičevi predeli, v
katerih blodejo zli duhovi, zato so jih obsodili na
uničenje. Tu so živele tudi drevesne žene, ki naj bi
ugonobile marsikaterega neprevidnega popotnika.
V predigri Wagnerjeve opere Rensko zlato se iz
brezobličnega sveta diferencirajo praelementi:
voda, zrak, ogenj in zemlja ter bogovi s pozitivnimi
in negativnimi človeškimi lastnostmi, med njimi
pooseblja temne nagone Alberih, ki se plazi po
mokrem mulju (Brenner, 1952).
Po etruščanskih izkušnjah so močvirne gozdove izsuševali že Rimljani (Hilf idr., 1938), ki so
močvirja ob Tiberi spremenili v prostor za razvoj
Rima. Od zgodnjega srednjega veka so samostani
pospeševali krčenja gozdov. Girald iz Walesa je
leta 1188 takole pisal o cistercijanih: „Dajte tem
menihom pusto močvirje ali gozdno krajino, pa naj
preteče nekaj let, in na njiju boste našli ne le lepih
cerkva, temveč tudi človeška naselja“ (Mlinarič,
1982, cit. Lekaia). Freisinški škofje so s pomočjo
svojih bavarskih naseljencev izsekali obsežen gozd,
GozdV 71 (2013) 10
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Slika 1: V Zaborštu pri Domžalah je okoljska agencija leta 2011 dala dovoljenje za uničenje več hektarjev mokriščne matice v Mlakah, kjer so vrste iz rdečega seznama ogroženih rastlin in živali.
Figure 1: In Zaboršt near Domžale in 2011 Slovenian Environment Agency delivered an authorization for destroying several
hectares of wetland parental material in Mlake, where species from the red list of endangered plants and animals are found.

ki se je nekoč raztezal med Savo in Soro. V listini iz
leta 1362, s katero je oglejski patirarh Ludvik della
Torre, zaupal dušno pastirstvo nad prebivalstvom
zgornjesavske doline radovljiškemu župniku, je
tudi navedba: „V nekaterih močvirjih in gozdovih
radovljiške župnije, ki so bile do sedaj neobljudene
in neobdelane, so na novo nastale mnoge naselbine,
močvirja pa so se spremenila v rodovitne njive.”
(Benedičič, 2001). Zaselek Šmarje pri Jelšah je
nastal v močvirni dolini Šmarskega potoka, ki
so ga nekoč poraščali gozdovi jelš. Občina enakega imena je za svoj znak nekritično prevzela
aliančni grb grofa Gaisrucka, v katerem so tudi
listi oziroma vejica črne jelše. Anton Gaisruck je
bil tajni svetnik Marije Terezije in med drugim
tudi lastnik gospoščine Jelšingrad.
V času prosvetljenstva, v 18. stoletju, je vlada
spodbujala podložnike, da so osuševali „nekoristna“ močvirna zemljišča. Tako je gozdni red
Marije Terezije za Kranjsko (1771) priporočal, da
se izsušijo močvirni kraji, kjer raste ločje in trstje
ter zasadijo z drevjem. Največje osuševalno delo
na našem ozemlju je bila melioracija Ljubljanskega
barja (1773 - 1782). Osuševalna dela so se ponovno
razmahnila s fiziokratizmom v začetku 19. stoletja,
GozdV 71 (2013) 10

ko se je z uvedbo koruze ter krompirja povečalo
število prebivalstva, še več melioracij pa je bilo v
zadnjih desetletjih preteklega stoletja, ko se je za
tretjino zmanjšala površina jelševih gozdov, tako
da poraščajo danes le še okoli 0.4 % t.j. 4.800 ha
slovenskih gozdov (Čater idr., 2001). Ker nimamo
učinkovitega gozdarskega in naravovarstvenega
nadzora nad mokrišči se uničevanje teh habitatov
neovirano nadaljuje (slika 1).
V preteklosti je bila jelša deležna drugačne
časti kot danes. Bila je tradicionalno barvilno
drevo: iz mladih poganjkov so dobili rumeno,
iz listov mačic in plodov zeleno, iz svežega lesa
rožnato, iz skorje pa rdečerjavo bravo. Če so
skorji dodali modro galico so dobili črno barvo za
usnje, iz storžkov pa tudi obstojno črnilo, odtod
ime „črna” jelša. V okolici Poljčan so domače
hodno platno obarvali črno v posebnem postopku
imenovanem „mužanje”. V močvirnem jelševju
blizu izvira, so izkopali meter globoko in enako
dolgo ter široko jamo. V jamo so nasuli mešanico
črne prsti, hrastove skorje, svežih orehovih lupin,
„knoper“ in jelševe „abranke”. Obleko ali blago so
več ur kuhali s knoprom, posušili na soncu, nato
pa razgrnili v mužo ter polili s knoprovo vodo
445
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Slika 2: Po poseku les
jelše oksidira in dobi
rdečkasto barvo, ki po
nekaj dneh porjavi.
Figure 2: After being
cut, alder wood oxidizes and gets reddish color, which turns brown
after some days.

in prekrili s pripravljeno mešanico ter blatom.
Naslednji dan so obleko sprali z vodo in sušili.
Postopek so ponavljali vse dokler ni bila barva
dovolj črna (Kovačič, 1906).
Skorja črne jelše vsebuje 5 - 9 % strojil in
smolnih kislin. Iz jelševine so pridobivali tudi
kakovostno oglje za smodnik, zato so smodnišnice
nekoč postavljali v bližino jelševih gozdov. V znani
Göthovi topografiji je kronist zapisal: „podložniki
gospoščine Hrastovec vežejo iz jelševih vej „pušeljne,
ki nadomeščajo gnoj pri vinskih trtah“ (Kuret,
1993). Naši predniki so poznali tudi njene zdravilne učinkovine, zlasti pri zdravljenju angine,
vnetju grla in dlesni ter zaustavljenju krvavitev.
Jelševe veje so pokladali živini za zimsko krmo
ali steljo, z vejami lepljivih mladih listov (ime
„glutinosa”) so lovili komarje in druge insekte.
Ker postane les takoj po sečnji rjasto rdeč, se je
ohranila legenda, da jelše krvavijo (slika 2). Vsako
drevo ima tudi svojo simboliko; za črno jelšo jo
je zbral Torelli (2004).

4

Kratka oznaka črne, sive in
zelene jelše

Rod Alnus je predstavnik arktoterciarne flore, ki
ga z brezami uvrščamo v družino brezovk (Betulaceae). Širom Evrope, pa tudi pri nas, uspevajo tri
vrste jelš, dve drevesni: črna (Alnus glutinosa), siva
(A. incana) in grmičasta zelena (A. alnobetula).
Vsaka vrsta ima svoj geografski in klimatski areal
razširjenosti (grafikon 1). Najbolj razširjena in
446

gospodarsko zanimiva je črna jelša, medtem ko sta
ostali dve vrsti pomembni zaradi varovanja pred
vodno erozijo in plazovi. Jelše rastejo v majhnih
izoliranih populacijah, zato jih uvrščamo med
redke ali minoritetne drevesne vrste.
Tako kot breze, so tudi jelše izraziti heliofiti,
značilne so po hitri rasti v mladosti, široki klimatski amplitudi in odpornosti na mraz. Jelše
so razvile gomoljaste zračne korenine, zato so
ob puhasti brezi edina listnata drevesa, ki lahko
preživijo v stalno mokrih tleh, v katerih druga
drevesa dobeseno „utonejo”. V koreninah imajo
namreč vrste simbiotskih bakterij Frankia alni
(Actinomycetae), ki lahko v enem letu iz zraka

Grafikon 1: Klimatski areali evropskih jelš
Chart 1: Climatic areals of European alders
GozdV 71 (2013) 10
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Slika 3: Areal črne jelše (wikipedija)
Figure 3: Areal of black alder (Wikipedia)

Slika 4: Areal sive jelše (wikipedija)
Figure 4: Areal of grey alder (Wikipedia)

posrkajo do 100 kg dušika/ha (Rabotnov, 1995).
Intenzivna nitrifikacija rastišč se kaže v hitri rasti,
pa tudi v bujnosti grmov, lijan in zelišč, ki rastejo
v njeni soseščini.
Črna jelša je pretežno ravninsko in nižinsko
drevo, ki se le redkokje vzpne nad 1.000 m nadmorske višine (slika 3). Na zračnih in hranljivih
tleh je hitrorastoča, v višino zraste do 30 (35) m,
v debelino pa od 35 do 40 cm, izjemoma do enega
metra. Deblo je polnolesno in monopodialno,
tako kot pri iglavcih, krošnja je majhna, veje pa
tanke in vodoravne.
Siva jelša je nordijsko-kontinentalna vrsta (slika
4), ki je najbolj pogosta v zgornjem toku rek, v
gorskem pasu med 500 in 1.800 m in tam, kjer
je povprečna januarska temperatura nižja od -15
0
C. V nižjih legah se druži s črno jelšo, velikim
jesenom in sivo vrbo.
Zelena jelša je subalpska vrsta, ki raste grmičasto tako kot ruševje, nad zgornjo gozdno mejo,
med 1.400 in 2.200 m, pretežno na prakameninah
in v osoji. Pri nas je razmeroma redka, manjše
skupine so samo na Vršiču, Komni, Poreznu in
Karavankah.

voda, zrak, ogenj), smo shematično nakazali tudi
hidrološke razlike med tekočo ali živo in stoječo
ali mrtvo vodo. V vseh kulturah in religijah je bila
voda sveta ali božja. Voda je najbolj skrivnostna
snov na planetu, brez katere ni ne zdravja ne
življenja. V vodi poteka asimilacija, transport
hranil, transpiracija, zadrževanje, čiščenje idr.
Žal, ob tem podcenjujemo zavedanje o njeni
omejenosti; njeno dragocenost spoznamo šele če
trpimo žejo. Toda, vode ne prinašajo samo sreče
in blagoslova, temveč tudi prekletstvo, kadar se
pojavijo v velikih množinah. Voda je poleg lesa in
ljudi naša najpomembnejša naravna dobrina, saj je
gospodarjenje z gozdovi tudi gospodarjenje z vodo.
Gozdovi zmanjšujejo površinsko in povečujejo
globinsko odtekanje vode, s prenikanjem skozi
gozdna tla jo tudi očistijo. Voda ni obnovljiva,
pač pa se nenehno reciklira med morji in kopnim.
Mokrišča so nevidni, podzemni rezervoarji vode
in retencijski površine za občasno zadrževanje
visokih vod.
Hidrologi razlikujejo: tekoče, stoječe, padavinske, izvirne, povirne, talne in poplavne vode,
ekologi pa razlikujejo:
– preplavna rastišča (nem.: Auenwald, angl.:
floodplain wood),
– rastišča, ki so pod stalnim (celoletnim) ali
občasnim (periodičnim, sezonskim) vplivom
talnice ali zastajajoče vode (nem.: Bruchwald,
angl.: alder swamp wood) in
– rastišča s pobočno, povirno ali cedilno vodo

5

Hidrološka tipologija
rastišč črne jelše

Ker so obravnavane združbe tesno povezane
z vodo, ki je po tradicionalni filozofiji in stari
kozmologiji eden od štirih snovnih elementov
ali prapočel po modrem Empedoklu (zemlja,
GozdV 71 (2013) 10
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posebnosti odsevajo v različni sestavi biogeocenoz,
ki obdajajo vodna telesa. Gozdovi, v katerih je
črna jelša gradnik ali edifikator, zaznamujeta dve
skupini rastišč, ena izhaja iz „ujete vode”, druga
iz „svobodno tekoče”.
Strukturo mokrišč krojita dva fenomena: fizični
aspekt (padavine, poplave, kinetična energija
vode) in kemizem vode. Kjer so tla stalno vlažna
ali mokra se razvijejo različne vrste zaglejenih tal,
medtem ko na poplavnih območjih prevladujejo
različni tipi obrečnih tal. Gozdni hidrologi razlikujejo dva tipa mokrišč:

5.1 Grez ali čreta

Slika 5: Zgodaj spomladanski aspekt povirnega gozda
črne jelše s kalužnico.
Figure 5: Early spring view of headwaters black alder
forest with kingcup

(nem.: Quellwald, angl.: alder spring wood) –
slednjih združb nismo obravnavali (slika 5).
Za mokrišča pozna ljudska topografija dva
ducata izrazov: barje, blato, čreta, čretež, gréz,
loka, mah, močáva, močavina, močvara, močvirje,
mok, mokrine, muža, mužava, šotnica, zamok idr.
(Badjura, 1953). Vpliv vode na gozdove je raznovrsten in zapleten. Geomorfološke in hidrološke

V stalno in ekstremno mokrih ulekninah, ki nimajo
dotoka in ne odtoka in kjer voda miruje, nahajamo
majhne in osamljene gozdove črne jelše, ki jih
označujemo z besedo grez. Ime izhaja iz „ugrezajočih tal”. Črete so ohranjene na malih in močno
razkropljenih površinah. Neredko nahajamo grezu
podobne gozdiče tudi v mrtvih rokavih, okljukah
in večjih mlakah sredi obvodnih teras. Rastišča
so pozimi in spomladi pokrita z vodo. Nihanje
vode med zimo in poletjem navadno ne presega
amplitude enega metra, zato so življenjski pogoji
stalnejši, amfibijski, v času poplav tudi akvatični.
Pod prevladujočim vplivom padavinske ali talne
vode potekata mineralizacija in humifikacija
počasi; zaradi pomanjkanja kisika je tudi razvoj tal
dolgotrajen. Na slabo propustnih ali nepropustnih
oglejenih, distrofnih tleh, so kljub obilju razkrojenih humusnih kislin, tla siromašna na hranivih,
zato rastejo na čreti jelše počasneje kot v logih.

Slika 6: Shematski
prikaz greza v naravni reliefni uleknini
Figure 6: Schematic
display of fen in a
natural relief hollow
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Slika 7: Shematski prikaz obvodnega loga črne
jelše.
Figure 7: Schematic display of riparian black
alder grove

5.2 Log, loka
Loka je geografski pojem, ki označuje občasno preplavljen prostor ob strugi; z logom pa označujemo
obvodne združbe (slika 7). Ob vodotokih, ki jih s
hranivi bogatijo periodične poplave, uspevajo bujno
rastoči in pestri mezofilno-higrofilni logi črnih jelš.
Poplavni val lahko v kratkem času zviša nivo vode
za več metrov, a tudi hitro odteče; zato v lokah niha
voda v velikih amplitudah. Z menjavanjem mokrih
– anaerobnih, z bolj sušnimi – aerobnimi stanji, se
izmenjujejo tudi redukcijski in oksidacijski procesi
v tleh. Vodna dinamika je živahna, tudi življenjski
pogoji so bolj raznovrstni in spremenljivi, zato je
združba labilna, prehodna in nagnjena k sukcesijam.
Tla v loki so nevtralna ali bazična, aeracija je dobra
in tudi hraniv je veliko, zato so pogoji za rast in
razvoj ugodni. Pri tekočih vodotokih razlikujemo
več ekološko-morfoloških con, ki jih tipiziramo po
prečnem in vzdolžnem profilu. Od izvirov navzdol
se strmci vodotokov postopoma zmanjšujejo, kar
vpliva na odlaganje različno debelih preperelin
(kamenje, gramoz, pesek, mulj ali glen). Tudi z večjo
širino vodotoka se tek upočasni, zmanjša se tudi
vsebnost kisika in zniža temperatura. Usoda vsake
žive vode je, da postane počasna in tiha. S postopno
sedimentacijo naplavin se jelševi logi razvijajo v smeri
trdolistnatih dobrav. Največje površine zavzamenjo
loke v dolinah, kjer se tudi vode kopičijo.
Po količini vode smo Slovenci med bogatejšimi
državljani, toda slabo gospodarjenje z vodami, nam
ob vedno pogostejših sušah in drugih podnebnih
GozdV 71 (2013) 10

skrajnostih, ne zagotavlja varnejše prihodnosti.
Ker vedno več padavinskih vod izhlapi in odteka
po površini, se tudi podzemni vodonosniki ne
obnavljajo.

6

Fitocenološki sistem
drevesnih jelš

Človeški duh teži k obvladovanju univerzuma s
pomočjo klasifikacij, ki je nepogrešljiv pripomoček
pri proučevanju vegetacije. Na grezu in v logu nahajamo dve skupini azonalnih združb črne jelše, ki se
ekološko bolj razlikujeta, kot se to kaže v floristični
sestavi. Edinstveni reprezentativni združbi sta med
redko ohrajenimi predstavniki potencialno naravne
vegetacije. Ker imata domala polovico diagnostičnega rastlinskega inventarja skupnega, njuno
razvrščanje v višje sistematske razrede ni povsem
enoznačno. Medtem ko je uvrstitev gozdov črne
jelše na grezu v razred evropskih grezov Alnetea
glutinosae nedvoumna, so s preplavljenimi logi jelš
težave. Zaradi velikega števila rastlin iz mešanih
listopadnih gozdov, jih evropski fitocenologi
uvrščajo v razred Querco-Fagetea. Fitocenologi
ZRC SAZU-ja pa so poplavne gozdove pripojili
razredu obvodnih galerijskih gozdov Populetea
albae in redu Fraxinetalia; večino diagnostičnih
rastlin pa so pripisali zvezi Alnion incanae (Šilc et
Čarni, 2012). Ideja za spremenjeno sintaksonomije
ni nova, toda nihče je doslej ni uresničil. Z njo so
izboljšali taksonomsko konsistenco, čeprav razen
sive jelše in geografsko omejenega ozkolistnega
449
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Slika 8: Grez črne jelše je zadnji razvojni štadij okopnjevanja vodnih površin, ki prične z vodnimi rastlinami
in vrbami.
Figure 8: Black alder fen in the last development stage
of dry land emergence from water areas beginning with
water plants and willows.

jesena, nimamo nobenih splošno veljavnih značilnic za red, med značilnicami zveze pa so rastline,
ki uspevajo tudi v drugih združbah.

6.1	Evropski jelšev grez
Razred Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943, red
Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937, Alnion glutionosae Malc. 1929 – evropski jelševi grezi Carici
elongatae-Alnetum glutinosae W. Koch 1926.
Vzhodnoevropska subkontinentalna, aconalna,
amfibijska združba podaljšanega šaša in črne jelše
je fragmentarno ohranjena v nižinskih terenskih
depresijah ali ob vodotokih. Je končni stadij razvoja
vegetacije, ki začne z zaraščanjem vodnih površin s
trstičevjem, ostričevkami in vrbami zveze Salicion
cinereae (slika 8). Ker se je v malo spremenjeni
sestavi ohranila vse od umika ledenikov, ji pripisuje reliktni značaj (Glavać, 1960). V ekstremnih,
anaerobnih razmerah nastaja zakisani hidromorfni
psevdoglej, kislost lahko ublaži dotok meteornih
450

Slika 9: V gozdovih črne jelše je površje izrazito čopasto.
Figure 9: The surface in black alder forests is distinctly
tufted.

vod iz sosednjih apnenih pobočij. Mineralizacija
in humifikacija opada potekata v času, ko se nivo
vode zniža in se površina poleti za krajši čas osuši.
Rodovitnost mezotrofnih tal je majhna, tak je tudi
prirastek, saj naraste lesna zaloga v 90-ih letih
komaj do skromnih 200 m3/ha.
Fiziognomija in floristična struktura združbe
sta edafsko pogojeni. Na razgibanem površje
oblikujejo odmrli panji značilno grbinasto mikrotopografijo (nem.: Bulten ali Buckel - grba, angl.:
tussock, hummock), ki zavira izhlapevanje oziroma
odtekanje vode (slika 9). V depresijah uspevajo
higrofilne vrste, višje lege jelševih koreničnikov
pa poraščajo zahtevnejše praproti in mezofilne
rastline. V zgornji drevesni plasti absolutno
prevladuje črna jelša, ki pa v združbi nima optimalnih pogojev za rast, kar se vidi v višinah, ki
redkokje presegajo 20 m, pa tudi premeri nad 30
cm niso ravno pogosti. Jelši olajšajo preživetje t.i.
hoduljaste korenine, ki po videzu spominjajo na
mangrove. Pod nesklenjenimi krošnjami se bohoti
bujna podrast, med zelišči prevladujejo vlagoljubne
borealno-subkontinentalne vrste nizkih barij in
GozdV 71 (2013) 10
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mokrih travnikov. Makroasociacija ima mnogo
subasociacij, variant in ekoloških ras.

6.2 Obvodni gozdovi
Razred Populetalia albae Br.- Bl. 62, red Fraxinetalia Scamoni et Passarge 59 - obvodni galerijski
logi mehkih in trdih listavcev na poplavnih ravnicah in recentnih nanosih rek. Zanje je značilna
procesualnost t.j. nenehna težnja po razvojnem
usklajevanju med živim in neživim okoljem
(Maturana & Varela, 1998).
(i) Zveza Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et al. 28 - gozdovi sive in črne jelše ter hrastovi
obvodni gozdovi na bogatih aluvialnih tleh.
Stellario-Alnetum glutinosae Lohmeyer 1957
Obvodne pasove in terase vzdolž rek in potokov
ter mokrotna pobočja na neapnenih podlagah
porašča združba gozdne zvezdice in črne jelše. Ob
večjih vodotokih so jelševja večinoma izkrčena, ob
manjših potokih pa so ohranjeni njeni, večinoma
kot trak ozki omejki. Združba gozdne zvezdice je
prehodna razvojna sukcesija, ki začne z vrbovjem
Salicetea purpureae in konča z dobravami trdih
listavcev. Rastišča so v zgodnji spomladi redno
poplavljena, ki s sedimentacijo pospešujejo razvoj,
z erozijo pa ga zavirajo ali degradirajo.
Jelša ni vedno edina drevesna vrsta, z njo se
lahko druži: čremsa (Prunus padus), ozkolistni
jesen (Fraxinus angustifolia) in vedno redkejši bresti
(Ulmus laevis, U. minor). Grmovna plast je pestra
in obilna, v njej so tudi številne vrste iz bukovih
gozdov, toda zaradi prevelike mokrote se bukev ne
more uveljaviti. Zeliščno plast sestavljajo higrofilne
in mezofilne vrste ter visoke steblike, prevladujejo
pa zahtevnejše vrste listopadnih gozdov iz razreda
Querco-Fagetea. Združba je zelo produktivna, saj
prirašča letno do 10 m3, v 90-tih letih se akumulira
od 300 do 400 m3 lesne biomase na hektar.
Alnetum incanae Lüdi 1921 s. lat.
Čeprav se združba pojavlja širom Evrope, je
težišče njene razširjenosti v Alpah.
V Sloveniji je malo čistih sestojev sive jelše,
največ jih je ob stranskih pritokih alpskih, predalpskih, a tudi nekaterih dinarsko-predinarskih
rek. Dakskobler je ob Idrijci izločil več asociacije
s sivo jelšo (slika 10).
Ozke pasove gorskih potokov poraščajo fragmenti združbe Carici remotae-Fraxinetum
Koch ex Faber 1936.
GozdV 71 (2013) 10

Slika 10: Izvir Save Dolinke pri Zelencih obrobljajo v
ospredju vrbovja, v ozadju pa pas sivega jelševja.
Figure 10: Source of Sava Dolinka River near Zelenci is
surrounded at the front by willow trees and behind by
a belt of grey alder trees.

(ii) Zveza Alno-Quercion roboris Horvat 50
združuje obvodne gozdove jelš, jesena in doba na
evtrofnih tleh v višjih legah planarne in kolinske
stopnje.
Pseudostellario-Quercetum roboris Accetto
1973 je vzporednica hrvaške združbe, Genisto
elatae (= tinctoria)-Quercetum roboris Horvat
1938, ki zavzema velike površine v Podravju in
Posavju, med Zagrebom in Beogradom. Združbo
„slavonskega gozda” je trajno ovekovečil hrvaški
pisec in gozdar Josip Kozarac (1858-1906). To
so visokovredni gozdovi v katerih zrastejo posamezna hrastova drevesa 40 m visoko in dosežejo
dva metra premera. Med takimi orjaki pa se jelša
lahko uveljavi samo v najnižjih in najbolj mokrih
vlekninah. Naši najbolj ohranjeni dobovi gozdovi
s skupinami črne jelše so v Krakovskem gozdu.
Na mineralno bogatih tleh v Prekmurju zavzema
večje površine združba Carici brizoides-Alnetum
glutinosae Horvat. 1938, kjer se jelši pridružijo
tudi ozkolistni jesen, brest in dob.
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7

Ugotovitve in zaključki

V obeh reprezentativnih gozdovih črne jelše je
voda dejavnik, ki odločilno zaznamuje ostale
rastiščne dejavnike, sestav rastlinskih vrst in
fiziognomsko strukturo združbe. Črnojelševja se
odlikujejo s posebnim fenotipskim izgledom in
specifično sestavo rastlinskih vrst, med katerimi
prevladujejo rastline močvirij in vlažnih travišč.
Po morfološko-anatomski zgradbi so močvirne
rastline helomorfne, skupni so jim namreč veliki,
z zrakom napolnjeni zračni prostori v podzemnih organih. Čeravno sta rastišči obeh združb
s skrajnostnimi ekološkimi dejavniki, je njuna
vrstna pestrost izjemna, saj je v vsaki okoli 150
različnih rastlin in mnoge od njih so skupne t.j.
prehodne ali transgresivne. Visoka številčnost
vrst je presenetljiva zaradi majhne ekološke variabilnosti rastišč in dominatne vloge črne jelše,
ki zadržuje razvoj konkurenčnih vrst. Združena
sinoptična tabela obeh makroasociacij vsebuje
več kot dvestopetdeset različnih rastlin in je v
velikem nasprotju z Thienemannovimi biocenotskimi principi, ki predvidevajo veliko število vrst
v bolj raznoličnih življenjski razmerah oziroma
malo vrst v združbah, kjer dominira ena vrsta, ki
zavira razvoj konkurenčnih.
Črnojelševa mokrišča so kompleksne združbe,
saj združujejo številne floristične skupine, ki so
tudi sinekološki indikatorji. V tabeli je predstavljen
floristični spekter diagnostično pomembnih
rastlin, od 183 različnih vrst je 74 skupnih. Po

ekološki sorodnosti smo jih združili v pet skupin;
izpustili smo „ostale” vrste in mahove:
AG – vrste jelševih grezov in vrbova grmišča,
AQ – vrste gozdov jelšo-jesenovih in dobovih
gozdov in vrbovih grmišč,
PH – trstičevja, šašja in zelišča mezotrofnih
vodni teles,
MA – mokrotnih travnikov, plevelnih združb,
visokih steblik, antropogenih travnikov,
QF – vrste vlažnejših javorjevih, gabrovih in
bukovih gozdov ter grmiščnih zastorjev.
Zastopanost posameznih diagnostičnih skupin
je razvidna tudi tabeli in grafikonu 2.
Združene sociološke skupine
Sociološke
skupine

Carici el.
Alnetum

Stellario
Alnetum

Skupaj
Sum

AG

15

7

22

AQ

22

35

57

PH

18

7

25

MA

37

35

72

QF

20

43

63

112

127

239

Skupaj

Čeravno je delež rastlin iz mezofilnih listopadnih gozdov Querco-Fagetea pomemben, pa se
črna jelša le redko druži z gradnom ali z bukvijo.
Že iz bežnega pogleda na tabelo ali grafikon uvidimo, da je v stanovitnejši združbi podaljšanega
šaša in črne jelše na grezu veliko več higrofilnih

Graf 2: Številčna zastopanost rastlinskih vrst
po socioloških skupinah.
Chart 2: Numerical representation of species with
regard to sociological
groups.
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rastlin, medtem ko v hitro spreminjajoči, nestanovitni združbi gozdne zvezdice in črne jelše
izstopajo mezofilne rastline listnatih gozdov. Ker
uspevajo vlagoljubne rastline tako na kislih kot
na ali bazičnih substratih, sta floristični sestavi
obeh združb podobni, kar smo preiskusili tudi z
Brandt-Snedecorjevim testom:

Med navedenimi štirimi odločevalci so razlike
majhne, večje odstopanje je le v vlažnosti tal.
Zaradi stalne mokrote je tudi temperatura v
grezu nižja kot v logu. Tudi v vsebnosti nitratov
razlike niso večje, čeravno dušik v tleh ne odraža
rodovitnosti rastišč. Čeprav je v grezu nakopičeno
veliko humusa in humusnih kislin, ti ne vplivajo
na hitrejšo rast dreves. Na zelo kislih tleh črna
jelša slabše uspeva.

Izračunani χ = 23,10 in je pri m = (n - 1)(k - 1) =
4 stopinjah prostosti občutno večji od tabličnega,
ki je pri tveganju P = 0.05 9.488, kar dokazuje,
da pod istim imenom ne moremo združiti dveh
tako različnih združb.
S pomočjo Ellenbergovih indikacijskih vrednosti smo izračunali tudi medijane štirih najpomebnejših ekoloških parametrov:

7.1	Rast in gospodarska vrednost lesa
črne jelše

2

Cariceto
elong.- Aln.
Stellario
nemor.- Aln.

Tempe- Vla- Reakcija Vsebnost
ratura žnost
tal
dušika
5.3

7.2

6.6

6.2

5.4

6.8

6.8

6.3

Črna jelša je gospodarsko pomembna drevesna
vrsta, saj se njen les odlikuje z nenavadno barvitostjo, mehko in enakomerno strukturo ter lahko
obdelavo. Ker se dobro luži, ga mizarji uporabljajo
za imitacijo mahagonija. Iz podobnih razlogov
ga cenijo tudi restavratorji starega pohištva. V
Nemčiji so že več desetletij cenjene mizarske plošče
z jelševim furnirjem. Jelševina je lahka in primerna
za struženje in rezbarjenje. Ker je povpraševanje za
lesom jelše modnega značaja, je njegova vrednost
podrejena sezonskemu nihanju cen.
Nekoč so iz jelševine izdelovali pohištvo,

Slika 11: V semenskih sestojih so na visokih, ravnih deblih tenkovejnate krošnje.
Figure 11: Tall straight stems bearing thin-branched crowns in seed stands.
GozdV 71 (2013) 10
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Slika 12: Panjevec črne jelše
Figure 12: Black alder coppice stool.

svinčnike, cokle, vodovodne cevi, kuhinjsko
posodo in različne drobne potrebščine. Iz jelševega
lesa so mostiščarske naselbine, tudi Benetke in
Stari Amsterdam stojita na jelševih pilotih. Jelševina je lahka in vzdrži na suhem 1.500 let, zunaj v
zaščiti do 180 let, brez zaščite do 100 let, v stiku z
zemljo 5 - 10 let, v vodi do 800 let, toliko kot hrast
(Berge, 2009). Preden so začeli v hlevih nameščati
kovinske rešetke, so bile med prašičerejci iskane
jelševe podnice. V osemdesetih letih prejšnjega
stoletja se je pri gradnji cest po močvirnem svetu
Krakovskega gozda obneslo tlakovanje z jelševimi
okroglicami (Pustoslemšek, 2003).
Črna jelša je hitro rastoča drevesna vrsta, a že
med 80 in 100 leti ostari. Ko je v 20. stoletju les
pridobil na vrednosti, so prevladujoče panjevske
gozdove jelš začeli spreminjati v visoke gozdove
(slika 11). Vzgoja semenskih sestojev je zahtevna,
težave povzročata visoka voda in bujno rastoča
zelišča. Vzgoja iz semena je možna samo na
odprtem zemljišču, pri polni osvetlitvi, zato najlažje uspe pri golosekih. Obnova je uspešna tudi
s sadnjo semenk ali puljenk na grbine. Glavni
ukrep nege je zadrževanje panjastih poganjkov,
da ne prevladajo nad semenskimi.
454

Na rodovitnejših tleh gojimo jelše do 80-ih
let, ko dosežejo posamezna drevesa dimenzije
furnirske hlodovine. Če sestojev ne redčimo,
ostanejo krošnje majhne in kratke ter utesnjene;
posledica je počasna rast v debelino in malovredna
sortimentna sestava. Leta 1961 je Mlinšek objavil
rezultate raziskav v Prekmurju, v Polani in Črnem
logu ob Ledavi. V negovanih sestojih so jelše v
60-ih letih dosegle višino 30 m in lesno zalogo
okoli 600 m3/ha. Večinoma gojijo jelše za drva,
zato prevladujejo panjevci. Jelše namreč bujno
odganjajo iz panja (slika 12).
Siva in črna jelša sta klimatsko in edafsko indiferentni, zato sta odlični pionirski in meliorativni
vrsti, priporočajo jih za predkulture in ozelenitev
sterilnih zemljišč. Z mikorizo bogatita tla z dušikom,
njun opad pa se hitro pretvarja v humus tipa „mul”.

7.2 Naravovarstven pomen jelševih
gozdov
Nekoč, ko je bila voda še bistra,
nebo modro in trava zelena….
(F. Tegetthoff)

Varovanje narave je novi etos in prednostna zadolžitev gozdarstva. Mokriščni gozdovi so ogroženi
GozdV 71 (2013) 10

Cimperšek, M.: Žejni gozdovi črne jelše (Alnus glutinosa)

Slika 13: Posebnost jelševih gozdov je čremsa z dišečimi,
grozdastimi cvetovi.
Figure 13: A feature of alder forests is bird cherry with
its fragrant, clustered flowers.

Slika 15: Navadna krpača (Theliypteris palustris) je
zaradi redkosti ogrožena vrsta in značilnica združbe
podaljšanega šaša in črne jelše.
Figure 15: Due to its rarity, marsh fern (Theliypteris
palustris) is an endangered species and characteristic for
association of elongated sedge and black alder.

Slika 14: Prvinskost črnojelševih gozdov poudarja
peruša (Matteuccia struthiopteris), najlepša in najbolj
vpadljiva praprot jelševih logov.
Figure 14: Primevalness of black alder forests is emphasized by ostrich fern (Matteuccia struthiopteris), the most
beautiful and eye-catching fern of alder groves.

zaradi majhnosti, melioracij, izsuševanja in vdora
invazivnih vrst. Od leta 1975 jih varuje Ramsarska
konvencija t.j. globalna medvladna pogodba o
GozdV 71 (2013) 10

ohranjanju in trajnostni rabi mokrišč, pri nas je
to varovanje samo na papirju. V ne tako davni
preteklosti so zamočvirjene površine veljale za neuporaben svet, rastlinje v njih pa so šteli za plevele.
Za vodovja nimamo nobene vizije, strategije, kaj šele inovativne politike in odgovornih
zagovornikov. Še vedno se ohranja miselnost,
ki zagovarja spreminjanje nezdravih močvirij
v zdrava polja. Z vodami upravljamo napačno,
vodotoke pohabljamo, posledica pa so suše,
poplave in plazovi. Tretjina slovenskih odpadnih
vod ni očiščenih, regulirane struge pa so izgubile
samočistilne sposobnosti. Zaradi podnebnih
sprememb je ogrožen vodni cikel in že v bližnji
prihodnosti bo pomembna vsaka kaplja vode.
Obvodni gozdovi nudijo velikemu številu živali
hrano, skrivališče in razmnoževališče, s senčenjem
struge ustvarjajo milejšo mikroklimo, povečujejo
krajinsko in estetsko vrednost, preprečujejo erozijo
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Slika 16: Poletni veliki zvonček (Leucojum aestivum)
je okras izkrčenih črnojelševih gozdov.
Figure 16: Summer snowflake (Leucojum aestivum)
decorates the cleared black alder forests.

Slika 17: Rrazkošno paleto zelenih barv poživlja rumeno
cvetoča vodna perunika (Iris pseudacorus).
Figure 17: The rich palette of greens is livened up by the
yellow blooming yellow iris (Iris pseudacorus).

obrežij in polucije vodotokov. Stoječe vode mrtvic
naselijo rastline in živali, ki v hitro tekočih vodotokih ne bi preživele. Herpetologisti ugotavljajo, da
že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja izginjajo
nekatere vrste žab. Naslov članka v reviji Science,
ki je prvi objavil te ugotovitve „Where Have All
the Froggies Gone?” (kam so šle vse žabe) je prispodoba za nepojasnjeno izumiranje amfibij, kar
je presenetljivo ob dejstvu, da so žabe živele že
z dinozavri in so kot izjemno trdožive preživele
vso dobo sesalcev (Barinaga, 1990).
Močvirja povečujejo biotsko pestrost vrst,
ekosistemov in krajin ter so idealen prostor za
raziskave, okoljsko vzgojo, izobraževanje in ozaveščanje ljudi. Kot malo spremenjeni ekosistemi,
so tudi dragocena postglacialna dediščina, kajti
v stalno mokrih tleh se je ohranil pelod rastlin,
ki razkriva postglacialno razvojno zgodovino
gozdov. Življenje je najbolj bogato na stičišču
vode in kopnega, zato so črnojelševja izjemno
dragoceni ekosistemi. Mednarodni strokovnjaki
so hektar mokrišča ovrednotili s 14.785 $, medtem

ko je povprečna vrednost enega hektarja gozda v
zmernem podnebnem pasu komaj 969 $ (Costanza
et al. 1997).
Iz vidnega polja smo izgubili vso mavričnost,
kompleksnost in dinamičnost vodnih združb.
Z melioracijami in krčenji ravninskih gozdov
ogrožamo redke rastline: močvirsko krpačo
(Thelypteris palustris), močvirsko vijolico (Viola
palustris), veliki poletni zvonček (Leucojum aestivum) idr. Tudi iz živalskega sveta so v mokriščih
redke dragocenosti. V razvitejših in ekološko bolj
osveščenih okoljih z ekoremediacijo in renaturacijo spreminjajo umetne struge vodotokov v
njihov prvotni potek, podpirajo pa tudi naselitev
bobrov; mika nas reči, da umneje kot naši vodarji
ravnajo z vodotoki.
Jelševi gozdovi so dragocene mini strukture, saj
so ohranjene večinoma samo kot malopovršinske
zaplate ali kot enovrstne aleje, ki spremljajo manjše
potoke. Retencijski poplavni gozdovi Črnega in
Polanskega loga ter Murske šume (2.000 ha) so
ekosistemska posebnost, ki presegajo naš nacio-
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nalni pomen. Tudi v 625 ha velikem Krakovskem
gozdu so se med dobovimi gozdovi ohranili
fragmenti črnojelševih celic. V njem je tudi 60 ha
dobovega „pragozda”, zaščito zanj je že leta 1906
predlagal botanik Alfonz Paulin (www.sazu.si/)

8	Povzetek
Slovenija ima tri pomembne resurse: vodo, les in
ljudi, toda z nobenim izmed njih ne ravna odgovorno (Violeta Bulc). V jelševjih se prepletajo tla,
voda in drevesa, trije prastari simboli človekove
snovne in nesnovne kulture. Temeljna ekološka
dejavnika „žejnih“ gozdov sta talna in poplavna
voda, ki odločilno zaznamujeta rastišče. Mokrišča
so visoko produktivni in po vrstni raznolikosti
najbolj bogati ter dragoceni ekosistemi.
V Sloveniji in Evropi uspevajo tri vrste jelš:
dve drevesni, črna jelša (Alnus glutinosa) in siva
jelša (A. incana) ter grmičasta, zelena jelša (A.
alnobetula). Vse tri so v simbiozi z bakterijami in
lahko iz zraka pridobivajo dušik ter s tem izboljšujejo rodovitnost tal. Jelše so odlične pionirske
in meliorativne drevnine. Najbolj razširjena in
gospodarsko najpomembnejša je črna jelša, ki se
odlikuje z odličnim lesom in izjemnimi sposobnostmi preživetja v vodi. Nekoč je bila cenjena
za vodne objekte in oglje ter kot tradicionalno
barvilno drevo, uporabljali so jo tudi za vejnik.
Črna jelša je edifikator in dominanta dveh
ekosistemsko različnih makroasociacij. Medtem
ko nepropustne stalno mokre depresije - na grezu,
naseljuje združba podaljšanega šaša in črne jelše
(Carici elongatae-Alnetum), uspeva ob vodotokih,
na periodično poplavljenih aluvialnih terasah log
gozdne zvezdice in črne jelše (Stellario nemorum-Alnetum). Kljub veliki floristični podobnosti,
se združbi tako razlikujeta, da jih fitocenologi
uvrščajo v dve povsem različni taksonomski
skupini: v razred evropskih grezov (Alnetea glutinosae) in v razred obvodnih galerijskih gozdov
(Populetea albae). Njune podobnosti in razlike
so razvidne iz tabel in grafikona. Med bujnim
rastjem je največ higrofilnih rastlin iz hladnejših,
severnejših krajev.
Rastiščne posebnosti odločajo o tehniki obnove
in nege gozdov ter rabi jelševine. Jelše so hitro
rastoče in bujno poganjajo iz panja. Na oligotrofnem grezu rastejo počasneje, zato jim bolj
GozdV 71 (2013) 10

ustreza panjevsko gospodarjenje in raba lesa za
kurjavo, medtem ko na rodovitnejših logih gojimo
in negujemo semenske sestoje za furnir.
Črnojelševja vsebujejo nekaj prvinskega in
mističnega ter so, tako kot divjine, polna pragozdnih skrivnosti. Jelševi gozdovi niso očarljivi,
niti privlačni, grezajoča tla, mokrota in visoka
zračna vlaga, visoko, gosto in trnato rastlinje z
nadležnimi insekti navdajajo s tesnobo, vonj po
razkrajajočem humusu in trohnobi ter bujni rasti
in hladni mikroklimi pa spominja na divjino.
Človek se je že arhetipsko bal teh predelov, pa
ne zaradi medvedov in klopov, temveč zaradi
verovanja, da bivajo tam zli duhovi.
Čeprav se mokriščni gozdovi mnogim zdijo
neuporabni in malovredni, imajo neprecenljivo
vlogo pri zagotavljanju ugodnih življenjskih
razmer za rastline, živali in ljudi. Nikjer drugje
ne najdemo take pestrosti in bujnega življenja kot
v močavah. Mokrišča uravnavajo kroženje vode
med zemljo in atmosfero ter s tem preprečujejo
suše, poplave, erozijo in zemeljske plazove.
Zaradi neprecenljivega hidrološkega, pa tudi
ekološkega in kulturnega pomena jih moramo
varovati.

9

Summary

Slovenia has three important resources: water,
wood, and people; but it handles none of them
responsibly (Violeta Bulc). In alder forests, soil,
water and trees, three ancient symbols of man’s
material and immaterial culture, interlace. The
basic ecological factors of the „thirsty” forests
are groundwater and floodwater which crucially
mark the site. Wetlands are highly productive and,
with regard to species diversity, the richest and
most precious ecosystems.
Three alder species grow in Europe and Slovenia: two tree species, black alder (Alnus glutinosa)
as well as grey alder (A. incana) and shrubby green
alder (A. alnobetula). All of them grow in symbiosis
with bacteria and are able to extract nitrogen from
the air and thus improve fertility of the soil. Alders
are superb pioneer and meliorative trees. The most
widespread and important is black alder, which
excels with its excellent wood and exceptional
ability to survive in water. It used to be valued
as material for water facilities and charcoal, but
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also as traditional tanning and dyeing material;
it was also used for pruning knives.
Black alder is edificator and dominant of two
ecosystemically different macro associations.
While the impermeable constantly wet depressions
– in fens are inhabited by association of elongated
sedge and black alder (Carici elongatae-Alnetum),
groves of wood stitchwort and black alder (Stellario
nemorum-Alnetum) grow along the waterways,
on periodically flooded alluvial terraces. In spite
of grata floristic similarity the associations differ
to such an extent that they are classified in two
entirely different taxonomic groups by phytocoenologists: in the class of European fens (Alnetea
glutinosae) and in the class of riparian gallery
forests (Populetea albae). Their similarities and
differences are evident from tables and chart.
Hygrophylic plants from colder, northern places
form the majority of the lush vegetation.
Site features decide on the technique of forest
regeneration and management as well as on alder
wood use. Alders are fast growing and sprout lushly
from the coppice stools. They grow slower on
oligotrophic fen, therefore they prefer coppicing
and use for firewood, while in more fertile groves
we grow and maintain seed stand for veneer.
Black alder trees have something primeval and
mystical about them and are, just as wilderness,
full of jungle secrets. Alder forests are neither
charming nor attractive; sinking fen ground,
wetness and high air humidity, high, dense, and
thorny vegetation with annoying insects fill us
with anxiety, the smell of decomposing humus
and decay, lush growth and cold microclimate
remind of wilderness. Man has archetypically been
afraid of such areas, not due to bears and ticks, but
because of his belief in evil spirits dwelling there.
Although many believe that wetland forests are
useless and worthless, they play an invaluable role
in ensuring favorable living conditions for plants,
animals and people. Nowhere else we find such
diversity and lush life as in marshes. Wetlands
regulate circulation of water between ground and
atmosphere and thus prevent droughts, floods,
erosion and landslides. Because their invaluable
hydrological, but also ecological and cultural
significance we must protect them.
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1. Stellario nemorum–Alnetum glutinosae Lohm. 1957
2. Carici elongatae–Alnetum glutinosae (W. Koch 1926) Bodeux 1955
Aln-ion,-etalia,-etea glutinosae
Alnus glutinosa
Lycopus europaeus
Dryopteris cristata
Cardamine pratensis
Galium palustre
Myosotis scorpioides
Peucedanum palustre
Carex elongata
Thelypteris palustris
Ribes nigrum
Salix aurita
Salix cinerea
Calamagrostis canescens
Salicetea purpureae
Salix alba
Calystegia sepium
Populus alba
Cucubalus baccifer
Imaptiens glandulifera
Salix puprpurea
Populus alba
Spirea salicifolia
Salix fragilis
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1

2

5
3
4
3
1
2
1
-

5
5
3
4
5
3
4
4
3
3
2
2
2

2
2
1
2
1
-

2
2
1
2
1
1
1

Agropyron caninum
Gagea spathacea
Fraxinus angustifolius
Alnus incana
Geum rivale
Cerastium sylvaticum

1
1
1
1
1
1
1

2
-

Phragmitetea-Magnocaricetaea
Carex acutiformis
Iris pseudacorus
Carex vesicaria
Phalaris arundinacaea
Poa palustre
Carex vulpina
Polgonum lapathifolium
Scutellaria galericulata
Carex elata
Phragmites australis
Mentha aquatica
Polygonum hydropiper
Carex riparia
Calla palustris
Carex rostrata
Glyceria maxima
Rumex aquaticus
Viola palustris

3
1
1
1
2
1
2
-

3
5
4
3
1
1
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
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Alnion incanae, Alno-Quercion rob.
Prunus padus
Dryopteris carthusiana
Quercus robur
Rubus caesius
Carex brizoides
Impatiens noli-tangere
Carex pendula
Equisetum telmateia
Cardamine amara
Frangula alnus
Ulmus laevis
Rumex sanguineus
Festuca gigantea
Ulmus minor
Stachys sylvatica
Equisetum sylvaticum
Omphalodes scorpioides
Chrysosplenium alternifolium
Gagea lutea
Stellaria nemorum
Carex remota
Cardamine impatiens
Pulmonaria dacica
Matteuccia struthiopteris
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Valeriana offcinalis
Valeriana dioica
Ajuga reptans
Chaerophyllum hirsutum
Symphytum officinale
Stachys palustris
Cirsium palustre
Poa trivialis
Molinia caerulea subsp. caerulea
Agrostis stolonifera
Prunella vulgaris
Carex panicea
Carex tomentosa
Thalictrum flavum
Ranunculus flammula
Crepis paludosa
Leucojum aestivum
Mentha longifolia
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Lysimachia thyrsiflora

5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2
2
1
1

2
2
2
3
3
2
4
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
-

1

2

2
2
2
1
1
3
2

3
3
1
3
3
1
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
-

1

Calthion
Angelica sylvestris
Caltha palustris
Cirsium oleraceum

3
-

3
4
3

Galio-Urticetea
Urtica dioica
Impatiens parviflora
Rudbeckia laciniata
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Aegopodium podagraria
Lamium maculatum
Alliaria petiolata
Heracleum sphondilium

4
2
2
1
1
1

4
3
1
1
3
3
2
-

Molinia-Arrhenateretea
Lythrum salicaria
Solidago gigantea
Juncus effusus
Scirpus sylvaticus
Filipendula ulmaria
Deschampsia caespitosa

2
4
2
2
3
2

5
3
4
3
2
4

1

2

Isopyrum thalictroides
Anemone ranunculoides
Corydalis solida
Dryopteris filix-mas
Salvia glutinosa
Symphytum tuberosum
Ranunculus auricomus
Polygonatum multiflorum

1
1
1
1
1
1
1
1

-

Tilio-Acerion
Arum maculatum
Acer pseudoplatanus
Petasites albus
Lunaria rediviva
Aruncus dioicus

3
3
2
1
1

-

Prunetalia spinosae
Viburnum opulus
Sambucus nigra
Euonymus europaea

2
4
3

5
3
3
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Epilobium hirsutum
Genista tinctoria
Geranium phaeum
Geranium robertianum
Lychnis flos-cuculi

2
1
1
1
1

-

Mulgedio-Aconitetea
Athyrium filix-femina
Ranunculus repens
Silene dioica
Thalictrum aquilegifolium
Veratrum album

3
3
2
1
1

3
3
-

Epilobietea angustifolii
Solanum dulcamara
Eupatorium cannabinum
Galeopsis speciosa
Rubus idaeus
Stachys sylvatica

2
2
3
1
1

5
4
2
2
1

Fagetalia silvaticae
Circea lutetiana
Fraxinus excelsior
Pulmonaria officinalis
Asarum europaeum
Mercurialis perennis
Scrophularia nodosa
Leucojum vernum
Galeobdolon montanum
Carpinus betulus
Anthriscus nitidus
Lamium orvala
Hacquetia epipactis
Viola reichenbachiana
Paris quadrifolia
Polystichum setiferum

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

2
3
3
3
3
3
3
2
1
-

Humulus lupulus
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Cornus sanguinea

2
1
-

4
2
3
2

Querco-Fagetea
Brachypodium sylvaticum
Ranunculus ficaria
Acer campestre
Corylus avellana
Anemone nemorosa
Scilla bifolia
Galanthus nivalis
Ligustrum vulgare
Scopolia carniolica
Phyllitis scolopendrium
Stellaria holostea
Pseudostellaria europaea

4
4
4
1
1
1
1
1
1
1

3
1
2
2
.-

Ostalo
Carex flava
Stellaria media
Euonymus verrucosa
Carex canescens
Juncus bufonius
Betula pendula

1
2
1
-

2
2
1
1

Mahovi
Plagiomnium undulatum
Brachythecium rivulare
Plagiomnium affine
Brachythecium rutabulum
Calliergonella cuspidata
Cirriphyllum piliferum
Trichocolea tomentella

2
2
2
1
1
-

2
1

Opomba: Zaradi spreminjanja in izpopolnjevanja sistema evropskih rastlinskih združb, se spreminja tudi
razvrščanje rastlin po socioloških skupinah. Ker nas je prednostno zanimala ekološka primerjava obeh združb,
smo rastline razvrstili v tabeli po načelu prevladovanja.
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Strokovna razprava
GDK 721.1(497.4Slovenj Gradec)(045)=163.6

Ponudba in povpraševanje na licitacijah vrednejših lesnih
sortimentov v Slovenj Gradcu
Supply and Demand at Auctions of Value Wood Assortments
in Slovenj Gradec

Milan Kobal1, Sabina Kristan2, Primož Grudnik3, Urša Vilhar4
Izvleček
Kobal, M., Kristan, S., Grudnik, P., Vilhar, U.: Ponudba in povpraševanje na licitacijah vrednejših lesnih sortimentov v Slovenj Gradcu. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 10. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 19.
Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Licitacije vrednejših lesnih sortimentov v Sloveniji že sedem let (2007–2013) potekajo v Slovenj Gradcu. V
skoraj vseh državah Evropske unije so licitacije vrednejših lesnih sortimentov uveljavljen način prodaje le-teh.
Organizator na podlagi prevzetih lesnih sortimentov sestavi katalog lesnih sortimentov, kupci pa imajo na voljo
določen čas, da si lesne sortimente ogledajo in za vsak posamezni lesni sortiment oddajo pisno ponudbo. Na
sedmih slovenskih licitacijah ugotavljamo večanje količine lesnih sortimentov, prav tako se veča število ponudnikov le-teh, število kupcev in število ponudb. Najvišje cene prodanih lesnih sortimentov na licitacijah se z leti
večajo, vedno pa jih dosegajo sortimenti gorskega javorja, ki mu sledijo sortimenti navadnega oreha. Cenjeni
so tudi sortimenti črnega oreha in slive. Primerjava ponudbe lesnih sortimentov in povpraševanja po njih na
licitaciji vrednejših lesnih sortimentov v Sloveniji ter na treh licitacijah v Avstriji v letu 2013 kaže, da jih je bilo
na slovenski licitaciji vrednejših lesnih sortimentov ponujenih več, večji je bil njihov volumen, bilo pa je tudi
več ponudnikov. Z okrepljeno promocijsko aktivnostjo bi bilo smiselno pritegniti še več ponudnikov in kupcev
vrednejših lesnih sortimentov v Sloveniji pa tudi v sosednjih državah.
Ključne besede: gozdarstvo, gozdno-lesna veriga, licitacija vrednejših lesnih sortimentov, cene lesnih sortimentov, dodana vrednost, trženje
Abstract
Kobal, M., Kristan, S., Grudnik, P., Vilhar, U.: Supply and Demand at Auctions of Value Wood Assortments in
Slovenj Gradec. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 10. In Slovenian, abstract in
English, lit. quot. 19. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Auctions of value wood assortments in Slovenia take place in Slovenj Gradec already for seven years (2007 – 2013).
Auctions of value wood assortments are an established manner of value wood assortments sale in almost all
European Union countries. The organizer prepares a catalogue of wood assortments on the basis of the supplied
wood assortments and the buyers have a certain amount of time for inspecting wood assortments and handing
in a written offer for every individual wood assortment. At seven Slovenian auctions of value wood assortments
increasing amounts of wood assortments as well as increasing numbers of wood assortments vendors, buyers,
and offers have been observed. The highest prices of the sold wood assortments are constantly increasing
and are always reached by sycamore maple followed by common walnut. Also eastern black walnut and plum
assortments are valued. Comparison of supplies of wood assortments and demand for wood assortments at
auction of value wood assortments in Slovenia and at three auctions of value wood assortments in Austria in
2013 shows, that a larger number of wood assortments, larger volume of wood assortments and larger number
of wood assortments vendors were present at Slovenian auction of value wood assortments. It would make sense
to intensify promotional activities and thus attract even more vendors and buyers of value wood assortments
in Slovenia and neighboring countries.
Key words: forestry, forest-wood chain, auction of value wood assortments, prices of wood assortments, added
value, marketing
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1

Uvod

Slovenija je z gozdom bogata država; gozdnatost
je med letoma 2006 in 2011 znašala 61,1 ± 0.7 %
(Hladnik in Žižek Kulovec, 2012). S takim deležem
gozdov se Slovenija uvršča med najbolj gozdnate
evropske države (Gale in sod., 2011), takoj za
Švedsko (75 %) in Finsko (77 %). Pretežni del
slovenskih gozdov (70 %) je v območju bukovih,
jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov, ki
imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost
(ibid.). Dolga tradicija trajnostnega načrtovanja
gospodarjenja z gozdovi in vztrajanje pri načelih
sonaravnosti in večnamenskosti (Anko, 2013)
so prispevali k izredni ohranjenosti naravnih
ekosistemov.
Razdrobljenost gozdne posesti (Medved in
sod., 2011), kadrovska in finančna podhranjenost
javne gozdarske službe (Anko, 2013), propadanje
domače lesnopredelovalne panoge itn. so dejavniki, ki pričajo o oslabljenosti gozdno-lesne predelovalne verige. V “Akcijskem načrtu za povečanje
konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji
do leta 2020” (Akcijski načrt …, 2012) so med
drugim predstavljeni tudi ukrepi, s katerim naj
bi se povečal obseg gospodarjenje z zasebnimi
gozdovi v Sloveniji in povečalo dodano vrednost
posekanemu drevju.

Licitacije vrednejših lesnih sortimentov, ki
v Sloveniji že sedem let zapovrstjo potekajo v
Slovenj Gradcu v organizaciji Društva lastnikov
gozdov Mislinjske doline, Zveze lastnikov gozdov
Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije, so
pomembna priložnost za neposredno prodajo
najkakovostnejših lesnih sortimentov specializiranim kupcem. V prispevku obravnavamo
ponudbo in povpraševanje na sedmih slovenskih
licitacijah vrednejših lesnih sortimentov v letih od
2007 do 2013. Ugotavljamo, ali se povpraševanje
in ponudba z leti veča ter kakšno je gibanje cen
lesnih sortimentov po letih. Ugotavljamo tudi,
sortimenti katerih drevesnih vrst so na licitacijah
vrednejših lesnih sortimentov najbolj cenjeni ter
ali so cene prodanih lesnih sortimentov v Sloveniji
primerljive s cenami na licitacijah vrednejših
lesnih sortimentov v sosednji Avstriji.
Deloma je bila vsebina prispevka že predstavljena na desetem Festivalu raziskovanja ekonomije in managementa (Kristan, 2013). Za
nadgradnjo in objavo prispevka v Gozdarskem
vestniku smo se odločili, ker menimo, da je
tematika zagotovo zanimiva tudi za bralce revij s
področja gozdarstva in lesarstva, ki bodo (upamo)
svoje vedenje prenesli tudi med lastnike gozdov,
ki morebiti ne prebirajo gozdarskih revij.

Slika 1: Ponudba vrednejših lesnih sortimentov na licitaciji vrednejših lesnih sortimentov v Slovenj Gradcu leta
2013 (foto: Milan Kobal).
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1.1	Licitacija vrednejših lesnih
sortimentov
Licitacija vrednejših lesnih sortimentov je v SSKJ
(1970 – 2010) opredeljena kot ”javna prodaja ali
dražba, pri kateri dobi blago, kdor ponudi zanj najvišjo vsoto‘‘. V skoraj vseh državah Evropske unije
so licitacije najvrednejših lesnih sortimentov uveljavljen način prodaje vrednejših lesnih sortimentov
(Jeromel s sod., 2012). Prva licitacija vrednejših
lesnih sortimentov je bila v Sloveniji organizirana
v letu 2007 po zgledu licitacij vrednejših lesnih
sortimentov v Nemčiji in Avstriji (Špegelj, 2010).
Namen licitacije vrednejših lesnih sortimentov
je povezati ponudnike le-teh s specializiranimi
odkupovalci, ki potrebujejo manjše količine točno
določenih in vrednejših vrst lesa, kot so npr. čevljarji,
modelarji, puškarji in mizarji (Tretjak, 2009), specializirani obrati za izdelavo kakovostnejših izdelkov,
npr. visoko cenovno pohištvo in luksuzna oprema
za ladje, jahte in avtomobilsko industrijo (Jeromel,
2009), umetniški izdelki ter glasbila (Krč in Polajnar,
2009). Pogosto so kupci povezani s proizvodnjo
furnirja, ki so dobavitelji segmentu luksuznih plovil
in avtomobilske industrije (Piškur, 2013). Hkrati
licitacije vrednejših lesnih sortimentov lastnikom
gozda omogočajo, da jih ponudijo širšemu krogu
kupcev, saj na tak način lesni sortimenti dosežejo
višjo ceno, kot bi jo pri redni prodaji (Jeromel, 2012).
Na licitacijo vrednejših lesnih sortimentov
sodijo predvsem nadpovprečno kakovostni lesni
sortimenti (Špegelj, 2010). Za ponudbo na licitaciji
vrednejših lesnih sortimentov so primerni zlasti
listavci, primerne debeline ter dobre do najboljše
kakovosti. Primerni so lesni sortimenti dreves, ki
rastejo na najboljših rastiščih, imajo čisto deblo
in velike dimenzije (Slika 5).
1.1.1		Potek licitacij vrednejših lesnih
sortimentov v Slovenj Gradcu
Licitacije vrednejših lesnih sortimentov v Slovenj
Gradcu (Slika 1) se začnejo z organiziranim prevozom le-teh na razstavni prostor (ZGS, 2012).
Posamezen ponudnik jih lahko ponudi več. Na prevzemni list lahko navede najnižjo ceno, po kateri
ga je pripravljen prodati. Organizator na podlagi
prevzetih lesnih sortimentov sestavi katalog, kjer
so navedene številčne oznake za posamezen lesni
sortiment, njegova dolžina, premer, volumen ter
464

najnižja pričakovana cena ponudnika. Organizatorji pošljejo katalog vsem potencialnim kupcem
vrednejših lesnih sortimentov.
Kupci imajo na voljo določen čas, da si lesne
sortimente ogledajo in za vsak posamezni kos oddajo
pisno ponudbo v € m-3 neto. Organizatorji najvišje
dosežene ponudbe za razstavljeni lesni sortiment
vnesejo v katalog lesnih sortimentov (Katalog, 2013).
Izbran je ponudnik, ki za posamezni lesni sortiment
odda najvišjo ponudbo, pri čemer naknadno ponudbe
ni mogoče zvišati. Če je za isti lesni sortiment oddanih
več pisnih ponudb z enako ceno, o končnem kupcu
odloči žreb. Stroške in organizacijo prevoza lesnih
sortimentov poravna ponudnik, prav tako stroške
manipulacije lesnih sortimentov na skladišču in
stroške manipulacije neprodanih lesnih sortimentov.
Organizator mora ponudnika obvestiti o rezultatih
licitacije vrednejših lesnih sortimentov v roku pet
dni po odpiranju ponudb. Ponudnik dobi denar za
prodane lesne sortimente nakazan na njegov bančni
račun v roku osmih dni po odvozu z mesta licitacije
vrednejših lesnih sortimentov.
Če je bila ponujena cena za lesni sortiment
nižja od lastnikove najnižje določene cene, mora
lastnik v roku treh dni sporočiti, ali ga kljub temu
prodaja ali ga bo na lastne stroške sam odpeljal.
Lastniki se lahko odločijo tudi, da organizator
neprodane lesne sortimente proda naknadno
po trenutnih tržnih cenah. Lesne sortimente z
najvišjimi doseženimi cenami organizatorji pripravijo za dan odprtih vrat, ko je dražba odprta
za javnost (Slika 1 in 5). Organizatorji na tiskovni
konferenci objavijo rezultate vsakoletne licitacije
vrednejših lesnih sortimentov.

2

Materiali in metode

V prispevku obravnavamo ponudbo in povpraševanje na sedmih slovenskih licitacijah vrednejših
lesnih sortimentov v letih od 2007 do 2013. Analizirali smo število ponudnikov in kupcev lesnih
sortimentov, število prodanih lesnih sortimentov
in volumen prodanih lesnih sortimentov. Dodatno
smo po letih preverili lesne sortimente, katerih
drevesne vrste dosegajo najvišje cene. Hkrati smo
primerjali najvišje cene prodanih lesnih sortimentov na licitacijah vrednejših lesnih sortimentov v
Slovenj Gradcu s cenami na treh licitacijah vrednejših lesnih sortimentov v Avstriji v letu 2013.
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Podatke s slovenskih licitacij vrednejših lesnih
sortimentov smo pridobili iz arhiva podjetja Steza,
d. o. o., in Gozdarske zadruge Slovenj Gradec
(Steza, 2013). Podatke z avstrijskih licitacij vrednejših lesnih sortimentov smo pridobili iz kataloga
licitacije vrednejših lesnih sortimentov v Zgornji
Avstriji (Losverzeichnis, 2013c), Spodnji Avstriji
(Losverzeichnis, 2013a) ter Avstrijski Štajerski
(Losverzeichnis, 2013b).

skana v letu 2012; ponudnikov je bilo 410, kar je
skoraj petkrat več kot na prvi licitaciji vrednejših
lesnih sortimentov, kupcev pa trideset, kar je
skoraj enkrat več kot na prvi licitaciji vrednejših
lesnih sortimentov. Delež lesnih sortimentov brez
ponudbe oziroma delež tistih, ki niso bili prodani,
je bil v povprečju za vseh sedem licitacij vrednejših
lesnih sortimentov 15,9 % od skupnega števila
ponujenih lesnih sortimentov. Največ neprodanih
je bilo na licitaciji v letu 2008, in sicer 33,4 % od
skupnega števila ponujenih lesnih sortimentov.
Najmanj lesnih sortimentov brez ponudbe je bilo
na licitaciji v letu 2013, to je 2,9 % od skupnega
števila ponujenih lesnih sortimentov.
Povprečno število ponujenih lesnih sortimentov na posameznega ponudnika je bilo najvišje
leta 2007, in sicer 10,7. Do leta 2013 se je število
ponujenih lesnih sortimentov na posameznega
ponudnika več kot prepolovilo (Slika 2) in je
znašalo 4,5. Manj opazen je trend povečevanja
povprečnega števila ponudb za odkup posameznega lesnega sortimenta; v povprečju je bilo za
posameznega oddanih najmanj ponudb leta 2007,
in sicer 1,53. Največ ponudb za posamezni lesni
sortiment je bilo oddanih leta 2010, in sicer 3,77.
Najvišje cene lesnih sortimentov na licitacijah
vrednejših lesnih sortimentov v Slovenj Gradcu
se z leti višajo, vedno pa jih dosegajo sortimenti
gorskega javorja (Slika 4). V povprečju je znašala najvišja cena sortimentov gorskega javorja
5.588,30 € m-3. Na prvi licitaciji vrednejših lesnih
sortimentov v letu 2007 je bila najvišja cena
1.371,00 € m-3 oziroma 3.021,64 € kos-1. Najvišjo

3 Rezultati
3.1	Ponudba in povpraševanje na
slovenskih licitacijah vrednejših
lesnih sortimentov
Na sedmih slovenskih licitacijah vrednejših lesnih
sortimentov v letih od 2007 do 2013 ugotavljamo
večanje števila lesnih sortimentov na licitaciji
vrednejših lesnih sortimentov, večanje volumna
lesnih sortimentov, prav tako se z leti veča tudi
število ponudnikov, število kupcev in število
ponudb (Preglednica 1). Najmanj ponujenih lesnih
sortimentov je bilo leta 2010 (785), najmanjši
volumen ponujenih lesnih sortimentov pa je bil
na prvi licitaciji vrednejših lesnih sortimentov
leta 2007 (618,3 m3). Največ ponujenih lesnih
sortimentov je bilo v letu 2012 (2.482), ko je bil
dosežen tudi največji volumen ponujenih lesnih
sortimentov (2.164,7 m3).
Število ponudnikov je bilo najmanjše na prvi
licitaciji vrednejših lesnih sortimentov v letu
2007, in sicer 83, prav tako kupcev (16). Licitacija
vrednejših lesnih sortimentov je bila najbolj obi-

Preglednica 1: Ponudba in povpraševanje na slovenskih licitacijah vrednejših lesnih sortimentov (2007–2013).
Leto
Ponudba

Povpraševanje

Število ponujenih lesnih
sortimentov
Volumen ponujenih lesnih
sortimentov (m3)
Število ponudnikov lesnih
sortimentov
Število kupcev lesnih sortimentov
Število ponudb za odkup
lesnih sortimentov
Število lesnih sortimentov
brez ponudbe

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

890

1.273

824

785

1.768

2.482

1.597

618,3

964,1 699,7

755,2 1.442,7 2.164,7 1.599,3

83

150

107

133

268

410

354

16

20

20

28

27

30

25

2.120 1.641

2.963

4.680

5.353

5.506

47

256

328

46

1.369
119

425

230

Vir: Arhiv podjetja Steza, d. o. o., in Gozdarske zadruge Slovenj Gradec (Steza, 2013).
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Slika 2: Gibanje povprečnega števila ponujenih lesnih sortimentov na posameznega ponudnika ter povprečnega
števila ponudb za odkup posameznega lesnega sortimenta na licitacijah vrednejših lesnih sortimentov v Slovenj
Gradcu v letih od 2007 do 2013.

Slika 3: Največje ponudbe za lesni sortiment (€ kos-1) in kubični meter lesa (€ m-3) na licitacijah vrednejših lesnih
sortimentov v Slovenj Gradcu v letih od 2007 do 2013.

ceno 9.720,00 € m-3 oziroma 16.577,58 € kos-1 je
sortiment gorskega javorja dosegel na licitaciji
vrednejših lesnih sortimentov leta 2012 (Slika 3
in 4). V letu 2013 je opaziti zmanjšanje najvišje
cene prodanega lesnega sortimenta, in sicer na
6.181,00 € m-3 oziroma 11.867,52 € kos-1.
Na drugem mestu po najvišji ceni (€ m-3) so
v vseh letih, razen prvega, sortimenti navadnega
oreha (v povprečju 3.315,70 € m-3). Na prvi lici466

taciji vrednejših lesnih sortimentov v letu 2007 je
bila najvišja cena sortimentov navadnega oreha
900,00 € m-3 (Slika 4). Najvišjo ceno 6.152,00 €
m-3 je sortiment navadnega oreha dosegel na
licitaciji vrednejših lesnih sortimentov leta 2012.
Zelo cenjeni so tudi lesni sortimenti črnega oreha
in slive, ki sta na licitacijah vrednejših lesnih
sortimentov prisotna od leta 2010 naprej. V
povprečju je znašala najvišja cena sortimentov
GozdV 71 (2013) 10
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Slika 4: Največje ponudbe za kubični meter (€ m-3) najbolj cenjenih drevesnih vrst na licitacijah vrednejših lesnih
sortimentov v Slovenj Gradcu v letih od 2007 do 2013.

črnega oreha 1.896,50 € m-3, najvišjo ceno pa je
sortiment črnega oreha dosegel v letu 2011, in
sicer 4.740,00 € m-3. Najvišja cena sortimentov
slive je bila v povprečju 1.826,80 € m-3, najvišjo
ceno pa je sortiment slive dosegel v letih 2011 in
2012, in sicer 2.022,00 € m-3.
Cene sortimentov gorskega bresta in divje češnje
so bile na licitacijah vrednejših lesnih sortimentov
podobne. Za sortimente gorskega bresta so se cene
gibale od 151,00 € m-3 v letu 2007 do 1.569,00 € m-3
v letu 2012 ter za divjo češnjo od 1.327,00 € m-3 v
letu 2007 do 2.100,00 € m-3 v letu 2011.

3.2	Primerjava ponudbe, povpraševanja
in cen vrednejših lesnih sortimentov
na licitacijah vrednejših lesnih
sortimentov v Sloveniji in Avstriji
Primerjava ponudbe in povpraševanja za lesne sortimente na licitaciji vrednejših lesnih sortimentov
v Slovenj Gradcu ter na treh licitacijah vrednejših
lesnih sortimentov v Avstriji (Zgornja Avstrija,
Spodnja Avstrija in Avstrijska Štajerska) v letu
2013 kaže, da jih je bilo na slovenski licitaciji vrednejših lesnih sortimentov ponujeno več, večji je
bil njihov volumen in bilo je več ponudb za odkup

Preglednica 2: Ponudba in povpraševanje na slovenski licitaciji vrednejših lesnih sortimentov in treh avstrijskih
v letu 2013. Upoštevani so le sortimenti, za katere so bile oddane ponudbe!
Slovenija
Ponudba

Spodnja
Avstrija

Zgornja
Avstrija

Avstrijska
Štajerska

Število prodanih lesnih
sortimentov

1.551

726

579

369

Volumen prodanih lesnih
sortimentov (m3)

1.581

757

660

322

Število ponudb za odkup lesih
sortimentov

5.506

3.749

2.624

1.180

Srednja cena (€ m-3)

238,00

334,00

404,45

352,00

Najvišja cena (€ m )

6.181,00

3.888,00

6.800,00

2.789,00

11.867,52
4.393,44
8.432,00
Najvišja cena (€ kos-3)
Vir: Arhiv podjetja Steza, d. o. o., in Gozdarske zadruge Slovenj Gradec (Steza, 2013).

3.374,69

Cene

-3
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Preglednica 3: Primerjava najvišjih cen lesnih sortimentov (v € m-3) po drevesnih vrstah med tremi avstrijskimi
licitacijami vrednejših lesnih sortimentov in licitacijo v Sloveniji (Slovenj Gradec) v letu 2013. Prikazane so le
drevesne vrste, katerih lesni sortimenti so bili prodani na vsaj dveh krajih.
Slovenija
Gorski javor
Navadni oreh
Navadna hruška
Sliva
Brek
Črni oreh
Dob
Češnja
Gorski brest
Navadna smreka
Navadni macesen
Jablana
Veliki jesen
Črna jelša
Navadna robinija
Navadna lipa
Navadna breza
Ostrolistni javor
Vse drevesne vrste skupaj

6.181,00
4.912,00
433,00
1.838,00
650,00
557,00
353,00
757,00
717,00
688,00
557,00
505,00
461,00
60,00
181,00
127,00
85,00
60,00
6.181,00

Spodnja
Avstrija

Zgornja
Avstrija

Avstrijska
Štajerska

Najvišja
cena

3.888,00
1.611,00
415,00
281,00
1.752,00
1.454,00
794,00
389,00
329,00

6.800,00
2.555,00
1.850,00
1.177,00

2.789,00
2.475,00
472,00
282,00

6.800,00
4.912,00
1.850,00
1.838,00
1.752,00
1.454,00
942,00
757,00
717,00
688,00
631,00
505,00
461,00
300,00
260,00
251,00
242,00
161,00
6.800,00

401,00
404,00

1.281,00
942,00
417,00
386,00
62,00
424,00
362,00
323,00
300,00
260,00

251,00
161,00
3.888,00

626,00
50,00
518,00
363,00
631,00
385,00
414,00

123,00

65,00
242,00

6.800,00

2.789,00

Vir: Arhiv podjetja Steza, d. o. o., Gozdarske zadruge Slovenj Gradec (Steza, 2013) in Losverzeichnis (2013a,
2013b, 2013c).

lesnih sortimentov kot na avstrijskih licitacijah
vrednejših lesnih sortimentov (Preglednica 2).
Na avstrijskih licitacijah vrednejših lesnih sortimentov so lesni sortimenti v povprečju dosegli višjo
ceno kot na slovenski, prav tako je bila na licitaciji
vrednejših lesnih sortimentov v Zgornji Avstriji
dosežena višja cena za kubični meter (m3) prodanega lesnega sortimenta kot v Sloveniji (Preglednica
2). Za kubični meter prodanega lesnega sortimenta
je kupec v Zgornji Avstriji plačal 6.800,00 € m-3, v
Sloveniji pa 6.181 € m-3. Kljub temu pa je bila na
slovenski licitaciji vrednejših lesnih sortimentov
dosežena najvišja cena prodanega lesnega sortimenta, in sicer 11.867 € kos-3.
Najvišje cene so tako kot v Sloveniji tudi
na licitacijah vrednejših lesnih sortimentov v
Avstriji dosegli sortimenti gorskega javorja, in
sicer od 2.789,00 € m-3 na licitaciji vrednejših
lesnih sortimentov na Avstrijskem Štajerskem
do 6.800,00 € m-3 na licitaciji vrednejših lesnih
sortimentov v Zgornji Avstriji (Preglednica 3). Na
468

drugem mestu po najvišji ceni (€ m-3) so tudi na
avstrijskih licitacijah vrednejših lesnih sortimentov sortimenti navadnega oreha, ki je na licitaciji
vrednejših lesnih sortimentov v Spodnji Avstriji
dosegel ceno 1.611,00 € m-3, na licitaciji vrednejših
lesnih sortimentov v Zgornji Avstriji pa 2.555,00 €
m-3, kar je manj kot na licitaciji vrednejših lesnih
sortimentov v Sloveniji (4.912,00 € m-3).
V primerjavi z licitacijo vrednejših lesnih
sortimentov v Slovenj Gradcu so višje cene lesnih
sortimentov (€ m-3) v sosednji Avstriji v letu 2103
dosegle naslednje drevesne vrste: brek, črni oreh,
dob, črna jelša, navadna robinija, navadna breza
in ostrolistni javor (Preglednica 3). Največja je
razlika pri breku (1.1020,00 € m-3), najmanjša
pri navadni robiniji (79,00 € m-3). Sortimenti
navadnega oreha, slive, češnje, gorskega bresta,
navadne smreke, jablane in velikega jesena so
bili v Sloveniji prodani po višji ceni kot na treh
avstrijskih licitacijah vrednejših lesnih sortimentov (€ m-3). Največja je razlika pri sortimentih
GozdV 71 (2013) 10
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navadnega oreha (2.357,00 € m-3), najmanjša
pa pri sortimentih velikega jesena (47,00 € m-3).
Največje razlike v ceni (€ m-3) na licitacijah vrednejših lesnih sortimentov v letu 2013 so imeli
sortimenti črne jelše (koeficient variacije KV =
94.3 %), najmanj pa so nihale cene sortimentov
velikega jesena (KV = 14,3 %).

4

Razprava

Licitacije vrednejših lesnih sortimentov v Slovenj
Gradcu so se od prve organizacije v letu 2007 do
letos dobro uveljavile med ponudniki in kupci
vrednejših lesnih sortimentov. Število kupcev
in ponudnikov lesnih sortimentov na licitacijah
vrednejših lesnih sortimentov se z leti veča, prav
tako se povečuje količina prodanih lesnih sortimentov. Tudi cene prodanih lesnih sortimentov
se višajo in dosegajo do 9.720,00 € m-3. Na vseh
sedmih licitacijah vrednejših lesnih sortimentov so
bili najbolj cenjeni sortimenti listavcev, predvsem
gorskega javorja, ki mu sledijo navadni oreh, črni
oreh in sliva. Najvišje cene lesnih sortimentov (€
m-3) na licitacijah vrednejših lesnih sortimentov so
bile dosežene v letih 2012 (gorski javor, navadni
oreh, sliva) in 2011 (črni oreh in divja češnja).
Trend manjšanja povprečnega števila ponujenih
lesnih sortimentov na posameznega ponudnika
je med drugim lahko pokazatelj prilagoditve
slovenskih ponudnikov kupcem vrednejših lesnih
sortimentov – lastniki gozdov oz. ponudniki
lesnih sortimentov na licitaciji vrednejših lesnih
sortimentov ponudijo zgolj zares kakovostne lesne
sortimente, kar na drugi strani potrjuje dejstvo
večanje povprečnega števila ponudb za odkup
posameznega lesnega sortimenta (Slika 2). To

potrjuje tudi trend večanja najvišje ponudbe za
sortimente plemenitih listavcev, zlasti gorskega
javorja in navadnega oreha (Slika 4).
Zaradi boljšega trženja lesnih sortimentov je z
licitacijo vrednejših lesnih sortimentov posredno
(dodatno) spodbujen večji interes za aktivno in
strokovno gospodarjenje z gozdom in s tem tudi
interes za večji posek, predvsem v zasebnih gozdovih, kar je tudi eden izmed ciljev Akcijskega načrta
za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige
v Sloveniji do leta 2020 (Akcijski načrt …, 2012).
Glede na dejstvo, da so v Sloveniji zasebni gozdovi
zelo razdrobljeni in da tolikšna razdrobljenost oziroma veliko lastnikov in solastnikov gozdov otežuje
optimalno gospodarjenje z gozdom in izrabo lesa
v zasebnih gozdovih, je licitacija vrednejših lesnih
sortimentov lahko dobra priložnost za zasebne
lastnike gozdov, kako ponuditi in prodati lesne
sortimente ter povečati ekonomske koristi iz
gozda. Še vedno pa ostaja težava v pomanjkanju
slovenskih lesnopredelovalnih podjetij, da bi vrednejše lesne sortimente tudi primerno obdelala in
izdelke iz lesa z visoko dodano vrednostjo prodala
na domačem in tujem trgu.
Prodaja lesnih sortimentov na tovrstnih licitacijah vrednejših lesnih sortimentov je prav
gotovo priložnost tudi za manjše lastnike gozdov
oziroma lastnike posesti s starimi, visokodebelnimi
sadovnjaki. Predstavljeni rezultati slovenske in
avstrijskih licitacij vrednejših lesnih sortimentov
v letu 2013 nakazujejo, da so za kupce vrednejših
lesnih sortimentov zanimive tudi drevesne vrste,
ki samoniklo, v večjih količinah, niso vezane
na gozdna rastišča, npr. navadni oreh, navadna
hruška, sliva, jablana (Preglednica 3). Tako se

Slika 5: Primer cene gorskega bresta in macesna na licitaciji vrednejših lesnih sortimentov v Slovenj Gradcu
leta 2013 (foto: Milan Kobal).
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spreminja odnos lastnikov lesnih sortimentov
do nekaterih drevesnih vrst, ki so se v preteklosti
veljale za manj vredne. Kakovostni lesni sortimenti tudi na podlagi cen, doseženih na licitacijh
vrednejših lesnih sortimentov, dobivajo ustrezno
mesto v segmentu lesnopredelovalne verige.
V primerjavi s tujino slovenski licitatorji vrednejših lesnih sortimentov dosegajo boljše rezultate, saj
je bila slovenska licitacija vrednejših lesnih sortimentov v letu 2013 bolje obiskana od avstrijskih, kjer
pa je bila višja povprečna cena lesnih sortimentov. Za
slovenske ponudnike lesnih sortimentov je zanimiva
predvsem licitacija vrednejših lesnih sortimentov
v Zgornji Avstriji, kjer je bila v letu 2013 dosežena
višja cena prodanih lesnih sortimentov (€ m-3) kot v
Sloveniji. Kljub temu pa je bila na slovenski licitaciji
vrednejših lesnih sortimentov dosežena najvišja
cena prodanega lesnega sortimenta. Omeniti velja,
da so se zadnji dve leti licitacije vrednejših lesnih
sortimentov udeležili tudi ponudniki (lastniki
gozdov) iz avstrijske Koroške. To kaže na velik
potencial licitacije vrednejših lesnih sortimentov
v Slovenj Gradcu, ki pridobiva vse večjo pomen v
širši regiji. Z okrepljeno promocijsko aktivnostjo
bi bilo smiselno pritegniti še več ponudnikov in
kupcev vrednejših lesnih sortimentov v Sloveniji
pa tudi v sosednjih državah.
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Nega gozda v slepi ulici ali na razpotju
Forest Care at a Dead-End or at a Crossroads
Zoran Grecs1
Izvleček:
Grecs, Z.: Nega gozda v slepi ulici ali na razpotju. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 10. V slovenščini z izvlečkom
v angleščini, cit. lit. 4. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Med gozdnogojitvenimi in varstvenimi ukrepi v usmerjanju razvoja gozdov je realizacija načrtovanih negovalnih
del najmanjša, trend izvajanja potrebnih ukrepov nege je padajoč. Potrebne so spremembe, zlasti pri spodbudah
za vlaganje v gozdove in pri izvajanju ukrepov nege. V prispevku je predstavljeno stanje na področju izvajanja
nege v mladem gozdu, politično-gospodarski odnos do nege in pogled ter smernice za nego v prihodnje.
Ključne besede: nega gozda, sofinanciranje vlaganj v gozdove, lastniki gozdov, Zavod za gozdove Slovenije
Abstract:
Grecs Z.: Forest Care at a Dead-End or at a Crossroads. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry),
71/2013, vol. 10. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 4. Translated by Breda Misja, proofreading of the
Slovenian text Marjetka Šivic.
Among the silvicultural and protective measures, the realization of the planed care activities is on the lowest
level and the trend of the necessary care measures is on decrease. Changes are needed, above all to encourage
investments in forests and perform care measures. This article presents conditions in the field of performing care
in young forest, politically-economic attitude towards the care as well as perspective and guidelines in the future.
Key words: forest care, co-financing investments in forests, forest owners, Slovenia Forest Service

1

UVOD

Nega gozda je naložba, ki povečuje njegovo
vrednost in krepi njegovo stabilnost. Z nego
usmerjamo razvoj gozda vse življenjsko obdobje; temelji na pospeševanju ugodnih lastnosti v
razvoju gozda in zaviranju neugodnih lastnosti s
čim več naravne samodejnosti. Z nego krepimo
vsestransko stabilnost gozda, večamo kakovost
lesne mase in vrednosti gozda ter krepimo druge
koristne vloge. V Sloveniji že več kot pol stoletja z
nego usmerjamo razvojna pota gozda. Pred gozdarsko stroko prihajajo novi gozdnogojitveni in
varstveni izzivi, soočenje s posledicami podnebnih
sprememb in vdora tujerodnih invazivnih vrst v
gozdni prostor. Pri usmerjanju spreminjajočih
zgradb in delovanja gozdnih ekosistemov bo
nepogrešljiva nega gozda ob preprečevalno zatiralnih ukrepih. Od primerne nege imajo korist
lastniki in družbena skupnost.

2

IZVAJANJE NEGE MLADEGA GOZDA
V ZADNJIH DVEH DESETLETJIH

Intenzivnost usmerjanja razvoja gozda z nego je
največja v mladostnem obdobju, ko se gozd najbolj
GozdV 71 (2013) 10

odziva na ukrepe nege in oblikovanje dolgoročne
razvojne popotnice. V dvajsetletnem obdobju,
od 1993 do 2012, je v Sloveniji v gozdovih vseh
lastništev potekala nega mladega gozda na površini 171.500 hektarjev. Na leto je bilo povprečno
negovanih 8.600 hektarjev mladega gozda, kar je
na leto 0,8 % od površine gospodarskih gozdov v
Sloveniji. V vseh gozdovih v dvajsetletnem obdobju
je bila realizacija načrtovane nege 58-odstotna.
V zadnjem desetletju beležimo trend zmanjševanja obsega opravljenih negovalnih del. Trend
zmanjševanja obsega nege je posebno zaznaven v
zasebnih gozdovih, kjer v zadnjih treh letih beležimo že manj kot tretjino realizacije načrtovanih
potrebnih negovalnih del glede na gozdnogospodarske načrte. Omejena in nezadostna sredstva
za vlaganja v gozdove so najbolj očitno vplivala
na slabo realizacijo izvajanja nege v zadnjih dveh
desetletjih. Vendar tudi v obdobju, ko je bilo več
sredstev, je bil interes lastnikov za negovalna dela
majhen. Težava realizacije načrtovanih del je poleg
nezadostnih sredstev tudi v sami količinski in
Z. G., spec, univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove
Slovenije, CE, Večna pot 2,1000 Ljubljana
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Slika 1: Nega letvenjaka za krepitev
stojnosti in kakovosti
(foto Mirko Perušek)

kakovostni izvedbi del. Lastniki gozdov so praviloma sami opravljali negovalna dela. Marsikatero,
lastnikom naloženo delo ni bilo narejeno tudi
zaradi nezmožnosti lastnikov gozda za izvajanje
del. Kljub izobraževanju lastnikov in svetovanju
strokovnih delavcev Zavoda za gozdove Slovenije
vsa negovalna dela niso bila opravljena optimalno.
Na leto je negovalna dela opravljalo povprečno le
nekaj več kot 5.000 lastnikov gozda (evidence ZGS).

3	STROŠKI NEGE MLADEGA
GOZDA
Povprečni strošek ukrepa nege v mladem gozdu,
ki se je izvajala na konkretni površini, je 550 evrov
na hektar. Spodbude za vlaganja v gozdove iz proračuna RS v zasebnih gozdovih pri povprečnem
40 % sofinanciranju izvedbe negovalnih del v
povprečju znašajo 220 evrov na hektar (Pravilnik
o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
evidence ZGS). V Sloveniji strošek načrtovane
izvedbe nege v zasebnih gozdovih znaša od 3,5
do 4,5 evra na hektar na leto; sofinancirano iz
sredstev proračuna RS bi to znašalo od 1,5 do
2,0 evra na hektar gozda na leto. Povprečna vrednost sofinancirane nege iz sredstev proračuna
v zasebnih gozdovih je dejansko znašala 0,6 evra
letno na hektar gozda v Sloveniji. Povprečni letni
472

strošek nege, preračunan na m3 posekanega lesa
v zasebnih gozdovih v Sloveniji (brez stroškov
JGS), je 0,64 evra, sofinancirano pa 0,25 evra na
m3 posekanega lesa.

4	SOFINANCIRANJE VLAGANJ
V GOZDOVE IZ SREDSTEV
PRORAČUNA RS
V Sloveniji je sistem sofinanciranja vlaganj v
gozdove iz sredstev proračuna RS v bistvu dobro
zasnovan in primerljiv z drugimi državami EU.
Sistem je napreden, v opredelitvah natančen,
finančna vzpodbuda pa po prepričanju skrbnikov
za vlaganja v gozdove na ZGS dober motiv za
izvedbo del pri številnih lastnikih gozdov. Sistem
sofinanciranja vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna pa ni dal optimalnih rezultatov, in sicer
predvsem zaradi nezadostnih sredstev, delno pa
tudi zaradi majhne zainteresiranosti, nepripravljenosti ali nezmožnosti številnih lastnikov gozda
za izvajanje del v lastnem gozdu.
V letih od 2004 do 2008, ko so bila negovalna
dela sofinancirana tudi iz evropskih skladov, je
bila izvedba negovalnih del za več kot četrtino
višja od zdajšnje. V zadnjih dveh desetletjih, odkar
se gozdnogojitvena in varstvena dela v zasebnih
gozdovih sofinancirajo iz sredstev proračuna RS,
GozdV 71 (2013) 10
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Slika 2: Japonski
dresnik, Fallopia
japonica (Houtt.),
resna grožnja ohranjanju obvodnih
gozdov (foto Zoran
Grecs)

je realizacija teh del in tudi nege mladega gozda v
tesni povezavi z razpoložljivimi sredstvi. Odnos
realizacije načrtovane nege gozda do razpoložljivih sredstev za vlaganja v gozdove je prikazan v
grafikonu 1.
V letih 1998–2001 je bilo zaradi sanacije v
snegolomu in žledolomu poškodovanih gozdov
odobrenih več proračunskih sredstev za vlaganja v
gozdove in posledično je bilo opravljene tudi več
nege. Sledilo je manjšanje realizacije vse do leta
2003, ko so bila ponovno razpoložljiva dodatna
sredstva, tokrat iz evropskih skladov in v tem

štiriletnem obdobju ponovno beležimo povečanje
negovalnih del. V Sloveniji smo v letu 2008 zaradi
neurja poškodovanih gozdov ponovno beležili
več opravljene nege ob dodatnih proračunskih
sredstvih. Odmik krivulje razpoložljivih sredstev od grafične predstavitve izvedbe nege lahko
pojasnimo s spremembo Pravilnika o financiranju
in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Pravilnik),
s katero se je po letu 2004 povečala stopnja sofinanciranja. Odnos med razpoložljivimi sredstvi in
realizacijo pa je ostal nespremenjen. Po podatkih
ZGS – za zadnja štiri leta – so lastniki gozdov na

Grafikon 1: Opravljena nega mladega gozda glede na razpoložljiva sredstva v letih 1994–2012 v zasebnih gozdovih
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Slika 3: Invazija japonskega dresnika,
novi izzivi gojenju in
varstvu gozdov (foto
Zoran Grecs)

leto povprečno opravili nego brez sofinanciranja na
180 ha gozda, predvsem redčenja v drogovnjakih,
kar je okvirno 7 % letne realizacije.
Izvajanje gozdnogojitvenih in varstvenih del
je v javnem interesu. S sofinanciranjem vlaganj
v gozdove iz sredstev proračuna RS se spodbuja
izvajanje teh del v zasebnih gozdovih. Zakon o
gozdovih v 48. členu določa, da se sredstva za
vlaganja v gozdove zagotavljajo po programu
vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi nacionalnega
gozdnega programa pripravi Zavod za gozdove
Slovenije. Zadnja leta so se razpoložljiva sredstva
za vlaganja v gozdove krčila, celo razpolovila,
posebno je nazadovalo sofinanciranje vlaganj
v izvedbo negovalnih del v zasebnih gozdovih.
V Nacionalnem gozdnem programu sta pri
ciljih in usmeritvah za gospodarjenje z zasebnimi gozdovi posebej poudarjena zagotovitev
izvedbe potrebnih gojitvenih in varstvenih del
v gozdovih ter povečanje spodbud lastnikom
za ta dela. Razpoložljiva sredstva iz proračuna
naj bi omogočala financiranje in sofinanciranje
izvajanja del v obsegu, kot je določen v sprejetih
gozdnogospodarskih načrtih, med drugim pa
tudi spodbujanje vlaganj v gozdove za ohranitev
njihove gospodarske funkcije. Vendar državi ni
uspelo zagotoviti zadostnih sredstev.
Gospodarska politika je v gozdu in lesu, kot
obnovljivem snovnem in energetskem viru, pre474

poznala potencial, ki lahko prispeva k oživitvi
gospodarske rasti, s povezavo panog v gozdno-lesne verige. Treba pa se je zavedati, da gozd ni
neizčrpen vir lesa in da je lesno bogastvo – količinsko, kakovostno in vrednostno – plod šestdesetletnega načrtnega, trajnostnega in sonaravnega
usmerjanja razvoja gozdov, s posebnimi zaslugami
tudi v negi gozdov. Da bo sistem panožnih povezav lahko deloval trajnostno, je treba zagotoviti
stabilno sofinanciranje vlaganj v gozdove.
Sedanji trend izvajanja nege ne zagotavlja več
uspešnega strokovnega usmerjanja razvoja gozdov.
Smo na razpotju. Negi je treba odpreti pot. Izhod
iz slepe ulice je v spremembah. Pogoj za uspešno
usmerjanje razvoja gozdov z nego je stabilno
sofinanciranje vlaganj v gozdove in zagotavljanje
izvedbe del. Po merilih iz Pravilnika bi zadoščalo
1,5 do 2 milijona evrov na leto za sofinanciranje
izvedbe celotnega programa negovalnih del v
zasebnih gozdovih.

5

MOŽNI VIRI ZA PRIDOBITEV
DODATNIH NUJNIH SREDSTEV
ZA SO-FINANCIRANJE VLAGANJ
V GOZDOVE

Ključne težave, ki jih mora gozdarska politika
razrešiti, da bo realizacija načrtovanih negovalnih del količinsko in kakovostno zadovoljiva, je
GozdV 71 (2013) 10
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zagotovitev zadostnega, stabilnega in stalnega
vira sredstev. Za načrtovano intenzivnost izvajanja nege je poleg sredstev treba zagotoviti tudi
fizično izvedbo nege na primerni kakovostni
ravni z možnostjo profesionalizacije izvedbe del.
Z uvedbo integralnega proračuna so se zaprla
vrata namenskemu zbiranju in razpolaganju z
zbranimi sredstvi. Izvedba gozdnogojitvenih
in varstvenih del naj bi se financirala delno iz
sredstev proračuna, delno iz zbranih sredstev za
vlaganja v gozdove od vseh lastnikov gozdov in
delno z drugimi oblikami zbiranja sredstev. Žal
je ta možnost v zdajšnjih družbenopolitičnih in
ekonomskih razmerah nerealna in neizvedljiva.
Vendar bi gozdarska politika morala več iztržiti
iz integralnega proračuna.
Za zagotavljanje več sredstev za vlaganja v
gozdove so številne možnosti.
Pomemben vir sredstev za vlaganje v gozdove
bi morali črpati iz zbranih sredstev iz okoljskih
dajatev, kar je marsikje v Evropi že praksa.
– V slovenskem prostoru ima gozd največ zaslug
za ponor ogljikovega dioksida. Slovenija ima na
ta račun bonitete pri količini plinskih izpustov.
Okoljski prispevek (ki se že uvaja) na izpuste CO2
kot del trošarine za nakup fosilnih goriv in del
kupnine motornih vozil bi se namenil sofinanciranju vlaganj v gozdove (gozd kot ponor CO2).
Pri ceni fosilnih goriv bi prispevek en cent na liter
goriva zadoščal za celotna vlaganja v gozdove in
dobršen del delovanja JGS.
– Voda je strateška dobrina prihodnosti. Gozd
je vir vodnih bogastev, posebej prispeva k stalnosti
izvirskih in podzemnih voda (vir pitne vode)
ter čistosti vode (vodni filter). Del ekološkega
prispevka od vodarine in kanalščine ter odlaganja komunalnih odpadkov naj bi se namenil
sofinanciranju vlaganj v gozdove.
Na izvajanje gojitvenih in varstvenih del lahko
vzpodbudno delujejo tudi davčne olajšave za
gospodarjenje z gozdovi (gojenje in varstvo, posek,
gozdne prometnice in drugo) in/ali zmanjšanje
katastrskega dohodka iz gozda za lastnike gozdov,
ki redno opravljajo vsa potrebna gozdnogojitvena
in varstvena dela ter sečnjo v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. Vlaganja v gozdove, ki imajo
poudarjeno večnamensko vlogo, ne smejo biti
obdavčljiva. Večina gozdnogojitvenih in varstveGozdV 71 (2013) 10

nih del so gozdnookoljski ukrepi (predlog ZGS
pri spremembi Zakona o gozdovih za leto 2013,
medtem ko Pravilnik to že določa, DURS pa tega
ne priznava). Gozdnookoljski ukrepi zagotavljajo
trajnostno rabo gozdnih zemljišč in so pomembni
za povečanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti
ter krepitev ekoloških in socialnih funkcij gozda.
Ne gre prezreti tudi morebitni priliv sredstev za
vlaganja v gozdove od donacij fizičnih in pravnih
oseb ter prostovoljnih obveznih prispevkov od
dohodnine nevladnim organizacijam (morda
Zvezi gozdarskih društev Slovenije ali Pro Silvi
Slovenije) za nego gozda.

6

IZVEDBA NAČRTOVANIH DEL

Načrtovana gozdnogojitvena in varstvena dela so
lahko nujno potrebna ali pa priporočljiva. Zakon
o gozdovih se v 17. členu v povezavi z izdajanjem
odločb osredotoči le na potrebna gojitvena in
varstvena dela. Vemo pa, da so nekatera dela
nujno potrebna, so pa tudi druga dela, ki so le
priporočljiva. Nerealizaciji odločbe brezpogojno
sledi izvršba, ki pa v slednjih primerih ni povsem
opravičena. Zato je potrebna sprememba 17. člena
Zakona o gozdovih, ki bi rangiral ukrepe gojenja
in varstva gozdov.

6.1	Predlog rangiranja ukrepov nege
Ukrepe, s katerimi usmerjamo razvoj gozda, se
razdeli v dve skupini:
– nujni (obvezni):
• nujno potrebni gozdnogojitveni in varstveni
ukrepi, ki omogočajo, da se gozd lahko
obnovi,
• ukrepi, ki preprečujejo ogroženost sestojev,
• ukrepi, ki so pomembni za krepitev biološke
pestrosti oziroma dolgoročne stabilnosti
sestojev;
– drugi koristni (priporočljivi):
• ukrepi, ki so tudi v javnem interesu, a so
predvsem v interesu lastnika (npr. premene, obžagovanje, dopolnilno sajenje sadik
visokovrednih listavcev in nega, s katero
predvsem povečujemo kakovost oziroma
vrednost sestoja).
Med nujne ukrepe nege bi uvrstili obžetev
sadik s sajenjem obnovljenega gozda, reševanje
475
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utapljajočega mladja izpod agresivnih zelnatih,
grmovnih, drevesnih vrst in praproti, odstranjevanje agresivnih vzpenjavk, krepitev sestojne
stabilnosti, v nekaterih primerih tudi uravnavanje
vrstne sestave, omejevanje širjenja in zatiranje
tujerodnih invazivnih vrst, na produktivnejših
rastiščih tudi nega za povečevanje kakovosti.

6.2 Izdajanje oziroma izvrševanje odločb
Za prvo skupino naj bi se izdala odločba, druga
koristna (priporočljiva) gozdnogojitvena in varstvena dela pa bi lastniki gozdov izvajali na podlagi
usmeritev, ki bi jih lastniku dal Zavod v določeni
pravni obliki (bodisi v obliki pogodbe, dogovora,
smernic ipd.). S strokovnimi usmeritvami oziroma
navodili bi ZGS usmerjal in svetoval lastnikom
gozdov pri gospodarjenju z gozdom. Če potrebna
gozdnogojitvena in varstvena dela, za katera naj
bi bila lastniku gozda izdana odločba, ne bi bila
opravljena, bi njihovo izvedbo z izvršbo zagotovil
Zavod. Izvedba priporočljivih del za lastnika ne
bi bila obvezujoča, pravni dogovor pa ne izvršljiv,
razen če le-ta ne bi določal drugače.
Če bi se lastniku sofinanciral ukrep iz druge
skupine, bi se zavezal, da bo izvajal potrebne
ukrepe vse do razvojne faze drogovnjaka.

6.3	Zagotavljanje fizične in kakovostne
izvedbe negovalnih del
Če bi vsi lastniki gozdov posredno ali neposredno participirali sredstva za vlaganja v gozdove,
bi bila financirana vsa načrtovana gojitvena in
varstvena dela.
Ukrepi iz prve skupine bi bili obvezni in
financirani v celoti. Če lastnik del ne bi opravil
sam, bi dela opravili izbrani izvajalci del, plačali
pa bi jih iz zbranih sredstev lastnikov gozdov in
proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove. Če
pa bi dela opravil lastnik sam, bi zato prejel plačilo.
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Druge skupine ukrepov lastnik ne bi bil dolžan
opraviti. Lahko bi jih opravil sam, lahko pa bi jih
na njegovo željo opravil izbrani izvajalec del. Če
bi lastnik dela opravil sam, bi se izvedba ukrepa
financirala, če pa bi lastnik delo prepustil izbranemu izvajalcu, bi se izvedba poravnala iz zbranih
sredstev lastnikov gozdov, proračunskih in drugih
sredstev za vlaganja v gozdove.
Fizično in strokovno izvedbo del, zlasti ko
lastnik sam ne bi bil pripravljen ali ne bi bil mogel
opraviti dela, bi zagotavljali z usposobljenimi
izvajalci del, izbranimi prek javnega naročila ali pa
z zaposlitvijo izvajalskih oziroma intervencijskih
skupin v javni gozdarski službi.

7	ZAKLJUČEK
Sistem sofinanciranja vlaganj v gozdove iz sredstev
proračuna RS učinkuje spodbudno za izvajanje
gozdnogojitvenih in varstvenih ukrepov, če so
zagotovljena potrebna sredstva. Splošna družbenogospodarska kriza zmanjšuje razpoložljiva
sredstva za vlaganja v gozdove, ki v zadnjih treh
letih ne zadoščajo niti za sofinanciranje izvajanja
najnujnejših negovalnih del. Ekonomsko učinkovito trajnostno gospodarjenje lahko gradimo le z
nego gozdov od vznika do razgradnje gozda. V
prispevku so nakazane možnosti za pridobitev
potrebnih sredstev in drugih oblik spodbud za
lastnike za usmerjanje razvoja gozda. Kjer sta
namen in volja, se najde tudi pot.
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Posodobitev zbiranja in dopolnjevanja podatkov pri obnovi
gozdnogospodarskih načrtov
Update of Knowledge and Data Completion When Renewing
Forest Management Plans
Edo Kozorog1, Florijan Leban2 in Janez Pagon3
Izvleček:
Kozorog, E., Leban, F., Pagon, J.: Posodobitev zbiranja in dopolnjevanja podatkov pri obnovi gozdnogospodarskih
načrtov. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 10. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 10. Prevod Breda
Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku so predstavljene izkušnje pri posodobitvi sestojne karte. Na primeru GGE Trnovo smo analizirali
manjšo manjša poraba časa pri terenskem delu in posodobitvi sestojne karte v celoti. Na primeru GGO Tolmin
pa analizirali dosedanjo porabo dosedanja poraba časa in morebitne prihranke porabe časa za gozdnogospodarsko načrtovanje v prihodnje.
Ključne besede: gozdnogospodarsko načrtovanje, analiza porabe časa, posodobitev sestojne karte, kakovost
sestojne karte, intenzivnost gospodarjenja.
Abstract:
Kozorog, E., Leban, F., Pagon, J.: Update of Knowledge and Data Completion When Renewing Forest Management
Plans. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 71/2013, vol. 10. In Slovenian, abstract in English,
lit. quot. 42. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This article presents experiences in updating of stand map. On the example of GGE Trnovo we analyzed the
achieved lesser time consumption at field work and updating of the stand map in general. On the example of
GGE Tolmin, however, we analyzed the time consumption so far and the possible economy of time for forest
management plans in the future.
Key words: forest management planning, time consumption analysis, stand map update, stand map quality,
management intensity.

1

UVOD

Racionalnost in kakovost sta ključna dejavnika
uspešnosti gozdnogospodarskega načrtovanja.
Kakovostne informacije so nujne za usmerjanje
razvoja gozdov (določanje vrste in intenzivnosti
ukrepov), izvajanje del v gozdovih (zagotavljanje
operativnih gozdarskih kart in omogočanje orientacije na terenu, izdelavo načrtov sečenj, optimiranje proizvodnje glede na povpraševanje na trgu,
ipd.), usmerjanje posegov v gozdni prostor ter za
sodelovanje z drugimi institucijami (prostorsko
načrtovanje, upravljanje z območji Natura 2000,
ohranjanje narave, izvajanje davčne politike z
zemljišči ipd.). Pred desetletjem so bile v prispevku
vtrokovni javnosti predstavljene novosti pri zbiranju podatkov in izdelavi gozdnogospodarskih
načrtov (Kozorog, Matijašić, 2003). S podatki o
porabi časa za posamezna ključna dela pri načrtovanju na primeru Gozdnogospodarskega območja
GozdV 71 (2013) 10

Tolmin (v nadaljevanju GGO), ki se spremljajo
že desetletja, je bila analizirana tudi dosežena
racionalizacija. Predstavljena racionalizacija se
nanaša na zmanjševanje porabe časa v urah po
posameznih opravilih, ki pa ni v linearni odvisnosti
z zmanjševanjem stroškov v celoti. Sodobnejši
pristopi so namreč povezani z dražjo opremo,
zmanjševanje porabe časa pa je večje pri manj
usposobljenih kadrih (npr. figurantih).
V zadnjem desetletju pri gozdnogospodarskem načrtovanju ni bilo bistvenih vsebinskih
sprememb, saj novi Pravilnik (2010) ni posegal v
metode in vsebino gozdnogospodarskih načrtov
E. K., univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove Slovenije,
OE Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin.
2
F. L., univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove Slovenije,
OE Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin.
3
J. P., univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove Slovenije,
OE Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin.
1
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gozdnogospodarskih enot (v nadaljevanju GGE).
Razvoj tehnologije pa je prinesel prednosti, ki
omogočajo racionalnejše in kakovostnejše delo
(posodobitev že obstoječe sestojne karte, uporaba
GPS pri zbiranju podatkov in orientaciji, kakovostnejši DOF-i in DKN-i, dostopnejše informacije
oz. baze podatkov na spletu, učinkovitejša programska orodja, ipd.).
Trenutne gospodarske razmere v Sloveniji in
širše terjajo tudi v gozdarskem sistemu iskanje
racionalnejših rešitev. Ob spreminjanju gozdarske
zakonodaje se postavlja tudi vprašanje, koliko
je mogoče in smiselno racionalizirati sistem, če
želimo ohraniti ali celo izboljšati kakovost podatkov. Na primeru GGE Trnovo smo zato dodelali
protokol za posodobitev obstoječe sestojne karte,
ki smo ga preizkusili tudi v GGE Kanomlja. Na
primeru GGO Tolmin smo tudi ocenili, koliko
bi predlagani način zbiranja in dopolnjevanja
podatkov prispeval k celotni porabi časa pri
gozdnogospodarskem načrtovanju v prihodnje.

1	SKUPNA PORABA ČASA ZA
GOZDNOGOSPODARSKO
NAČRTOVANJE V ZADNJIH
ŠTIRIH DESETLETJIH
Sistem gozdnogospodarskega načrtovanja ureja
pravilnik, ki je bil v Sloveniji sprejet v letih 1967,
1987, 1998 in 2010. Večje spremembe torej nastajajo na 10 oziroma 20 let. Pravilnik mora na eni
strani upoštevati tradicijo gozdnogospodarskega

načrtovanja in obstoječe baze podatkov zaradi
spremljanja razvoja gozdov, na drugi pa doseženo stopnjo razvoja znanosti in tehnologije, kar
prispeva h kakovostnejšemu in racionalnejšemu
zbiranju in obdelavi podatkov. Nove metode je
treba predhodno preizkusiti tudi v praksi.
Podatki se nanašajo na povprečje dvajsetih
gozdnogospodarskih enot, izdelanih v GGO v
vsakem desetletju, le za zadnje obdobje (prognoza)
je izdelana na podlagi povprečja štirih gozdnogospodarskih enot v letih 2011–2012.
Iz slike 1 je razvidno, da je bila v zadnjih štirih
desetletjih dosežena znatna racijonalizacija gozdnogospodarskega načrtovanja. V prvih dveh
desetletjih se je poraba časa zmanjšala zlasti zaradi
zmanjševanja obsega polnih premerb (začele so
se uvajati vzorčne metode, zlasti Bitterlichova).
V tretjem desetletju je bila dosežena znatna racionalizacija s prehodom na računalniško obdelavo
podatkov in uveljavitvijo vzorčnih metod (zlasti
kontrolna vzorčna metoda). Poraba časa za četrto
desetletje je bila kar 3,6-krat manjša kot v prvem
desetletju. V minulem desetletju pa zmanjševanje
stroškov (porabe časa) ni bilo več tako intenzivno
(pred desetletjem 0,80 ure/ha, zadnje desetletje
0,67 ure/ha). Večje razlike so bile med posameznimi deli (slika 2). Poraba časa se je glede na
minulo desetletje celo povečala za pripravljalna
dela (indeks 1,83), opise sestojev (indeks 1,12)
in obnavljanje mej (indeks 1,10), zmanjšala pa
se je pri popisu kontrolnih vzorčnih ploskev – v
nadaljevanju KVP (indeks 0,88) izdelava načrta

Slika 1: Poraba časa za
obnovo gozdnogospodarskih načrtov v GGO
Tolmin s pričakovanji
za naslednje desetletje
(v urah/ha)
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Slika 2: Delež porabe časa
po posameznih ključnih
opravilih v prejšnjem desetletju pri obnovi gozdnogospodarskih načrtov GGE v GGO Tolmin
(v %)

in kart (0,45). Podatki veljajo za obdobje pred
zaostritvijo gospodarskih razmer do leta 2010.
Zmanjševanje javnih sredstev za gozdarstvo že
v tem trenutku in v prihodnosti terja temeljito
proučitev nujnosti nekaterih del in še dodatno
zmanjšanje stroškov, sicer bi se zaradi pomanjkanja sredstev lahko zgodilo, da se ne bi izvajala
ključna dela. Kje so torej še mogoči prihranki
časa in sredstev ob ohranitvi sedanjega sistema
gozdnogospodarskega načrtovanja?
Trenutno veljavni Pravilnik (2010) zelo
podrobno določa metode izmere gozdov, napake
meritve in s tem tudi stopnjo vzorčenja, pa tudi
podrobno vsebino gozdnogospodarskih načrtov, od katere Zavod za gozdove Slovenije (v
nadaljevanju ZGS) kot izdelovalec načrtov ne
more bistveno odstopati. Glede na izkušnje pri
posodobitvah obstoječih podatkov v zadnjih letih,
finančne razmere ter razvoj tehnologije smo zato v
prognozi (slika 1) upoštevali naslednja izhodišča:
– Pripravljalna dela so nujna za racionalen popis
na terenu. Čim kakovostnejša je priprava, tem
večji so učinki na terenu, zato bo v prihodnje
potrebna še boljša priprava pred odhodom na
teren.
– Popraba časa za posodobitev se bo zmanjšala za okoli 20 % v GGE z intenzivnejšim
gospodarjenjem, v GGE z manj intenzivnim
gospodarjenjem pa do 40 % (glej poglavje 2).
– Kontrolne vzorčne ploskve so najpomembnejši
merljivi podatki spremljanja razvoja gozdov,
zato jih bo treba ohraniti. Nekoliko manjšo
porabo časa (do 10 %, Kušar 2009, lastne
izkušnje) pričakujemo v naslednjih letih zaradi
GozdV 71 (2013) 10

lažjega iskanja ploskev, saj se bo začela že druga
zaporedna meritev z GPS in bodo GPS-koordinate znane. Opazno olajšanje dela je tudi z
uporabo laserskih daljinomerov namesto tračnih metrov. Ponekod bi prihranke lahko dosegli
še z zmanjšanjem stopnje vzorčenja, vendar bi
bila zato nujno tudi večja napaka (le-to določa
Pravilnik). Smiselno pa je kontrolne vzorčne
ploskve dopolniti tako, da bodo uporabne
tudi za druge (nacionalne) potrebe. Pri tem
je treba rešiti problem pokrivanja celotnega
gozdnega prostora in preračunavanje podatkov
na določeno leto.
– V zadnjh letih smo zaradi pomanjkanja sredstev že skoraj v celoti opustili Obnavljanje mej,
čeprav je v Pravilniku še vedno predpisano. Pri
delu javne gozdarske službe (tako pri izdelavi,
kot pri izvajanju načrta) poteka orientacija v
celoti prek GPS-aparatov, s katerim je opremljen vsak terenski delavec. Razmisliti pa je
treba o obnavljanju mej v stabilnih državnih
GGE, predvsem zaradi lažjega izvajanja del v
gozdovih, vendar bi moral ta dela financirati
lastnik oz. upravljavec (SKZG RS). Meje bi
lahko obnavljali tudi v daljšem časovnem
razdobju (15 ali 20 let). Menimo, da je vidna
meja na terenu zaradi izvajanja določenega
režima varovanja nujno potrebna le v gozdnih
rezervatih in drugih zavarovanih gozdovih.
– Največ časa vzame “izdelava načrta”, ki zajema
vnos in vektorizacijo, čiščenje in obdelavo
podatkov, določitev ciljev in usmeritev, pisanje načrta, izdelavo kart, preglednic, javne
razgrnitve ter sprejemanje načrta. Del je torej
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povsem tehničnih opravil, del pa vsebinskih
in postopkovnih, ki so povezana z določbami
Pravilnika. Ocenjujemo, da se bo (bi se morala)
poraba časa za ta opravila zmanjšati vsaj za
tretjino. V zadnjih letih se že zmanjšuje, ker je
pri posodobitvi podatkov potrebno manj časa
za vnos in vektorizacijo podatkov. Enak pristop
je potreben pri splošnih poglavjih besedilnega
dela načrta. Prihranki so mogoči pri izboljšanju
programskih orodij in pri poenostavitvi vsebine
načrta in prilog (besedilni in kartni del).

2	POSODOBITEV SESTOJNE KARTE
V GGE TRNOVO
Zaradi potrebe po večji kakovosti in racionalnosti
smo v GGO Tolmin, upoštevajoč obstoječe baze
podatkov in sestojno karto v vektorski obliki,
v zadnjih petih letih začeli s prenovo obstoječe
sestojne karte kot podlage pri obnovi gozdnogospodarskih načrtov. Sprva smo tehniko prepustili
posameznim načrtovalcem, vendar smo v posameznih primerih za obnovo obstoječe karte porabili
bistveno več časa, kot za izdelavo nove karte pred
desetletjem; v nekaterih GGE imamo tudi pozitivne izkušnje (npr. GGE Ajdovščina). Zato smo v
letu 2011 na primeru GGE Brda - Kolovrat začeli
s pripravo internega postopkovnega protokola,
ki temelji predvsem na predhodnih kabinetnih
popravkih in čim bolj usmerjenem terenskem
zbiranju oziroma dopolnitvi podatkov. Tak protokol je v letu 2012 v razpravi tudi na celotnem
ZGS (Matijašić, 2012). V letu 2012 smo v okviru
projekta Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in GIS
(CRP V4-1070, MKO, GIS, BF) za GGE Trnovo
(2013–22) vzpostavili sodelovanje z Biotehniško
fakulteto, Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire – v nadaljevanju BF).
GGE Trnovo meri 4.325 ha gozdov, od tega je
11 % varovalnih gozdov. Znano je, da je bil leta
1771 za Trnovski gozd izdelan prvi oziroma drugi
gozdnogospodarski načrt v Sloveniji, trenutno
je v izdelavi že sedemnajsti gozdnogospodarski
načrt. K večini načrtov je bila izdelana tudi karta
starostnih razredov oziroma razvojnih faz, ob
trenutni obnovi načrta pa je v izdelavi že tretja
podrobnejša sestojna karta. Prva je bila izdelana
na podlagi aerofotografskih posnetkov (CAS),
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zadnji dve, ki sta v vektorski obliki, pa na podlagi
DOF-5. Opravljena je bila tudi že tretja meritev
stalnih vzorčnih ploskev.
Posodobitev obstoječe (stare) sestojne karte in
pripadajočih atributnih podatkov je potekala po
naslednjem protokolu, ki je bil že večkrat opisan
kot najprimernejši (Hladnik, Kovač, Skudnik,
2008, Kovač, Skudnik, 2009):
1	Preveritev kakovosti stare sestojne karte
(zlasti položajne in vsebinske točnosti sestojev) in obsega nastalih sprememb (ZGS, BF).
Ocenjeno je bilo, da je sestojna karta za GGE
Trnovo, čeprav je bila pred desetletjem izdelana
s terestričnim izločanjem sestojev na nekoliko
slabših, ČB DOF-ih, primerna za posodobitev. Če se obstoječa sestojna karta oceni
kot neustrezna, je racionalneje izdelati novo.
Izdelati sestojno karto »na novo« pomeni, da
sestoje na novo digitaliziramo, ker je to bolj
smotrno, vendar si pri tem zelo pomagamo
s staro sestojno karto in starimi atributnimi
podatki po podobnem nadaljnem postopku. S
predhodnim ogledom na terenu je treba skupaj
s krajevno enoto definirati težave v GGE (zlasti
tistih, ki so povezani z zbiranjem oz. posodabljanjem podatkov) in si ogledati tipične (ključne)
sestoje, ki jih umestimo s pomočjo GPS-aparata
(izdelava fotointerpretacijskega ključa).
2 Kabinetna posodobitev sestojne karte zajema
naslednja dela
–– Navezava obstoječe sestojne karte na celoten
prostor.
–– Izboljšanje položajne točnosti obstoječih sestojev in izris posodobljenih na podlagi najnovejših DOF-ov in fotointerpretacijskega ključa (v
primeru GGE Trnovo je ta faza potekala delno
na BF s stereoskopsko ekransko tehniko).
–– Preveritev in posodobitev atributnega dela s
pomočjo KVP, gojitvenih načrtov, evidence
poseka in drugimi podatki s krajevne enote (ta
faza poteka v tesnem sodelovanju kartografa
s krajevno enoto).
–– Navezava (presek) novih (posodobljenih)
sestojev na najnovejšo rabo tal (MKO).
–– Izris terenske karte, ki vsebuje meje posodobljenih sestojev s šiframi na podlagi DOF,
na plastificiran papir in prenos sestojev na
GPS-aparat. Prečiščene in dopolnjene atriGozdV 71 (2013) 10
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Preglednica 1: Poraba časa za izdelavo oz. posodobitev sestojne karte za GGE Trnovo

Priprava (posodobitev) v pisarni (ur)
Opisi sestojev na terenu (ur)
Vnos, digitalizacija in usklajevanje (ur)
Skupaj (ur)
Učinek opisov na terenu (ha/dan)
Skupni učinki s pripravo (ha/dan)

butne podatke po sestojih smo v primeru
GGE Trnovo tiskali na terenske obrazce. V
prihodnje se tudi tu pričakuje napredek, saj
bi bilo smiselno popravljati podatke kar na
dlančniku oziroma tabličnem računalniku,
na katerem bi lahko imeli tudi sestojno karto
z vgrajenim GPS-aparatom (sedaj so ovira
predvsem denarna sredstva, (ne)ustrezna
zaščitenost pred vremenskimi vplivi ter (ne)
ustrezna programska oprema).
3	Terenska dopolnitev sestojne karte. Pri
preverjanju (določanju) usmeritev in ukrepov
je treba upoštevati predvsem razvojne težnje
sestojev: kaj je bilo načrtovano v prejšnjem
načrtu, ali je bil načrtovani ukrep izveden
in kako ter potrebni ukrepi v prihodnje. Na

Izdelava
2002
0
1098
615
1713
31,5
31,5

Posodobitev
2012
256
605
98
959
57,2
40,2

Indeks
2012/2002
0,55
0,16
0,56
1,82
1,27

terenu posodobljene atributne podatke in
meje sestojev le preverjamo in dopolnjujemo.
V primeru GGE Trnovo je bila krajevna
enota vključena pri dopolnitvi tistega dela
sestojne karte, kjer so sečnjo izvajali v zadnjih
dveh letih in spremembe niso bile vidne na
DOF-ih.
4	Vnos podatkov je kratkotrajen, saj obsega
le vnos popravkov posameznih mej sestojev
prek ekrana in vnos dopolnjenih atributnih
popravkov s terena.
V odsekih z visoko stopnjo intenzivnosti
gospodarjenja smo pregledali večino sestojev in
ob znani prejšnji smernici določili novo glede na
razvojno stanje sestoja. Lesno zalogo popravimo le
ob ugotovljenih večjih odstopanjih, saj bo korekcija

Slika 3a: Izsek stare sestojne karte za GGE Trnovo
GozdV 71 (2013) 10
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Slika 3b: Enak izsek posodobljene sestojne karte za GGE Trnovo

lesnih zalog opravljena prek KVP. Kot izhodišče
za intenzivnost gospodarjenja smo vzeli stopnje
intenzivnosti po 46. členu Pravilnika (2010).
Pri nizki in srednji stopnji intenzivnosti gospodarjenja smo na terenu preverjali predvsem novo
nastale sestoje in sestoje, ki so bili v kabinetnem
delu posebej označeni (sem spadajo slabo vidni
prehodi med razvojnimi fazami, preverjanje nelogičnih podatkov ipd.). Smernice smo bolj ali manj
ohranili enake (razen pri zaznanih spremembah
v razvoju sestojev).
Pri posodobitvi sestojne karte po predstavljenem protokolu je bila v GGE Trnovo okoli
45 % manjša (indeks 0,55) poraba časa za delo
na terenu. Upoštevajoč še dodatno pripravo v
pisarni in na drugi strani prihranek porabe časa
pri končnem usklajevanju in vnosu podatkov je
skupni prihranek pri posodobitvi okoli 44 %. Večji
del GGE Trnovo je uvrščena v visoko stopnjo
intenzivnosti gospodarjenja.
Na podoben način je potekala tudi posodobitev v GGE Kanomlja, ki v povprečju spada
v srednjo stopnjo intenzivnosti gospodarjenja
(površina GGE meri 7.138 ha, od tega je 14 %
varovalnih gozdov). Pri terenskem delu je bilo
porabljeno 60 % manj časa (povprečni učinek
482

na terenu je bil 127 ha/dan). Upoštevajoč še
pripravo v pisarni, je bila okoli 40 % manjša
skupna poraba časa. Tudi v tej GGE je bil še
dodaten prihranek pri vnosu in usklajevanju,
ki pa ni bil posebej analiziran.
Preizkušen je bil tudi način dela, po katerem
ista ekipa hkrati ob popisovanju ploskev preverja
še sestojno karto po opisani metodi. Tak način
dela, ki ima več prednosti, bi postal skorajda nujen,
če ne bi mogli več zagotavljati pogodbenega dela
figurantov. Na žalost nimamo ločenih podatkov
o porabi časa, zato še ne moremo analizirati
učinkov takega pristopa, katerega pomanjkljivost
je zlasti večji strošek dveh zaposlenih gozdarskih
strokovnjakov v ekipi.

3	ZAKLJUČKI
Pri posodobitvi in racionalizaciji gozdnogospodarskega načrtovanja imajo ključno vlogo zlasti
predpisi, ki določajo sistem gozdnogospodarskega načrtovanja (zbirke podatkov, metode
zajemanja podatkov, dopustna odstopanja ter
vsebina načrtov), ki pa morajo slediti tradiciji
in hkrati razvoju tehnologije, gozdarske znanosti
in pozitivnim izkušenjam iz operative. Vendar
GozdV 71 (2013) 10
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lahko veliko časa in sredstev prihranimo tudi s
smotrnim načinom dela in vključitvijo dostopnih
tehnoloških novosti.
Ocenjujemo, da bi ob manjših dopolnitvah
sistema gozdnogospodarskega načrtovanja in
opuščanju nekaterih opravil (npr. obnavljanje
mej, saj orientacijo nadomeščajo GPS-naprave),
racionalnem posodabljanju sestojne karte ter
ob poenostavitvi vsebine načrtov gozdnogospodarsko načrtovanje lahko zmanjšali porabo
časa do okoli 0,42 ure/ha. To bi pomenilo le
okoli 65 % potrebnega časa v prejšnjem desetletju in skoraj šestkratkrat manj časa kot pred
štimi desetletji.
Čeprav izdelava sestojne karte pri obnovi
gozdnogospodarskih načrtov vzame le okoli 14
% časa, pa je mogoče z opisanim načinom njene
posodobitve dodatno zmanjšati porabo časa in
s tem stroške terenskega dela. Pri GGE z visoko
stopnjo intenzivnosti gospodarjenja je bilo ugotovljeno zmanjšanje terenskega časa (in s tem tudi
materialnih terenskih stroškov) do 45 %, v GGE s
srednjo stopnjo intenzivnosti pa do 60 %. Pri tem
je potrebna boljša priprava oziroma posodobitev
podatkov že pred začetkom terenskih del, vendar
je dodaten čas približno enak zmanjšanju porabe
časa pri vnosu in usklajevanju podatkov. Pri
posodobitvi sestojev je skupen prihranek okoli
40 % porabljenega časa.
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Gozdarstvo v času in prostoru
GDK 971(497.4)=163.6

Delavnica: Intenzivno
spremljanje stanja gozdov
Urša Vilhar1, Andrej Breznikar2,
Daniel Žlindra1
Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove
Slovenije sta 19. 9. 2013 organizirala delavnico z
naslovom Intenzivno spremljanje stanja gozdov v
okviru LIFE+ projektov EMoNFur in MANFOR
C.BD ter Javne gozdarske službe obeh ustanov.
Glavni namen delavnice je bila izmenjava znanja
in izkušenj s projektnimi partnerji in podizvajalci, izobraževanje zaposlenih, ki sodelujejo pri
spremljanju stanja gozdov, in druge strokovne
javnosti o pomenu, metodologijah in načinu
dela pri spremljanju stanja urbanih gozdov ter
zagotavljanje nadaljnjega prenosa znanja strokovni
in splošni javnosti.
Prvi del delavnice je potekal v Veliki dvorani
Gozdarskega inštituta Slovenije s predstavitvami
prejšnjih in tekočih aktivnosti v okviru Intenzivnega spremljanja stanja gozdnih ekosistemov,
ki jih sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije
in Zavod za gozdove Slovenije izvajajo v okviru
Javne gozdarske službe, ki jo financira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije v
skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (Ur. l. RS,

št. 114/2009) ter konvencije UN-ECE CLRTAP
(Convention on Long-Range Transboundary
Air Pollution, UNECE 1979). Aktivnosti obsegajo stalno spremljanje prostorskih in časovnih
sprememb stanja gozdov v odvisnosti od antropogenih (predvsem onesnaževanje zraka) in
naravnih stresnih dejavnikov. Na evropskem
nivoju aktivnosti izvajajo številne države na skupaj
938 ploskvah, na državnem nivoju pa smo še do
leta 2012 izvajali aktivnosti na desetih ploskvah
ravni II. Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije
so predstavili rezultate prejšnjih aktivnosti na
ploskvah v Sloveniji, kot so spremljanje vegetacije
Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, SI – 1000
Ljubljana
2
Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, Večna
pot 2, SI – 1000 Ljubljana
1

Slika 1: Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije sta 19. 9. 2013 organizirala delavnico z naslovom Intenzivno spremljanje stanja gozdov v okviru Life+ projektov EMoNFur in MANFOR C.BD ter Javne
gozdarske službe, ki jo financira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije.
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Gozdarstvo v času in prostoru
s poudarkom na pestrosti lesnatih rastlin, spremljanje svetlobnih razmer, vremenski podatki
s samodejnih meteoroloških postaj, fenološka
opazovanja dreves, debelinsko priraščanje dreves,
količina in kakovost depozitov ter popis povzročiteljev poškodb drevja. Še posebno zanimiv je
bil filmski prikaz pasivnega merjenja onesnažil
(škodljivih plinov) v ozračju ter slikovni prikaz
izrednih dogodkov in razmer na ploskvah v gozdu,
na katerih redna dvotedenska vzorčenja potekajo
ne glede na trenutne vremenske razmere.
Nato so sledile predstavitve: delavnice Javne
gozdarske službe v Gozdnogospodarski enoti
Osankarica na Pohorju z naslovom Rezultati
monitoringa gozdov kot podlaga gozdnogospodarskega načrtovanja; namena, ciljev in prvih
rezultatov projekta LIFE+ ManFor C.BD –
večnamensko gospodarjenje z gozdom: ogljik,
biotska raznovrstnost in socio-ekonomska blaginja; ter namena, ciljev in prvih rezultatov
projekta LIFE+ EMoNFur Zasnova mreže za
spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev
v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega
gozda v Sloveniji.
Drugi del delavnice je potekal na monitorinških
lokacijah Gozdarskega inštituta Slovenije Rožnik
in Gameljne. Na raziskovalni ploskvi Rožnik so
udeleženci delavnice izvedli demonstracijo spremljanja stanja urbanih gozdov s praktičnim prikazom
poteka dela. Na raziskovalni ploskvi Gameljne

so predstavili pomen nižinskih poplavnih logov,
pomen talnih lastnosti rastišč črnega topola ob
Savi ter pomen invazivnih tujerodnih rastlinskih
vrst kot grožnje našim gozdovom, na koncu pa
se je razvila živahna razprava o problematiki
invazivnih rastlinskih vrst v Sloveniji.
Evalvacija in zaključki delavnice so potekali v
Tacnu. Predstavljen je bil okvirni načrt za delo na
področju spremljanja stanja gozdov v letu 2014.
Zmanjšanje sredstev za izvajanje aktivnosti v letu
2013 ter napovedano krčenje sredstev v okviru
Javne gozdarske službe za leto 2014 vse sodelujoče
ustanove postavlja pred izziv, kako oblikovati
aktivnosti v okviru Intenzivnega spremljanja stanja
gozdnih ekosistemov v prihodnje. Nova področja
raziskav in spremljanja stanja gozdov, ki so za
javnost in stroko zanimiva in bi jih bilo smotrno
vključiti v obstoječe aktivnosti, obsegajo: spremljanje stanja urbanih gozdov, spremljanje invazivnih
vrst v gozdnem prostoru, nove metode daljinskega
zaznavanja podatkov o gozdu, avtomatizacija
meritev in vzorčenja kakovosti zraka in depozitov
v gozdnem prostoru, nadgradnja gozdne inventure
s poudarkom na poročanju za LULUCF, podpora
odločanju pri načrtovanju gozdnogospodarskih
ukrepov, podnebne spremembe itn.
Sklepna ugotovitev je bila, da je bil dosežen
namen delavnice o povečanju ozaveščanja in
izobraževanja splošne in strokovne javnosti o ciljih
in pomenu stalnega spremljanja stanja gozdov.

GDK 945.33:945.35+904(491.1)=163.6

Islandija: gozdarstvo v »deželi brez gozda«
Islandija je otoška država, ki leži severno od Evrope
na stiku severnoatlantskega in arktičnega oceana.
Ima nekaj več kot 300.000 prebivalcev, katerih
skoraj polovica živi v glavnem mestu Reykjavik
in njegovi širši okolici. Islandci se preživljajo
predvsem z ribolovom, ovčje- in konjerejo ter
ribištvom. Po finančnem zlomu leta 2008 je vse
pomembnejša gospodarska panoga tudi turizem.
Islandija je znana po svojih naravnih lepotah
in manj prijaznem severnem podnebju. Tam si
popotnik lahko v živo ogleda ledenike, še delujoče
vulkane in druge vulkanske pojave, gejzirje in
GozdV 71 (2013) 10

vroče vrelce, največjo evropsko puščavo, prelepe črne plaže, številne slapove in druge vodne
pojave ter kulturne znamenitosti. Je pravi raj za
raziskovalce narave in avanturiste.
Islandijo sem prvič obiskal lani kot turist.
Islandci so na lestvicah »indeksov prijaznosti« v
svetovnem vrhu. Njihovo prijaznost in pripravljenost pomagati sem občutil tudi sam; s pomočjo
tamkajšnjih prijateljev se mi je uspelo dogovoriti
za opravljanje gozdarske prakse pri islandski
državni gozdarski službi. Učil sem se sajenja in
sečnje drevja, nege gozda in redčenja, upravljanja
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gozdarske mehanizacije ter terenske vožnje. Poleg
gozdarskih del sem imel priložnost spoznati tudi
druge dejavnosti gozdarske službe, predvsem raziskovalno delo in njihove prostovoljske projekte.
Dva tedna sem preživel s prostovoljci v islandskih
gorah, kjer smo urejali planinske poti in predvsem
veliko prehodili po vrhovih okrog Thorove doline
(Þórsmörk). Manjkalo ni niti zganjanje ovc.
Islandski gozdovi so od slovenskih precej
različni. Njihova najpogostejša drevesna vrsta
je puhasta breza (Betula pubescens oz. Betula
pubescens x betula nana), ki zraste od 2 do 3
m visoko. To je posledica prilagoditve na veter
in splošno zelo neprijaznih vremenskih razmer.
Preden so jo norveški Vikingi poselili, je rodovitna tla na Islandiji v veliki meri prekrival gozd
(ocene takratne gozdnatosti znašajo od 25 do 40
%, takratni brezovi sestoji pa so dosegli do 15 m
višine). Dandanes pa zaradi izrazitega krčenja
gozdov priseljencev gozdnatost znaša manj kot
1 % celotne površine. Najpogostejša gozdarska
šala se tam glasi takole: »Kaj storiš, če se izgubiš
v islandskem gozdu? Vstaneš!« Gozdarji jo tam
poslušajo neprestano. Naravno islandsko gozdno
rastje poleg breze sestavljajo še trepetlika (Populus tremula), jerebika (Sorbus aucuparia) in brin
(Juniperus communis). Na Islandiji je najvišje
drevo parkovno drevo vrste Populus tricocharpa,
visoko 24 metrov. Največja ovira za širjenje gozda
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pa so tam ovce, ki se pasejo po večini islandskih
rodovitnih površin in ovirajo pomlajevanje breze.
Gospodarski gozd na Islandiji sestavljajo predvsem plantaže sitke (Picea sitchensis), sibirskega
macesna (Larix sukaczewii) in navadne smreke
(Picea abies). Z redčenji glede na ustaljeno gozdarsko prakso precej „zamujajo“, ampak jim zaradi
odličnega trženja in visokega nakupnega domoljubja med domačini uspeva dobro prodajati tudi
les slabše kakovosti. Z različnimi prostovoljskimi
programi privabljajo delavce z vsega sveta, ki v
zameno za hrano, bivališče, naravo in avanture
prispevajo ogromno poceni delovnih ur. Gozdarji
in kmetje še vedno sadijo velike količine drevja in
tako nadaljujejo tradicijo, ki so jo začeli njihovi
predhodniki pred več kot sto leti. Programe
pogozdovanja izdatno financirajo državne in
regionalne institucije.
Islandija je ena izmed najlepših držav, ki sem
jih imel priložnost obiskati. Prostrana pokrajina,
močan veter in nizko severno sonce v popotniku
zbudijo pustolovske občutke. Delo v zahtevnih
vremenskih razmerah krepi značaj, kopanje v
vročih kopelih in mrzlih rekah pa zdravje. Obisk
Islandije toplo priporočam vsakemu gozdarju;
poleg dobre turistične izkušnje bo dobil vpogled
v ravnanje z gozdom naroda, katerega gozdni viri
so izjemno omejeni.
Boris Rantaša, univ. dipl. inž. gozd.
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Vlada Tregubova proučevala in kartirala gozdno
vegetacijo Ravnika pri Logatcu (Živko Košir in
Ravnik, september 1960
Dušan Robič sta se pridružila le priložnostno kot
Strokovna zapuščina pokojnega profesorja Dušana svetovalca, da bi skupno razrešili nek vegetacijski
Robiča, ki jo je vdova Danica Robič z dragocenim problem) torej prepoznamo ugledne osebnosti,
sodelovanjem prof. Andreja Bončine prijazno ki so se v mladosti kalile pri kartiranju gozdnih
prepustila Oddelku za gozdarstvo in njegovim združb. Ob tem se lahko navežem na razmišljanje
fitocenologom, je samo potrdila, kar smo prav- mag. Mitje Cimperška v enem izmed zadnjih Gozzaprav posredno, iz njegovih objav, predavanj in darskih vestnikov o pomenu kartiranja gozdnih
pogovorov z njim že vedeli: profesorjevo izjemno združb pri bonitiranju in pravilnem obdavčenju
načitanost, razgledanost in širino zanimanj. V gozdnih površin, in tudi na spoznanja kolegov
zapuščini so številne strokovne knjige v sloven- Andreja Bončine in Aleša Kadunca, da so vegeskem, hrvaško-srbskem, nemškem, angleškem in tacijske podlage, torej kartirane gozdne združbe,
ruskem jeziku. Po eni strani temeljna fitocenološka dejansko vreden pripomoček pri ugotavljanju
dela, prav tako dela s področja gozdarstva, bota- proizvodne sposobnosti naših gozdnih rastišč.
Takšne fotografije, kot je
nike, ekologije, statističnastala leta 1960, si leta
nih metod in matema2013 ali 2014 ne znam
tike, slovarsko gradivo
zamisliti. Pa čeprav
in drugo. Vsebuje tudi
skoraj polovice gozdne
izdaje in objave zadnjih
površine v Sloveniji
let, kar kaže, kako živo je
nimamo ustrezno fitopokojni profesor stroko
cenološko skartirane in
spremljal praktično vse
čeprav nastaja brigada
do smrti. A ne samo
brezposelnih mladih
knjižne objave, tudi
inženirk in inženirjev,
ljudi, ki se s to stroko
ki bi se, vsaj nekateri,
ukvarjajo. Prof. Andrej
tega dela gotovo lotili
Bončina mi je izročil
z veseljem, kot so se
zelo zanimivo kartoteko, kjer so na belih Ravnik, september 1960. Z leve: neznani bradati mla- ga mladeniči na naši
denič, Marjan Lipoglavšek, čepi Janez Šlibar, Dušan
prepognjenih lističih Robič, Mitja Zupančič in Živko Košir (foto Ž. Košir, fotografiji. Ob tem mi je
naklonjenost Paherninapisana imena bota- fotografija v zapuščini prof. Robiča)
kove ustanove iz Radelj,
nikov, fitocenologov,
gozdarjev. Na katerem od teh lističev so samo ime ki je bila za svojo posest pripravljena naročiti
in priimek raziskovalca ali raziskovalke in letnica podrobno rastiščno kartiranje, pokazala še nekaj.
rojstva, na drugih skopi biografski podatki, na Čeprav je takšno kartiranje nedvomno zahtevno,
tretjih obsežna biografija. Na lističih so tudi imena naporno in včasih nehvaležno delo, ga mladi,
mlajše generacije, na primer moji sodelavci biologi. opremljeni s sodobnimi znanji in pripomočki (na
V kartoteki z imenom Živka Koširja sem tako primer posnetki iz zraka in GPS-napravami) znajo
našel zanimivo fotografijo, ki jo prilagam temu uspešno opraviti. Sam sem zadnjič po naročilu
kratkemu zapisu. Posnel jo je Živko Košir sep- fitocenološko kartiral v podrobnem merilu pred
tembra 1960 na Ravniku. Na fotografiji sem sam več kot dvajsetimi leti in sem bil po tolikih letih
sprva spoznal samo njega, naša nestorja, in svojega tovrstne »netreniranosti« že precej negotov, a je
nekdanjega šefa in zdaj prijatelja, akademika dr. ob pomoči mladih kolegov delo uspešno steklo.
Mitjo Zupančiča, z njegovo prijazno pomočjo Mar res ob tako veliki gozdnatosti Slovenije in
pa še prof. dr. Marjana Lipoglavška, odličnega ob našem velikem obnovljivem bogastvu ne
smučarskega skakalca in gozdarskega inženirja premoremo nekaj pametnih in razsodnih glav
Janeza Šlibarja in, čeprav s težavo, tudi Dušana pri vzvodih odločanja, ki bi naš gozdarski vlak
Robiča. Bradat mladenič na levi pa nam ostaja preusmerile na tisto postajo, na kateri bi lahko
uganka, tudi prof. Lipoglavšek mu ne ve imena. vanj vstopili tudi naši mladi diplomanti?
dr. Igor Dakskobler
Na fotografiji mlade ekipe, ki je pod vodstvom dr.
GDK 902=163.6
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Kutnar, L. 2013:
Visokobarjanska vegetacija
v Sloveniji. Združbe šotnih
mahov, rušja in smreke.
Silva Slovenica & Gozdarska založba, Gozdarski
inštitut Slovenije in Zveza gozdarskih društev,
Ljubljana, 63 strani.
Raziskovalec Gozdarskega inštituta Slovenije
Lado Kutnar je v zbirki strokovnih publikacij, ki
jih je zasnoval kot vodja projekta CRP Posodobitev sistema vegetacijskih osnov za potrebe
načrtovanja v gozdarstvu, objavil tretjo knjižico.
Pri prvih dveh – Macesnovi gozdovi v Sloveniji (2012) in Gozdovi plemenitih listavcev v
Sloveniji (2013) – je bil soavtor in urednik, pri
tretji – Visokobarjanska vegetacija – pa je edini
avtor. Vegetacijske tipe, ki jih v njej obravnava,
je dodobra spoznal v času svojega doktorskega
študija. So posebnost v gozdni vegetaciji Slovenije
iz več vidikov. Njihove površine so na splošno
majhne, njihova gospodarska vrednost enako,
imajo pa izjemen naravovarstveni pomen. Naša
visoka barja (največja so na Pokljuki, Jelovici in
na Pohorju) so med najjužneje ležečimi visokimi
barji v Evropi.Večinoma so v gozdnem prostoru,
zato smo gozdarji dolžni, da jih tudi ohranimo.
To bomo lahko storili, če jih tudi poznamo. In na
splošno jih poznamo razmeroma slabo ali vsaj
površno. Močvirje ni vedno privlačen kraj za
hojo in oglede, marsikdaj se takim mokrotnim
površinam izognemo. Z večanjem naravovarstvene zavesti so barja veliko pridobila, vsaj večja
so ustrezno zavarovana. Urejene so tudi dostopne
poti, ki omogočajo vsem, ki jih to zanima, ogled,
spoznavanje, učenje in fotografiranje. V knjižici
so povzete temeljite botanične, paleobotanične in
fitocenološke raziskave visokobarjanske vegetacije, ki so jih med drugimi opravili A. Budnar-Tregubov, A. Šercelj, M. Culiberg, M. Zupančič,
M. Piskernik, A. Martinčič (tudi recenzent te
knjižice) in L. Kutnar. V uvodu avtor opiše šoto,
členitev barij na visoka, nizka in prehodna, njihovo razširjenost, podnebne in talne razmere.
Strnjeno in s kakovostnimi fotografijami zbirno
488

predstavlja združbe šotnih mahov, močvirskih
šašev, borovnic in rušja, ki jih uvrščamo v razred
Oxycocco-Sphagnetea. Objavlja odlične posnetke
šotnih mahov (Sphagnum sp.), ki so težaven rod
za razlikovanje, prav tako fotografije nekaterih
tipičnih in tudi znamenitih ter ogroženih barjanskih cevnic (praprotnic in semenk). Vsi posegi
v območja visokih barij so potencialna grožnja
za njihov obstoj, je ugotovitev, ki jo zapiše v
poglavju o dejavnikih ogrožanja. Na enak način
je predstavil tudi barjansko smrekovje, ki pa je
za razliko od prej naštetih združb že gozd in jo
uvrščamo v razred Vaccinio-Piceetea. Praviloma
barjansko smrekovje obdaja naša največja visoka
barja v altimontanskem pasu in je na nek način
prehodna cona med njimi in okoliškimi gospodarskimi smrekovimi in jelovo-bukovim gozdovi,
ki rastejo že na avtomorfnih tleh. Zato mora biti
varovalen gozd.
Morda v knjižici pogrešam vsaj omembo ali
kratek opis še enega tipa barjanskega gozda, ki ga
v Sloveniji res najdemo le v sledovih, a imamo ga
vendarle – to so barjanski gozdovi puhaste breze
(Betula pubescens). Le-ta je v knjižici sicer našteta
in predstavljena s fotografijo, niso pa omenjene
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njene združbe, ki jih uvrščamo v razred MolinioBetuletea pubescentis in zvezo Betulion pubescentis.
Martinčič (Scopolia, 14, 1987) je na Ljubljanskem
barju opisal kar nekaj združb puhaste breze iz te
zveze in ti brezovi gozdovi poraščajo vsaj enega
od naših gozdnih rezervatov (Kozlarjeva gošča).
Tudi njemu grozi uničenje in potrebuje naš zagovor. Čeprav so barjanske združbe puhaste breze
ohranjene res le v sledovih, pa zaslužijo enako
varovanje kot preostale, v tej knjižici opisane
barjanske združbe.

Knjižico zaradi privlačne opreme, strnjenih
nazornih opisov in kakovostnih ter poučnih fotografij vsekakor toplo priporočam ne le gozdarjem
(med njimi še posebno tistim, ki delujejo tudi na
visokobarjankih območjih) in študentom gozdarstva
ter krajinske arhitekture (ki jim bo odlično pomožno
študijsko gradivo), temveč širšemu krogu naravoslovcev in ljubiteljev narave, enako uslužbencem
naših naravnih in krajinskih parkov ter tistim, ki
pripravljajo in vodijo izlete v ta zavarovana območja.
Dr. Igor Dakskobler
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Predstavitev knjižice: Izjemna
drevesa severne Primorske
Letos je v okviru projekta LEADER Izjemna
drevesa severne Primorske, katerega nosilec je
bil Zavod za gozdove Slovenije, izšla knjižica z
istoimenskim naslovom Izjemna drevesa severne
Primorske; mitske vezi med preteklostjo in prihodnostjo.
Avtorji knjižice Edo Kozorog, Janez Pagon
in David Fučka so v uvodnem delu nakazali na
prisotno mitsko povezavo nekaterih dreves z
legendo o Čadežu, poleg tega so navedli tudi nekaj
primerov izjemnih dreves v svetu in Sloveniji,
osvetlili pomen izjemnosti dreves v energijskem
pomenu, predstavili primere vlog, ki so jih izjemna drevesa imela v zgodovini, ter dodali opis o
opremi, označbi ter predstavitvi samih dreves na
terenu. Knjižica je opremljena tudi s pregledno
karto, na kateri so označene lokacije izjemnih
dreves na območju severne Primorske, ter razlago
simbolov, ki ponazarjajo merila izjemnosti dreves.
V nadaljevanju avtorji predstavijo petindvajset
izjemnih dreves, za katere velja da so posebna
bodisi zaradi svoje višine, debeline, starosti, zgodovinske, estetske ali pričevalne vrednosti ipd. Vsaka
drevesna vrsta je v knjižici opremljena s fotografijo,
latinskim imenom, merami (prsni premer in
višina), koordinatami nahajališča drevesa, opisom
dostopa do drevesa ter zanimivostmi in simboli
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izjemnosti. Zanimivo je, da je v sami knjižici
zaznati nekoliko širši pristop oziroma pogled na
izjemnost dreves, ki je poleg običajnih gozdarskih
mer (merjenje prsnega premera ter višine) zajel
še drevesa, povezana z mitskimi zgodbami, in
merjenje energijskih lastnosti (izjemnosti) dreves.
Pri izdaji knjižice sta sodelovala tudi Jože Munih,
priznani radiostezist na severnem Primorskem,
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ki je vsem izbranim drevesom izmeril energijske
lastnosti, ter Samo Jenčič (Zavod za varstvo narave),
ki je pomagal pri fotografiranju dreves.
Knjižica služi tudi kot vodnik po učni poti, saj so
vsa drevesa, ki so opisana v njej, z informativnimi
tablami in počivališči ob drevesih opremljena tudi
na terenu. Lokacije izbranih izjemnih dreves so
predvsem v bližini naselij, sprehajalnih in drugih
poti ali turističnih območij.
Projekt Izjemna drevesa severne Primorske je
pomemben, saj prispeva k popularizaciji gozdov
kot tudi gozdarstva, za naključne obiskovalce
pa je pomemben vir znanja o drevesnih vrstah
in velikostih dreves ter daje pridih povezanosti
s preteklostjo. Projekt je sofinanciral Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republike

Slovenije. V projektu sta poleg Zavoda za gozdove
Slovenije kot partnerja sodelovala tudi Zavod RS
za varstvo narave in Lokalna turistična organizacija
LTO Sotočje. Knjižico Izjemna drevesa severne
Primorske je mogoče brezplačno dobiti na vseh
TIC severne Primorske ter na Zavodu za gozdove
Slovenije. Knjižica je v več jezikih dostopna tudi
na spletu http://www.dolina-soce.com/publikacije/
V projektu sta poleg Zavoda za gozdove Slovenije kot partnerja sodelovala tudi Zavod RS za
varstvo narave in Lokalna turistična organizacija
LTO Sotočje.
Postavitev informacijskih tabel in počivališč
na terenu pa je izvedlo DIT gozdarstva Posočja.
Jožica Podreka,
Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin

Razstave
Po daljšem času zopet oživela galerija GIS
Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarski
inštitut Slovenije, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete in
Zavod za gozdove Slovenije so s skupnimi močmi
oživeli delovanje Galerije GIS.
Na ponovnem odprtju galerije, 27. novembra
2013, se je s čudovitimi posnetki narave prvi
predstavil Janez Konečnik. Rodil se je 8. marca
1950 v Slovenj Gradcu, leta 1975 je diplomiral na
gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete ter se
zaposlil na Kočevskem. Tam je že od leta 1965,
kjer je njegov oče kot poklicni lovec s celotno
družino živel sredi kočevskih gozdov.
Janez se že od zgodnje mladosti ukvarja s
fotografijo. V ospredju njegovih fotografij so
narava, gozd, živalski svet, ki ga na Kočevskem
ne manjka. Njegove fotografije so bile objavljene
v številnih publikacijah, revijah, koledarjih. Pripravil je številne samostojne razstave v slovenskih
razstaviščih. Je član Fotokluba Diana.
Še vedno živi in dela na Kočevskem in še vedno
ostaja zvest naravoslovni fotografiji.
Iz vabila za razstavo.
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Janez Konečnik
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In memoriam
Ivan (Janez) Penca
(1921–2013)

(nekrolog, Trebnje, 22. 11. 2013)
Zemeljske tegobe je zapustil tiho,
skoraj neopazno, brez slabe vesti, bi
lahko rekli, tako kot je živel.
Pošten, skromen, z visoko moralno
in etično držo. Ko bi bili vsi taki, ne bi bilo stranpoti
in težav, s katerimi se spopadamo. Pokončen, fizično
in duhovno, po videzu športnik, človek z izostrenim
umom in razumom. Tako rekoč nikoli ni povzdignil
glasu, pa vendar je povsod, kjer je deloval, zaradi
delavnosti in doslednosti hitro pridobil potrebno
avtoriteto, da je lahko uresničeval cilje, ki si jih je
zadal. Največ jih je bilo v dolenjskih in belokranjskih
gozdovih, ki jim je namenil najaktivnejši del življenja.
Uspelo mu je, da so bile v njih zaceljene vse rane, ki
jim jih je zadal povojni čas. Prav v gozdovih njegovega
gozdnogospodarskega območja so bile najhujše. O
tem, da je treba najprej sejati, da potem lahko žanješ,
je uspel prepričati ves strokovni kolektiv sedmega
gozdnogospodarskega območja. Če pogledamo
gozdove dandanes, je jasno, da je bila setev uspešna.
Nerad se je zapletal v samo bežne, površne pogovore. Če se je po pozdravu ustavil, se je vedno z
razlogom. Pogovor je prefinjeno zapeljal v močvirje
kakšnega strokovnega problema in mu toliko časa
dodajal moč in smisel, da sta s sogovornikom našla
rešitev. Vmes pa so vedno švigale tudi iskrive domislice.
Ko sva se zadnjič zapletla v pogovor, je iz žepa
privlekel svetlo kroglico, velikosti manjše frnikule,
in vprašal: ''Kaj mislite, kaj je to?'' Vrtel sem jo, jo prekladal po roki kar nekaj časa in nazadnje prostodušno
priznal, da ne vem. ''Tudi jaz ne bi vedel, da je seme
ginka, če ga ne bi našel pod njim,' je iskreno priznal.
Bil je ljubitelj vsega lepega: upodobljenega, povedanega, napisanega, zapetega. Ko smo se vračali
z ene od mnogih ekskurzij društva inženirjev in
tehnikov, smo se za kratek čas ustavili, da smo se
odžejali in se dostojno poslovili. Njih pet ali šest je
naredilo krog in zapelo nekaj narodnih; uglašeno, z
občutkom kot že dolgo ne. Janez je pristopil, pohvalil
petje in priznal, da je imel od lepote solze v očeh.
Ko sva se enkrat v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja vozila iz Dobrniča v Trebnje in se bližala vasi
Občine je, kot bi slikal, pripovedoval o partizanski
koloni v snegu, obremenjeni z ranjenci, ki jo je
prav takrat, ko naj bi zakoračila v to vasico, napadel
sovražnik z nepredstavljivim topovskim ognjem. Za
hip je podoživel peklenske muke, ki jih je doživljal
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takrat, in jih, je rekel, ne privošči niti
najhujšemu sovražniku.
Tih, skromen, vljuden in razsoden
tudi v najbolj kritičnih trenutkih je
znal s tehtno besedo in argumenti
skoraj vedno prepričati sogovornike v
svoj prav. S pisano besedo v časopisju
ali z razpravo na javnih tribunah je
preprečil marsikatero neumnost, ki bi
se lahko zgodila v gozdovih ali naravi na podlagi
smelih načrtov vrlih načrtovalcev.
Rodil se je v Novem mestu. Tam je končal osnovno
šolo in realno gimnazijo in se leta 1939 vpisal na
Poljoprivredno – šumarski fakultet v Zagrebu. Študij
je zaradi vojne prekinil, bil dobro leto v taboriščih
v Gonarsu in Monigo presso Treviso, nato pa do
konca vojne v partizanih. Takrat je opravil nižji in
višji sanitetni tečaj v slovensko-hrvaški bolnišnici v
žumberški vasi Bulići. Tako je od bolničarja napredoval v pomočnika brigadnega sanitetnega referenta
15. Belokranjske brigade.
Po vojni je končal študij. V letih od 1948 do
1950 je bil zaposlen na Odseku za plan Ministrstva
za gozdarstvo. V letih od 1950 do 1964 se je v raznih
organizacijskih oblikah gozdarstva ukvarjal z urejanjem gozdov. Leta 1964 je postal direktor Gozdnega
gospodarstva Novo mesto in to odgovorno nalogo
opravljal do leta 1976, potem pa je bil od leta 1976
do 1981 na tem gozdnem gospodarstvu referent za
gojenje. Leta 1981 se je upokojil. V letih, ko se je predajal delu na odgovornih strokovnih delovnih mestih,
je bil tudi predsednik Sveta za gozdarstvo in lesno
industrijo pri Gospodarski zbornici Slovenije in član
njene komisije za podeljevanje Kraigherjevih nagrad.
Leta 1977 je prejel Jesenkovo nagrado.
Odšel je; ne bomo ga več srečevali na njegovih
obveznih sprehodih. Gozdovi bodo pripovedovali,
da je živel in v njih pustil svoj pečat. Gozdovi na
Gorjancih, v Padežu, Radohi, Drvodelniku, na
Rogu, Soteski, na Planini … bodo živ dokaz, da je
skrben gospodar vedno bogato poplačan. Gozdarji
smo izgubili zvestega in izkušenega zagovornika
celovite strokovne obravnave dela z gozdovi ter
objektivnega in doslednega kritika napačnega ali
površnega ravnanja z njimi. Na Dolenjskem in v
Beli krajini, še bolj kot drugje, pa bodo po njegovi
zaslugi opremljeni s prefinjenim občutkom za
uravnotežen odnos med vlaganji v gozdove na eni
strani in izkoriščanjem njihovih koristi na drugi.
Neizmerno rad je imel svoj poklic. Tudi v pokoju
se je krepil iz njegove čaše.

Jože Falkner
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