
GozdV 73 (2015) 1 1

Gozdarski vestnik, letnik 73 • številka 1 / Vol. 73 • No. 1
Slovenska strokovna revija za gozdarstvo / Slovenian professional journal for forestry 

 UVODNIK 2 Franc PERKO Kako daleč smo z novo gozdarsko zakonodajo?
 ZNANSTVENA RAZPRAVA 3 Gregor METERC, Mitja SKUDNIK, Maja JURC
   Vpliv gospodarjenja na biotsko raznovrstnost saproksilnih hroščev
   The Impact of Forest Management to the Biodiversity  
   of Saproxylic Beetles
  19 Petra GROšElJ, lidija ZaDNIK STIRN, Marko KOvač,  
   Gregor METERC
   Določanje ohranitvenih stanj kvalifikacijskih habitatnih tipov  
   in vrst z metodo, ki temelji na mehki logiki
   Determination of Conservation Statuses of Qualification Habitat  
   Types with the Method Based on Fuzzy Logic
 STROKOVNA RAZPRAVA 32 Marko KOvač
   Ukrepi za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja gozdnih  
   habitatnih tipov in habitatov vrst: predlogi dobrih praks
   Actions for Maintaining the Favorable Conservation Status of Forest  
   Habitat Types and Habitats of Species: a Proposal of Good Practices
 GOZDARSTVO V ČASU 59 Jožica GRIčaR
 IN PROSTORU  Zaključek projekta ID:WOOD
  59 Jožica GRIčaR
   Začetek ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) Racionalna raba lesa  
   listavcev s poudarkom na bukovini
  60 Domen GaJšEK, Kristjan JaRNI, Robert BRUS
   Dosaditev in obogatitev Dendrološkega vrta Oddelka za gozdarstvo  
   in obnovljive gozdne vire
 IN MEMORIAM 62  Marko KMECl
   Martin Čokl (1907-2014) (107 let)
 KNJIŽEVNOST 63 andrej BONčINa, Franc PERKO, Edo KOZOROG
   Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem –  
   Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd ter bovške  
   in tolminske gozdove, 1769-1771



GozdV 73 (2015) 12

Uvodnik

Kako daleč smo z novo gozdarsko zakonodajo?
Že nekaj let  potekajo pogovori in razprave o novem Zakonu o gozdovih; 
včasih javne strokovne, drugič politične, pa tudi  razprave, skrite pred očmi 
javnostijo. Enkrat se iščejo celovite rešitve, drugič pa le delne, npr. za državne 
gozdove. Srečujemo se s političnim, pa tudi parcialnim cehovskim  lobiranjem.

Pri pripravi novega Zakona o gozdovih bi moral biti v središču doga-
janja gozd z vsem svojim pomenom pa tudi problemi pri uresničevanju  
načrtovanega. Gozd je praktično edino naravno bogastvo, s katerim moramo 
ravnati po načelih trajnosti in večnamenskosti; imamo ga v izobilju, pa ga 
ne znamo in zmoremo izrabiti. 

Prav zato, ker gozdovi, ne glede na lastništvo, opravljajo za vse prebivalstvo 
ekološko in socialno funkcijo, za njihove lastnike pa predvsem proizvodno, 
je nujno treba to primerno zakonsko urediti. Prav zaradi zagotavljanja 
trajnosti vseh vlog gozda in dolgoročnosti njegove proizvodnje je treba z  
njim gospodariti načrtno.

Poglejmo si nekaj izhodišč, ki bi jih novi Zakon o gozdovih moral upoštevati.
– Ker vsi gozdovi, ne glede na lastništvo, opravljajo splošno koristne vloge, 

za katere je zainteresirana celotna država, je treba imeti za načrtovanje in 
usmerjanje razvoja gozdov enotno službo.

– Ker ekološke, socialne (posredno pa tudi proizvodne) funkcije gozdov 
koristi vsa država in njeno prebivalstvo, morajo za njihovo trajno ohranitev 
in krepitev prispevati vsi, ne le njihovi lastniki.

– Nujno potrebne in načrtovane ukrepe, potrebne za zagotavljanje trajnosti 
vseh vlog gozdov, je  treba v gozdovih tudi obvezno izvesti.

– Lastniku je treba nadomestiti omejitev dohodka oziroma povečane 
stroške nad normalnimi pri izvajanju proizvodne funkcije zaradi zagota-
vljanja splošno koristnih vlog gozdov.

– Tudi sama realizacija proizvodne funkcije, ki je v pretežni meri interes 
lastnika, mora biti zaradi trajnega zagotavljanja vseh vlog gozdov naravnana 
trajnostno, večnamensko  in dolgoročno.

– Ker je tudi proizvodna funkcija gozda (lesnoproizvodna) v javnem 
interesu (lesna predelava, zaposlenost), je treba zagotoviti, da vsi gozdovi 
v okviru normalnega odstopanja pri gospodarjenju dajejo  tudi ustrezne 
količine lesa. 

Šele ob upoštevanju teh izhodišč lahko začnemo razmišljati,  kdo in kako bo 
za slovenske gozdove po strokovni  strani sploh skrbel in z njimi gospodaril. 

Že v osnovi pa velja, da bo primerno izvajanje Zakona o gozdovih brez 
teritorialno organizirane in usposobljene strokovne službe le iluzija.

Za gospodarjenje z gozdovi, ki naj bo domena lastnika,  potrebujemo 
usposobljene, opremljene in organizirane  lastnike gozdov (poleg zasebnih 
lastnikov je tu tudi država).  

Potrebujemo pa tudi strokovnjake in dejavnosti, ki bodo poskrbeli, da 
bodo slovenski gozdovi družbi dajali tudi v ekonomskem  pogledu tisto, 
kar so sposobni.

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1 UVOD
1 IntrODUctIOn
1.1 Splošno
1.1 General

Gospodarjenje z gozdom obsega ukrepe, ki 
pospešujejo eno ali več funkcij gozda. Najpo-
membnejša dela v gozdu, s katerimi usmerjamo 
razvoj gozda, so izbor lokacije sestoja (v primeru 
snovanja novih sestojev, npr. pri obsežnih naravnih 
katastrofah), priprava sestoja (tehnike priprave 
sestojev, ki zagotavljajo izboljšanje možnosti za 
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Vpliv gospodarjenja na biotsko raznovrstnost saproksilnih hroščev
The Impact of Forest Management to the Biodiversity of Saproxylic Beetles

Gregor METERC1, Mitja SKUDNIK2, Maja JURC3

Izvleček:
Meterc, G., Skudnik, M., Jurc. M.: Vpliv gospodarjenja na biotsko raznovrstnost saproksilnih hroščev. Gozdarski 
vestnik, 73/2015, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit 48. Jezikovni pregled angle-
škega besedila Breda Misja, slovenskega Marjetka Šivic.
V prispevku obravnavamo vpliv nekaterih gozdarskih ukrepov (intenzivnost sečnje, gozdne prometnice) na 
izbrane saproksilne žuželke s poudarkom na vrstah NATURA 2000, pa tudi vpliv požarov na subkortikalno 
favno hroščev (nekatere primarne saproksile). Proučevanje intenzivnosti sečnje in gozdnih prometnic na biotsko 
raznovrstnost saproksilnih hroščev je potekalo v jelovo-bukovih sestojih (Omphalodo-Fagetum) na treh GGO 
(Tolmin, Novo mesto, Postojna) s pomočjo križnih pasti in feromonom znamke GalloProtect 2D®, vpliv ognja 
pa na treh požariščih starosti eno leto, 2,5 in 3 leta na območju Sežane. Ugotovili smo, da intenzivnost sečnje 
v večini primerov pozitivno vpliva na večjo biotsko raznovrstnost vrst iz družine kozličkov, vendar je sama 
biotska raznovrstnost zelo odvisna od lokalnih razmer, zlasti količine odmrle lesne mase. Biotska raznovrst-
nost subkortikalne entomofavne je bila največja na požarišču starosti eno leto. S staranjem požarišč se biotska 
raznovrstnost zmanjšuje.
Ključne besede:
biotska raznovrstnost, vrste NATURA 2000, gozdarski ukrepi, požarišče, saproksilni hrošči

Abstract:
Meterc, G., Skudnik, M., Jurc, M.: The Impact of Forest Management to the Biodiversity of Saproxylic Beetles. 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 1. In Slovenian, abstract and summary in 
English, lit. quot. 48. Translated by authors and Breda Misja, proofreading of the English text Breda Misja, 
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In this article we present the impact of some forestry measures (intensity of felling, forest skidding roads) on 
the chosen saproxylic insects, with the emphasis on NATURA 2000 species, as well as the impact of fires on 
the sub-cortical fauna of the beetles (some primary saproxylic species). The study of impact of felling intensity 
and forest roads on the biodiversity of saproxylic beetles was done on the Omphalodo–Fagetum site on three 
locations (Tolmin, Novo mesto, Postojna) using cross vane funnel traps and pheromone GalloProtect 2D®. The 
study of the impact of fire was done on 1, 2.5, 3 years old burnt areas in the Sežana area. We found the impact of 
the intensity of felling in many cases had a positive effect on higher biodiversity of the species from the Ceram-
bycidae family, but biodiversity itself depends heavily on local conditions, especially the amount of dead wood 
biomass. Biodiversity of sub-cortical entomofauna was the highest on the one year old location; with increasing 
age of the burnt areas the biodiversity was declining.
Key words:
Biodiversity, NATURA 2000 species, forestry measures, fire area, saproxylic beetles

pogozdovanje ali obnovo in rast sestojev, pogosto 
se uporabljajo v intenzivnem gozdarstvu v tujini, 
to so npr. obdelava zemlje, odstranjevanje sečnih 
ostankov in panjev, kontrolirano požiganje sesto-
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jev idr.), izbor drevesne sestave sestoja, obnova 
sestoja, čiščenje sestojev in odstranjevanje plevela, 
redčenje gozda in obvejevanje drevja ter sečnja 
in spravilo lesa (Jurc, 2011). Posamezna opra-
vila v gozdu lahko spremenijo dejavnike nežive 
narave (lokalno mikroklimo v sestojih, strukturo 
in zgradbo tal, vodno kapaciteto ...) in vplivajo 
na dovzetnost gozda za abiotske poškodbe in 
motnje. Pomemben je tudi vpliv gospodarjenja 
z gozdom na dejavnike žive narave (genetsko 
strukturo gozda, vrstno sestavo rastja in živalske 
komponente, znotrajvrstne in medvrstne odnose 
v rastlinskih in živalskih združbah ...) (Jactel in 
sod., 2009; EFORWOOD, 2010).

Prilagoditve in optimiranja gozdarskih del, ki 
temeljijo na znanju in razumevanju zapletenih 
procesov v gozdnem ekosistemu, lahko vplivajo 
na ohranjanje biotske raznovrstnosti rastlinskih in 
živalskih vrst v gozdu, predvsem na dendrobionte 
in saproksile (Desprez-Loustau in Wagner, 1997; 
Jactel in sod., 2009). 

V raziskavi smo zajeli vplive le nekaterih goz-
darskih postopkov na izbrane saproksilne žuželke. 
Navajamo vrednosti indeksov biotske pestrosti, ki 
so bili izračunani s podatki, posnetimi na ploskvah, 
ki so bile izpostavljene različnim vplivom, kot so 
različne vrste sečenj ter spravilo lesa. Osrednji 
predmet proučevanja so bile vrste NATURA 
2000 Morimus funereus (Mulsant, 1863) – bukov 
kozliček, Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – alpski 
kozliček, Lucanus cervus (Linaeus, 1758) – veliki 
rogač in Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) – 
škrlatni kukuj. 

Požare lahko obravnavamo kot pomemben 
dejavnik razvoja rastlinskih in živalskih združb, 
na katerega človek lahko vpliva in usmerja razvoj 
združb. Govorimo o »načrtnem« in »kontrolira-
nem« požiganju gozdov (Trabaud, 1988; Odum, 
1971; Jurc, 2001). Vpliv požarov na rastlinske in 
živalske združbe je zelo obsežen in odvisen od 
številnih dejavnikov (ekološke razmere, starost in 
vrstna sestava rastlin, jakost, pogostost pojavljanja 
in tip požara, način gospodarjenja pred požarom 
idr.). Na tematiko požarov so bile opravljene 
številne raziskave, rezultati veljajo za konkretne 
razmere in jih ne moremo posploševati. Ne glede 
na to za borealne gozdove velja, da se v požganih 
gozdovih in gozdovih, kjer so opravili golosečnjo, 

uničijo kolonije mravelj (Formica rufa skupina) 
in tudi drugih žuželk, ki so habitatsko vezane 
na starejše razvojne stadije gozda (Punttila in 
Haila, 1996). Številne raziskave potrjujejo, da 
enkratni šibki požari zelo malo zmanjšajo samo 
populacijo krešičev (Carabidae), ki po dveh 
letih spet dosegajo stanje pred požarom, druge 
vrste žuželk (družine Staphylinidae, Nitidulidae, 
Leiodidae, Curculionidae in Cryptophagidae) pa 
ostajajo na enakem vrstnem in številčenem nivoju 
kot pred požarom. Menijo, da so npr. predstavniki reda 
Coleoptera (hrosči) odporni na enkratni intenzivni 
požar (Colletti, 2000). S starostjo požarišča se 
spreminjajo ekološke razmere opožarjenih sestojev 
in trofična nosilnost za fitofagne žužeke in s tem 
vrstna sestava žuželk (predvsem saproksilnih hroš-
čev, muh in kožekrilcev) (Fernández Fernández, 
2006; Ehnström in sod., 1995; Jurc 2001).

Obravnavali smo vpliv požarov na subkorikalno 
favno hroščev (nekatere primarne saproksile: 
predstavnike družin in podružin Curculione-
dae, Scolytinae, Cerambycidae, Buprestidae ter 
sekundarne saproksile: Elateridae) kot alternativ-
nega načina gospodarjenja s sečnimi ostanki ter 
usmerjanja razvoja gozdnih sestojev v posebnih 
ekoloških in socialnih razmerah (Fernandes in 
Loureiro, 2010; Fernández Fernández, 2006; 
Jurc, 2001).

1.2  Izhodišča
1.2  Bases
1.2.1  Biotska raznovrstnost gozdov in pomen 

saproksilnih vrst hroščev
1.2.1  Biodiversity of forests and signivicance of 

saproxylic beetle species

Biotska raznovrstnost oz. biodiverziteta je sto-
pnja raznolikosti vseh življenjskih oblik, od 
genetskega potenciala, prek vrst in ekosistemov 
do krajin. Vrstna raznolikost je pomembna za 
stabilnost in delovanje ekosistemov (Schläpfer 
in Schmid, 1999). Že dolgo je npr. znano, da so 
gradacije škodljivih žuželčjih vrst pogostejše v 
ekosistemih z revnejšo drevesno vrstno sestavo 
(npr. borealni gozdovi) kot v območjih, kjer je 
vrstna sestava rastlinstva in živalstva pestrejša. 
Prav tako so namnožitve ekonomsko škodljivih 
žuželk pogostejše v umetno osnovanih ekosis-
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temih (npr. monokulture, agrarni sistemi) kot 
v bolj naravnih. Vzrok večjega bogastva vrst v 
slednjih je predvsem v njihovi stabilnosti, kar je 
omogočalo preživetje številnim vrstam.

Saproksili (gr. sapros trohneč, xylon les) so 
organizmi, ki so v določenih fazah svojega razvoja 
vezani na mrtev ali odmirajoč les, odmirajoče ali 
odmrlo drevje (stoječe ali ležeče), na lesne glive 
ali na prisotnost drugih saproksilov (Speight, 
1989). Imajo pomembno vlogo v procesu razkroja 
(dekompozicije, mineralizacije) lesa in s tem v 
kroženju hranil v ekosistemih. Med saproksilne 
organizme štejemo številne vrste nevretenčarjev 
(Invertebrata), nekatere vretenčarje (Vertebrata), 
makro- in mikroglive ter mikrobe. Med nevre-
tenčarji so največja skupina saproksilov žuželke 
(Insecta), in sicer hrošči (Coleoptera) ter dvokrilci 
(Diptera). Med saproksilnimi vretenčarji so to 
predvsem vrste ptic iz družine žoln (Picidae), ki 
so specializirani plenilci ksilofagnih in ksilomi-
cetofagnih žuželk.

Žuželke kot saproksili sodelujejo pri razgradnji 
(dekompoziciji) lesa, ki obsega tri faze:

a) kolonizacija − nepoškodovan les naselijo pri-
marni saproksili, 

b) dekompozicija − primarnim saproksilom se 
pridružijo sekundarni saproksili, ki uporabljajo 
produkte aktivnosti primarnih saproksilov v 
prehrani ali se prehranjujejo z drugimi sapro-
ksili in

c) humifikacija − saproksile postopoma nado-
mestijo talni organizmi, ki se večinoma pre-
hranjujejo z bakterijami in glivami. Te imajo 
ključno vlogo v humifikaciji lesa.

V fazi kolonizacije se številne vrste saproksilnih 
žuželk naselijo na oslabljeno ali nedavno odmrlo 
drevje. Z močnimi čeljustmi naredijo rove v skorji 
in prodrejo do lesa. V gostitelja lahko vstopajo tudi 
skozi mehanske poškodbe. Sposobne so prebavljati 
vsebino celic kambialne cone in beljavo tik pod 
skorjo ne glede na aktivno kemično obrambo gosti-
telja. Nekatere vrste žuželk vnašajo v gostitelje lesne 
pršice in glive. Vsi našteti organizmi so primarni 
saproksili. Primarni saproksili so nekateri rilčkarji 
(Curculionidae), mnogi podlubniki (Scolytinae), 
številne vrste iz družin kozličkov (Cerambycidae) 
in krasnikov (Buprestidae).

V fazi dekompozicije se pojavljajo saproksili, ki 
so odvisni od predelanega lesa zaradi primarnih 
saproksilov, drugi se spet hranijo s številnimi 
vrstami primarnih saproksilov. Te saprofage, miko-
fage, plenilce in zajedavce imenujemo sekundarni 
saproksili. Te vrste prodirajo v les in ga razgrajujejo. 
Hrošči in njihove ličinke prevladujejo v koloniza-
cijski in dekompozicijski fazi bolj ali manj suhega 
lesa. Ličinke in odrasli hrošči predstavljajo več kot 
95 % skupne mase saproksilnih nevretenčarjev 
v ležečem drevesu. V povprečju zaužije ličinka 
saproksilne žuželke 20-krat večjo količino hrane 
v primerjavi s telesno težo odraslega osebka. Tako 
zaužije ličinka rogača (Lucanus cervus), ki tehta 
približno en gram okoli 20 g razkrajajočega se 
lesa (to je pribl. 20 cm3 lesa). V fazi dekompozicije 
so od žuželk najpomembnejše vrste hroščev iz 
družin pokalic (Elateridae), rogačev (Lucanidae) 
in nekaterih pahljačnikov (Scarabaeidae). 

V fazi humifikacije se z zmanjševanjem količine 
hranil v razkrajajočem se drevju zmanjšuje število 
primarnih saproksilov in njihovih plenilcev. Z 
uporabo deloma razgrajenega lesa sekundarni 
saproksili zmanjšujejo razpoložljiva hranila v 
deblu, nastaja prhnina, ki je večinoma sestavljena 
iz izločkov saproksilnih nevretenčarjev. Tam se 
naselijo organizmi, ki so značilni tudi za plast 
stelje: Collembola, Isopoda, Myriapoda, Lumbri-
cidae, Enchytraeidae, Nematoda in Acarina. To so 
mikrofagi, ki se večinoma prehranjujejo s pravimi 
terciarnimi saproksili; to so bakterije in glive, ki 
humificirajo les. Tako se deblo v humifikacijski 
fazi razgradi in bistveno izboljša ter obogati plast 
tal v gozdu.

Saproksilni organizmi znatno prispevajo k 
biotski pestrosti gozdov, saj predstavljajo od 20 do 
25 % vseh vrst, ki živijo v gozdu (Siitonen, 2001). 

Saproksilni organizmi so v Evropi in pri nas, 
v primerjavi z rastlinami in vretenčarji, kljub 
svoji vlogi pri delovanju ekosistemov, nezadostno 
raziskana skupina (Mršić 1997; Kryštufek in sod., 
2001; Ferlin in sod., 2002). Kot posebno katego-
rijo organizmov so jih začeli raziskovati šele v 
zadnjem desetletju, zato ni presenečenje, da je 
vedenje o cenozah saproksilov zaenkrat parcialno 
in razdrobljeno (Jurc, 2004).

Življenjski prostor saproksilov so mikrohabitati 
(drevje, grmovje, plezalke), v katerih potekajo 
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procesi razgradnje (Speighit, 1989). Zaradi 
odmiranja drevja in posledično ekonomske škode, 
ki jo povzročajo nekatere vrste (predvsem) žuželk, 
so saproksili na „slabem glasu“. Saproksilna favna 
povzroča mehansko razkrajanje lesnega materiala, 
in sicer neposredno z dolbenjem rovnih sistemov 
in prehranjevanjem na oslabljenih živih drevesih, 
stoječih mrtvih drevesih, podrtih drevesih, delih 
skorje in večjih vejah ter posredno s simbiontskimi 
odnosi z glivami in drugimi mikroorganizmi, ki 
sodelujejo pri humifikaciji lesa (Speight, 1989).

Izhajajoč iz pisnih virov so saproksilne žuželke v 
Evropi ogrožena skupina organizmov, razlog temu 
pa so večinoma majhne količine razkrajajočega se 
lesa v naravi. Tako je v Nemčiji ogroženih kar 50 
% saproksilnih vrst hroščev (Geiser 1998, cit. po 
Wermelinger in sod., 2002), v Franciji uvrščajo 
40 % saproksilnih kozličkov v skupini redkih vrst 
(Villiers, 1978, cit. po Jurc, 2004), za Avstrijo nava-
jajo podatek, da je tam približno 400 saproksilnih 
hroščev, ki so na seznamu ogroženih vrst (Geiser, 
1983, cit. po Jurc, 2004). Vzrok za ogroženost 
saproksilnih vrst je intenzivno gospodarjenje z 
gozdovi. McGee (in sod., 1999, cit. po Siitotonen, 
2001) ugotavlja, da je glavni razlog za zmanjše-
vanje in posledično ogroženost saproksilnih vrst 
odstranjevanje mrtvega in razkrajajočega se lesa 
iz gozdov. Pri intenzivnem gospodarjenju z goz-
dovi se zaradi sajenja dreves iz gozdov marsikje 
pogosto odstranjujeta mrtev in razkrajajoč les, s 
sanitarnimi sečnjami in požigi sečnih ostavkov se 
preprečujejo namnožitve škodljivih vrst žuželk, 
vendar se hkrati zmanjšujejo habitati saproksilov 
(Winter, 1993;, cit. po Davies in sod., 2008).

1.2.2  Predstavitev vrst, ekologija, razširjenost
1.2.2  Presentation of species, ecology, 

distribution

Družina kozličkov (Coleoptera: Cerambycidae) 
je ena izmed najštevilčnejših družin v živalskem 
kraljestvu. Po ocenah znaša številčnost vrst ome-
njene družine več kot 35.000 vrst (Lawrence, 1982). 
Katalog kozličkov Evrope (Althoff in Danilevsky, 
1997), v katerem so zajeti avtohtoni in alohtoni 
taksoni, za evropsko celino navaja 146 rodov in 
625 vrst. Katalog kozličkov srednje Evrope (Lucht, 
1987) pa za to območje navaja 88 rodov in 236 vrst.

Slovenija leži na stičišču štirih evropskih 
geografskih makroregij, in sicer Alp, Dinarskega 
gorstva, Panonske nižine in Jadranskega primorja, 
zato tudi nudi dobre razmere za raznovrstnost 
favne. Na Slovenskem začetki znanstvenega raz-
iskovanja entomofavne segajo v 16. stoletje. Prvi 
sistematični rezultati raziskav so iz 18. stoletja in 
so predstavljeni v delu Insecta Musei Graecensis 
(Poda, 1761), kjer sta iz družine kozličkov nave-
deni dve vrsti, in sicer Lamia textor in Aromia 
moschata. Scopoli (1772) navaja nadaljnih 23 vrst 
kozličkov, ki so jih večinoma ujeli na Slovenskem. 
Po podatkih iz leta 2006 smo v Sloveniji registri-
rali 213 vrst, ki so uvrščene v 105 rodov (Brelih 
in sod., 2006), podatki iz leta 2012 pa v Sloveniji 
kažejo prisotnost 218 vrst, uvrščenih v 106 rodov 
(Vrezec in sod., 2012).

Kozličke prepoznamo po dolgih tipalkah, ki 
so pri samcih lahko več kot dvakrat daljše od 
dolžine telesa. Imagi imajo podolgovato in zgoraj 
ploščato telo, njihova dolžina se zelo spreminja, 
in sicer od 2 mm (npr. Cyrtinus pygmaeus) do 
več kot 160 mm (npr. Titanus giganteus) (Linsley, 
1959). Larve kozličkov so lahko apodne ali pa 
imajo dobro razvite noge, so podolgovate, bel-
kaste ali rumenkaste barve (Linsley, 1961). So 
fitofagne in dolbejo rovne sisteme v odmirajoče, 
nedavno odmrle ali razkrajajoče se lesnate rast-
line (Duffy, 1953; Linsley, 1959; Hanks, 1999). 
Imagi kozličkov se hranijo na rastlinah s: cvetovi, 
skorjo, listjem, storži, plodovi, koreninami ali 
glivami (Linsley, 1959). Nekatere vrste se kot 
odrasli osebki ne prehranjujejo. Nekatere vrste, 
npr. vrste iz rodu Monochamus (Walsh in Linit, 
1985), se zrelostno prehranjujejo na vitalnem 
drevju in ga precej poškodujejo (Hiratsuka in 
sod., 1995).

Kratka ekologija (povzeto po Koch, 1989) 
in pojavljanje vrst po fitocenoloških združbah .

Morimus funereus (Mulsant, 1862) – bukov 
kozliček (fam. Cerambycidae – kozlički) Eko-
loški status: stenotopna, termofilna, silvikolna, 
ksilodetritiokolna, ksilofagna, saproksilna vrsta. 
Habitati: listnati in mešani gozdovi. Ekološka niša: 
na trohnečih vlažnih panjih ali v njih, v lesu, ki 
leži na tleh in v deblih z ohranjeno skorjo (Fagus, 
Quercus, Populus, Castanea in Abies). Razširjenost: 
v Sloveniji je po oceni prisoten na 21 do 50 % 
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površine (Brelih, 2001). Koda EU: 1089. Status 
varovanja: SI-/; IUCN-VU; Bern; FFH-II.

Na podlagi raziskave, opravljene leta 2008 pri 
nas (Jurc in sod., 2008), se M. funereus pojavlja v 
naslednjih gozdnih združbah: Omphalodo-Fage-
tum, Blechno-Fagetum, Anemono trifoliae-Fagetum, 
Arunco-Fagetum, Ostryo carpinifoliae-Quercetum 
pubescentis, Castaneo sativae-Fagetum, Seslerio 
autumnalis-Quercetum petraeae, Ostryo-Fagetum, 
Seslerio autumnalis-Fagetum, Lamio orvalae-Fage-
tum, Seslerio autumnalis-Ostryetum carpinifoliae, 
Hacquetio epipactidis-Fagetum, Galio rotundifolii-
Abietetum albae, Ranunculo platanifoliae-Fage-
tum , Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris, Carici 
umbrosae-Quercetum petraeae, Seslerio autumna-
lis-Quercetum pubescentis, Abio albe-Carpinetum 
betuli, Melampyro vulgati-Quercetum petraeae in 
Cardamino savensi-Fagetum.

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – alpski koz-
liček (fam. Cerambycidae – kozlički)

 Ekološki status: stenotopna, silvikolna, ksilo-
detritiokolna, lignikolna, ksilofagna, saproksilna 
vrsta. Habitati: stari bukovi gozdovi na apnencu. 
Ekološka niša: na trohnečih drevesih in deblih 
njih, tudi v votlih panjih in lesu za kurjavo navadne 
bukve (Fagus sylvatica), redkeje na javorjih (Acer 
sp.) in preostalih listavcih. Razvoj poteka na sončnih 
legah bukovih dreves s trohnečim lesom. Samice 
odložijo jajčeca na sveže posekana drevesa in panje. 
Razširjenost: v Sloveniji je bila vrsta v bližnji pre-
teklosti pogosta, nato se je njena pogostost začela 
zmanjševati. Dandanes po oceni naseljuje 21 to 50 
% površine Slovenije (Brelih, 2001). Prednostna in 
ranljiva vrsta. Koda EU: 1087. Status varovanja: 
SI-E; IUCN-VU; Bern-II, FFH-II; IV.

Kot navajajo nekateri avtorji (Jurc in sod., 2008) 
se pojavlja v gozdnih fitocenoloških združbah: 
Ostryo-Fagetum, Anemono trifoliae-Fagetum, 
Lamio orvalae-Fagetum, Arunco-Fagetum, Omp-
halodo-Fagetum, Blechno-Fagetum, Castaneo 
sativae-Fagetum, Hacquetio epipactidis-Fagetum, 
Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli, Homogyno 
sylvestris-Fagetum, Ostryo carpinifoliae-Quercetum 
pubescentis, Ranunculo platanifoliae-Fagetum, 
Rhodothamno-Rhododendretum hirsute in Abio 
albe-Carpinetum betuli.

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) – škrlatni 
kukuj (fam. Cucujidae – kukujide)

 Ekološki status: stenotopna, silvikolna, kor-
tikolna in saproksilna vrsta. Habitati: listnati in 
mešani gozdovi, parki, rečna obrežja. Ekološka 
niša: pod vlažno trohnečo skorjo, zlasti na: Quer-
cus, Fagus, Populus tremula, Populus niger, Acer, 
Salix, Ulmus; tudi na Abies in Picea. Lahko se 
pojavlja na lesu za kurjavo in starih ograjah (Koch, 
1989). Odrasli hrošči in larve živijo pod vlažno 
skorjo stoječih ali posekanih dreves. Vrsto so našli 
in opisali na območju Slovenije – locus typicus 
je Carniola (= Kranjska). Koda EU: 1085. Status 
varovanja: SI-E; IUCN-VU; Bern-II ; FFH-II, IV.

Pojavlja se v naslednjih gozdnih fitocenoloških 
združbah (po ena lokacija): Ostryo-Fagetum, Vicio 
oroboidi-Fagetum, Castaneo sativae-Fagetum, 
Omphalodo-Fagetum in Seslerio autumnalis-
Quercetum petraeae (Jurc in sod., 2008, Vrezec 
in sod., 2009). 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – veliki rogač 
(fam. Lucanidae – rogači)

 Ekološki status: stenotopna, floemofilna, 
silvikolna, ksilodetritiokolna, sukcikolna, saprok-
silna vrsta. Habitati: stari listnati gozdovi, zlasti 
hrastovi, in drevesa v parkih. Ekološka niša: zlasti 
na soku, iztekajočem se iz dreves, najpogosteje 
na hrastih; larve v debelejših koreninah in starih 
panjih listavcev (Quercus, Fagus, Salix, Populus, 
Tilia in Aesculus), v sadovnjakih tudi v sadnih 
drevesih, redko v iglavcih ali kompostu (Koch, 
1989). Razširjenost: v Sloveniji splošno razširjen, 
po oceni naseljuje več kot 51 % površine (Brelih, 
2001). Koda EU: 1083. Status varovanja: SI-E; 
IUCN-?; Bern-III; FFH-II.

Pojavlja se v naslednjih gozdnih fitocenoloških 
združbah: Castaneo sativae-Fagetum, Blechno-
Fagetum, Ostryo-Fagetum, Anemono trifoliae-Fage-
tum, Seslerio autumnalis-Ostryetum carpinifoliae, 
Omphalodo-Fagetum, Galio rotundifolii-Pinetum 
sylvestris, Ostryo carpinifoliae-Quercetum pube-
scentis, Hacquetio epipactidis-Fagetum, Lamio 
orvalae-Fagetum, Molinio litoralis-Quercetum 
pubescentis, Vaccinio myrtilli-Pinetum sylves-
tris, Piceo abietis-Quercetum roboris, Seslerio 
autumnalis-Fagetum, Arunco-Fagetum, Seslerio 
autumnalis-Quercetum petraeae, Salicetum albae, 
Helleboro nigri-Carpinetum betuli, Pteridio-Betule-
tum pendulae, Galio rotundifolii-Abietetum albae, 
Querco-Ostryetum carpinifoliae, Carici umbrosae-

Meterc, G., Skudnik, M., Jurc. M.: Vpliv gospodarjenja na biotsko raznovrstnost saproksilnih hroščev



GozdV 73 (2015) 18

Quercetum petraeae, Avenello flexuosae-Piceetum, 
Alnetum glutinosae s. lat., Vicio oroboidi-Fagetum 
(Jurc in sod., 2008, Vrezec in sod., 2009).

2 MEtODE DELA
2 MEtHODS
2.1 raziskovalni objekti, preučevani 

ukrepi in posegi
2.1 Research objects, studied 

encroachments and actions

V raziskavo so bili vključeni raziskovalni objekti 
z gozdnogospodarskih območij (v nad. GGO) 
Sežana, Postojna, Novo mesto, Murska Sobota 
in Tolmin. Na vsakem izmed območij je bilo 
izbranih več stalnih ali začasnih vzorčnih ploskev, 
na katerih je potekalo vzorčenje.

Vplivi jakosti sečnje 
Proučitev intenzivnosti sečnje in vplivov obsto-
ječih ter začasnih gozdnih prometnic na biotsko 
raznovrstnost vrst iz družine kozličkov (posebno 
vrsti M. funereus in R. alpina) je potekala v jelovo-
-bukovih sestojih (Omphalodo-Fagetum) v GGO 
Postojna, Novo mesto in Tolmin. 

V naravi se bukovi kozlički zbirajo na sveže poža-
gani hlodovini in drugih sveže ranjenih drevesnih 
rastlinah v gozdovih, samice alpskega kozlička pa 
zalegajo jajčeca skoraj izključno v mrtva ali bolna 
in stara bukova drevesa (F. sylvatica), redko tudi 

v druge listavce, npr. hraste (Quercus spp.), pravi 
kostanj (Castanea sativa), breste (Ulmus spp.), 
gaber (Carpinus betulus), lipe (Tilia spp.) ... (Bense, 
1995). Za ugotavljanje prisotnosti vrstne sestave 
kozličkov smo postavili križne pasti (»cross vane 
funnel trap«) s feromonom znamke GalloProtect 
2D® (proizvajalec SEDQ, Španija) v smrekove in 
jelove sestoje, pasti pa smo praznili in menjali fero-
mone enkrat na mesec od začetka maja do konca 
oktobra 2013. Ulov smo analizirali na Biotehniški 
fakulteti, Oddelku za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, laboratorij LEŠ – entomologija.

Praktično vzorčenje je potekalo na razis-
kovalnih objektih. Na vsakem izmed izbranih 
GGO Tolmin, Postojna in Novo mesto so bili 
najprej izbrani po trije tipi sestojev, v katerih so 
kot glavne drevesne vrste prevladovale smreka, 
jelka oz. bukev. V vsakem izmed sestojnih tipov 
so bile izbrane po tri krožne ploskve s premerom 
70 metrov (trojčki, sestavljeni iz po treh ploskev), 
pri čemer je bila vsaka izmed njih izpostavljena 
drugačnemu tipu sečnje (Preglednica 1)

Tehnično je spremljanje potekalo v 14-dne-
vnih intervalih med 7. in 12. uro dopoldne. V 
tem času smo načrtno pregledovali lesne enote 
znotraj posameznih ploskev, pri čemer lesna 
enota predstavlja prostorsko oz. volumensko 
celoto odmrlega ali požaganega lesa v gozdu (npr. 
panj, skladovnica drv ipd.). Vsaki lesni enoti smo 
pripisali še prevladujočo drevesno vrsto.

Preglednica 1: Sistem ploskev za proučitev vpliva intenzivnosti sečnje na biotsko raznovrstnost hroščev 
Table 1: System of plots for investigation of the impact of felling intensity on the biodiversity of beetles

tip sestoja GGO tolmin GGO Postojna GGO n. mesto Skupaj ploskev

Bukev

3 ploskve; int. sečnje  
v % glede na LZ 

0 % (kontrola), 50 %, 
100 %

3 ploskve; int. sečnje  
v % glede na LZ 

0 % (kontrola), 50 %, 
100 %

3 ploskve; int. sečnje  
v % glede na LZ 

0 % (kontrola), 50 %, 
100 %

9

Jelka

3 ploskve; int. sečnje  
v % glede na LZ 

0 % (kontrola), 50 %, 
100 %

3 ploskve; int. sečnje  
v % glede na LZ 

0 % (kontrola), 50 %, 
100 %

3 ploskve; int. sečnje  
v % glede na LZ 

0 % (kontrola), 50 %, 
100 %

9

Smreka

3 ploskve; int. sečnje  
v % glede na LZ 

0 % (kontrola), 50 %, 
100 %

3 ploskve; int. sečnje  
v % glede na LZ 

0 % (kontrola), 50 %, 
100 %

3 ploskve; int. sečnje  
v % glede na LZ 

0 % (kontrola), 50 %, 
100 %

9

Skupaj 
ploskev 9 9 9 27
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Pred spremljanjem so bile na vseh ploskvah 
opravljene meritve, ki so obsegale izmero žive in 
mrtve biomase in izračun ustreznih gostot (lesna 
zaloga, lesna zaloga po drevesnih vrstah, količina 
mrtvega lesa itn.).

Vplivi prometnic 
Kratek čas trajanja raziskave in omejena finančna 
sredstva niso dovoljevala izvedbe samostojnega 
poskusa. Ker pa bi celo poskus, opravljen v idealnih 
razmerah težko omogočal jasno razločevanje med 
vplivi sečnje, obstoja prometnic in spravila lesa 
na samo populacijo hroščev, smo vpliv promet-
nice proučili z upoštevanjem naslednje hipoteze: 
če so vplivi sečnje in dejavnosti transporta na 
populacijo uničujoči, osebki na teh lokacijah v 
času trajanja dejavnosti in zatem ne bi smeli biti 
prisotni, kolikor pa temu ni tako, bi osebki na 
teh lokacijah morali obstajati. Posledično smo 
poleg vzorčenja na osemnajstih ploskvah na GGO 
Tolmin, Postojna in Novo mesto stanje spremljali 
še v GGO Murska Sobota. Ploskve so bile izbrane 
v habitatih škrlatnega kukuja (C. cinnaberinus) in 
rogača (L. cervus), in sicer tam, kjer sta v prejšnjih 
letih na lokacijah potekala intenzivna sečnja in 
spravilo lesa. 

Spremljanje je trajalo od 5. 6. do 10. 7. leta 
2013 na desetih parnih lokacijah; od teh na 
desetih lokacijah, kjer je bila v prejšnjih letih 
opravljena sečnja, in na desetih lokacijah, kjer 
ni bilo opravljenih ukrepov. Na vsako lokacijo 
smo postavili po eno prestrezno past, ki smo jo 
pregledali po tridesetih dneh. 

Vplivi požarov 
Na območju Sežane so bila izbrana tri pogorišča 
različne starosti (1, 2.5, 3 leta). Na vsakem smo 
izbrali ploskve, velikosti 20 x 20 metrov, pri vsakem 
vzorčenju (tri vzorčenja) smo na petih naključno 
izbranih drevesih črnega bora (P. nigra) odstranili 
skorjo, velikosti 50 x 50 cm, ter nabrali prisotno 
entomofavno. Analiza ulova je bila opravljena na 
Biotehniški fakulteti, Oddelku za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, laboratorij LEŠ – ento-
mologija. Kot mero raznovrstnosti smo uporabili 
Shannon-Wienerjev indeks.

2.2 Indeksi biodiverzitete
2.2 Biodiversity indices
Biotsko raznovrstnost entomofavne smo na 
ravni plokev ugotavljali s Shannon-Wienerjevim 
raznovrstnim indeksom ter s Sørensenovim 
koeficientom. 

Za proučitev α-raznovrstnosti, ki predstavlja 
število vrst znotraj manjšega, relativno homoge-
nega območja in jo po navadi izražamo s števi-
lom vrst na poljubno izbranem območju, smo 
uporabili Shannonov indeks oziroma Shannon 
– Wienerjev indeks, ki je najbolj razširjena mera 
za raznovrstnost. Z njim je mogoče pojasniti 
vrstno pestrost v območju ali neki skupnosti, 
pri čemer višja vrednost indeksa pomeni tudi 
večjo pestrost. Funkcijska vrednost indeksa je 
enaka nič, če je v vzorcu ena sama vrsta, največja 
vrednost pa je dosežena, če je vsaka izmed S-vrst 
zastopana z enakim številom osebkov. Vrednosti 
indeksa se gibljejo v intervalu od 0,0 do 5,0. Po 
navadi so vrednosti od 1,5 do 3,5 ter le redko 
dosežejo vrednost 4,5 (Kocatas, 1992, povzeto 
po Türkmen in Kazanci, 2010). Vrednosti nad 3 
kažejo, da je struktura nekega habitata stabilna 
in uravnotežena, vrednosti pod 1 pa kažejo na 
vrstno degradacijo habitata.

H =  ̶  ∑ pi•ln(pi) oziroma   ̶  ∑ [ ni
 ] • ln ni

               N    N

H  Shannonov indeks raznovrstnosti
ni število osebkov i-te vrste
N skupno število osebkov
pi delež določene vrste v vzorcu

Drugi tip β-raznovrstnost omogoča ugotavl-
janje razlik v vrstni sestavi habitatov. Sørensenov 
(Czehanowski) koeficient meri vrstno podobnost 
med združbami, pri čemer daje večji pomen pri-
sotnosti skupnim vrstam (Krebs, 1998). Vrednost 
tega koeficienta znaša 1, če se v obeh habitatih 
pojavljajo iste vrste, in 0, če je vrstna sestava 
popolnoma različna.

 [2]

a število vrst v habitatu 1
b število vrst v habitatu 2
c število skupnih vrst v habitatu 1 in 2
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3 rEZULtAtI
3 rESULtS

Vplivi intenzivnosti gospodarjenja
Slika 1 prikazuje Shannon–Wienerjev indeks 
(α-diverziteto kozličkov) v smrekovih in jelovih 
sestojih, v treh GGO na ploskvah z različno 
jakostjo ukrepanja.

Slika 1: Shannonov indeks biotske raznovrstnosti kozličkov (Cerambycidae) po lokacijah in na jakost sečnje
Figure 1: Shannon index of biodiversity of Cerambycidae according to location and intensity of felling

V jelovih sestojih (Abies alba) je bila biotska 
raznovrstnost največja v sestojih, kjer je bil opravl-
jen 100 % posek dreves. Vrednosti indeksov so 
na lokacijah GGO Tolmin in Postojna, ne glede 
na opravljeni ukrep, nad vrednostjo 1, na lokaciji 
Novo mesto pa so vrednosti indeksa pri vseh 
ukrepih pod vrednostjo 1, kar kaže na majhno 
vrstno biotsko raznovrstnost na tem območju oz. 
degradadacijo strukture habitata. V smrekovih 
sestojih pa se vrednost Shannonovega indeksa 

spreminja tako glede na jakost sečnje, pa tudi 
glede na lokacijo. Vrednost indeksa je povsod nad 
vrednostjo 1, razen lokacije GGO Novo mesto na 
ploskvi z opravljenim 100 % posekom.

Preglednica 2 prikazuje Sorensenove (Cze-
hanowski) koeficiente za posamezne habitate v 
smrekovih in jelovih sestojev v vseh treh GGO. 

Habitat 1 predstavlja smrekov ali jelov sestoj, 
kjer je bila intenzivna jakost sečnje, habitat 2, kjer 
je bila srednja jakost sečnje, in habitat 3, smrekov 
ali jelov sestoj, kjer ni bilo poseka, ločeno po 
lokacijah.

Na območju GGO Postojna je vrstna podobnost 
največja v sestoju jelke, in sicer na ploskvah, kjer sta 
bili intenzivna in srednja jakost sečnje, podobnost 
vrst, ki se pojavljajo tu, znaša 77,7 %. Največje 
razlike so v smrekovem sestoju na ploskvah z 

Preglednica 2: Vrednosti Sorensonovega koeficienta za habitate na GGO Postojna, Tolmin in Novo mesto po sečnji
Table 2: The value of Sorensen coefficient for habitats on locations Postojna, Tolmin and Novo mesto after felling

Postojna Postojna tolmin tolmin novo mesto novo mesto
smreka jelka smreka jelka smreka jelka

habitat 1: habitat 2 0,571 0,777 0,470 0,762 0,400 0,400
habitat 1: habitat 3 0,600 0,769 0,500 0,353 0,000 0,000
habitat 2: habitat 3 0,666 0,615 0,353 0,600 0,461 0,666

Habitat 1 = sestoj, kjer je bila intenzivna jakost sečnje; habitat 2 = srednja jakost sečnje; habitat 3 = ni bilo poseka
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intenzivno in srednjo jakostjo sečnje, vendar je 
tudi tu podobnost kar 57 %.

Na lokaciji GGO Tolmin pa so večje razlike v 
vrstni sestavi kozličkov med posameznimi habitati. 
V smrekovem sestoju je najmanjša podobnost med 
vrstami kozličkov na ploskvah s srednjo jakostjo 
sečnje in kontrolo, delež enakih vrst znaša zgolj 
35 %. V sestoju bele jelke so največje razlike v 
vrstni sestavi kozličkov na ploskvah z intenzivno 
jakostjo sečnje in kontrolo, podobnost vrst tudi 
tu znaša 35 %. 

Tudi na lokaciji GGO Novo mesto so precej 
velike razlike v vrstni sestavi med sestoji, pa 
tudi glede na opravljeni ukrep. Tako v jelovem 
in smrekovem sestoju na ploskvah z intenzivno 
sečnjo in kontrolo ni bilo najdenih enakih vrst 
kozličkov, sama vrstna pestrost v tem GGO 
pa je bila v primerjavi z drugima dvema zelo 
majhna.

Preglednica 3 prikazuje delež (%) najdb buko-
vega kozlička (M. funereus) na ploskvah, izpo-
stavljenih gojitvenim režimom na posameznih 
območjih. 

Največji delež bukovega kozlička je bil na loka-
ciji GGO Tolmin, in sicer kar 84 %, na GGO Novo 
mesto vrste nismo našli. V GGO Tolmin smo 69 % 
osebkov našli v sestoju, kjer je bila glavna drevesna 
vrsta jelka, in tam, kjer je bila opravljena sečnja, 
kar je pričakovano, saj poškodovana drevesa, panji 
in sečni ostanki izločajo semiokemične snovi, ki 
privabljajo predstavnike te vrste.

Kljub intenzivnemu iskanju pa alpskega koz-
lička (R. alpina) nismo našli, razen enega osebka, 
ki je bil opažen na panju bukve na lokaciji GGO 
Novo mesto.

Preglednica 3: Delež najdb bukovega kozlička glede na lokacijo, glavno drevesno vrsto v sestoju in jakostjo sečnje
Table 3: The proportion of finds of the Morimus funereus species according to location, main tree species in the 
stand and intensity of felling

Jakost sečnje

Lokacija in glavna drevesna vrsta v sestoju

GGO tolmin GGO Postojna GGO novo mesto

SM JE BU SM JE BU SM JE BU

brez  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

srednja  6,3 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

močna  9,4 50,0 0,0 9,4 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0

∑ 15,7 68,7 0,0 9,4 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0

Spremljanje škrlatnega kukuja (C. cinnabe-
rinus) in rogača (L. cervus) na GGO Murska 
Sobota ni dalo želenih rezultatov. Na območju 
raziskave namreč nismo našli škrlatnega kukuja, 
morebitni vzrok temu lahko iščemo v času izva-
janja spremljanja, saj je bilo le-to prepozno in smo 
tako zamudili čas rojenja te vrste. Spremljanje 
v času rojenja ni bilo mogoče, saj je območje 
poplavila reka Mura. Na omenjeni lokaciji smo 
našli dva primerka samic rogača, in sicer enega 
na ploskvi, kjer je bila v preteklosti opravljena 
sečnja, drugega pa na ploskvi, kjer ni bil izveden 
nikakršen gozdnogospodarski ukrep.

Preglednica 4 (skupaj s preglednico 5) kaže 
različne kombinacije odvisnosti med številom 
hroščev (kozličkov, podlubnikov) in številom 
panjev (svežih, vseh). V preglednici 5 sta izraču-
nana Pearsonov koeficient korelacije in stopnja 
tveganja (p), torej ali je povezava statistično 
značilna. Bolj značilna je korelacija med številom 
panjev na ploskvi in številom kozličkov kot med 
številom panjev in podlubnikov; prva povezava je 
tudi bolj linearna. Rezultati kažejo, da se število 
hroščev veča z intenzivnostjo gospodarjenja 
(več panjev). Pozitivna, razmeroma visoka in 
statistično signifikantna je tudi večina prikazanih 
korelacij.

Vplivi požarov
Slika 3 prikazuje gibanje Shannon-Wienerjevega 
indeksa biotske raznovrstnosti subkortikalne 
favne na treh požariščih skozi čas, torej požariščih 
starosti 1., 2.5, in 3 leta. Najvišji indeks biotske 
raznovrstnosti subkortikalne entomofavne smo 
ugotovili na najmlajšem pogorišču, s starostjo 
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Preglednica 4: Število osebkov iz družine kozličkov (Cerambycidae) in število panjev v odvisnosti od intenziv-
nosti ukrepa in sestojnega tipa 
Table 4: Number of specimens from Cerambycidae family and number of stumps depending on the intensity of 
action and stand type

Ukrep

GGO Novo mesto

jelka smreka

Cerambycidae 
[št.] Sveži panji [št./ha] Cerambycidae 

[št.] Sveži panji [št./ha]

100 10 325 39 600

50 17 195 9 175

kontrolna 3 0 14 0

ukrep

GGO Postojna

jelka smreka

Cerambycidae 
[št.] Sveži panji [št./ha] Cerambycidae 

[št.] Sveži panji [št./ha]

100 50 398 73 440

50 60 225 39 290

kontrolna 9 202 39 67

ukrep

GGO Tolmin

jelka smreka

Cerambycidae 
[št.] Sveži panji [št./ha] Cerambycidae 

[št.] Sveži panji [št./ha]

100 162 510 94 540

50 80 434 102 318

kontrolna 4 0 9 66

Preglednica 5: Povezanost med pari spremenljivk
Table 5: Correlations between variables 

relacija Koeficient korelacije Stopnja tveganja

Št. vseh osebkov iz družine kozličkov – št. vseh panjev 0,86 < 0.001

Št. vseh osebkov iz družine kozličkov – št. svežih panjev 0,75 < 0.001

Št. vrst kozličkov – št. vseh panjev 0,44 0,068

Št. vrst kozličkov – št. vseh panjev 0,52 0,028

Št. osebkov iz poddružine podlubnikov in število osebkov 
iz družine kozličkov – št. vseh panjev 0,72 < 0.001

Št. osebkov iz poddružine podlubnikov in število osebkov 
iz družine kozličkov – št. svežih panjev 0,73 < 0.001

Št. osebkov iz poddružine podlubnikov – št. svežih panjev 0,65 0,004

Št. osebkov iz poddružine podlubnikov – št. vseh panjev 0,62 0,006
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pogorišč pa se vrednost indeksa zmanjšuje. Prak-
tično to pomeni, da so sveže poškodovana drevesa 
(v tem primeru črnega bora) najustreznejši habitat 
subkortikalnih vrst žuželk, s staranjem substrata 
pa se ustreznost habitatov zmanjšuje (slika 3).

Slika 2: Korelacijske odvisnosti med številom hroščev (podlubniki, kozlički) in številom panjev (vseh, svežih)
Figure 2: Correlation dependence between the number of beetles (Scolytinae, Cerambycidae) and the number of 
stumps (all, fresh)

Slika 3: Shannon-Wienerjev indeks raznovrstnosti subkortikalne entomofaune na pogoriščih različne starosti
Figure 3: Shannon-Wiener index of diversity of the subcortical entomofauna on the burnt areas of different ages

4 rAZPrAVA In ZAKLJUČKI
4 DIScUSSIOn AnD cOncLUSIOnS

V jelovih sestojih smo s Shannon-Wienerjevim 
indeksom ugotovili, da je biotska raznovrstnost 
največja v tistih sestojih, kjer je bil opravljen 100 % 
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posek dreves. Vrednosti indeksov na lokacijah 
GGO Tolmin in Postojna, ne glede na opravljeni 
ukrep, so nad vrednostjo 1, na lokaciji Novo 
mesto pa so vrednosti indeksa pri vseh ukrepih 
manjše od 1, kar kaže na majhno vrstno biotsko 
raznovrstnost na tem območju oz degradadacijo 
strukture habitata. 

V smrekovih sestojih je vrednost Shannonovega 
indeksa odvisna od jakosti sečnje pa tudi od loka-
cije. Vrednost indeksa je povsod nad vrednostjo 
1, razen lokacije GGO Novo mesto na ploskvi 
z opravljenim 100 % posekom (slika 1). Vzrok 
manjše vrstne biotske raznovrstnosti na lokaciji 
Novo mesto je verjetno v manjših količinah 
odmrlega lesa na tem območju.

Biotska raznovrstnost je bila na splošno večja 
na ploskvah, kjer je bila večja jakost sečnje. Vzrok 
temu so semiokemične snovi, ki jih v večjih 
količinah oddajajo poškodovana drevesa in sečni 
ostanki, ki privabljajo lesne hrošče. Poleg same 
količine ter strukture mrtve mase na prisotnost 
saproksilov zelo vpliva tudi osvetljenost, posle-
dično pa temperaturne razmere. Raziskave na 
Švedskem (Jonsell in sod., 1998) so pokazale, da 
daje približno 24 % saproksilnih vrst, ki so uvr-
ščene na rdeči seznam ogroženih vrst, prednost 
mestom, ki so izpostavljena sončnemu obsevanju, 
medtem ko le 9 % bolj ustrezajo senčne lege, 35 % 
vrst je bilo neobčutljivih glede svetlobnih razmer, 
za preostale pa preferenca ni bila ugotovljena. 

Kaila in sod. (1997) so ugotavljali vrstno sestavo 
saproksilnih hroščev v borealnih gozdovih, in 
sicer na lokacijah, kjer je bil narejen golosek in 
so pustili del mrtve mase, in v zrelih gozdovih z 
določeno količino mrtve mase. Med lokacijami 
ni bilo razlike v številčnosti ulovljenih osebkov. 
Zanimivo pa je, da so nekaj ogroženih vrst hroščev 
našli samo na lokacijah, kjer je bil narejen golo-
sek. Avtorji ugotavljajo, da je mrtvo drevje, ki ga 
pustimo na sečiščih, primeren življenjski prostor 
za generaliste pa tudi za vrste, vezane na sončne 
in toplejše predele in kot takšne težko preživijo v 
zaprtih gozdovih. Narava tudi sama z motnjami 
(ogenj, vetrolomi, snegolomi ...) ustvarja razmere 
za njihovo preživetje v negospodarjenih gozdovih.

Na Finskem je Similä s sod. (2003) raziskoval 
biotsko raznovrstnost saproksilnih hroščev v 
gospodarjenih in negospodarjenih gozdovih. 

Ugotovili so, da ni statistično značilnih razlik v 
vrstni pestrosti med gospodarjenimi in negos-
podarjenimi gozdovi. Kot pomemben ukrep za 
obstoj vrst pa avtorji navajajo stalno kontinuiteto 
in raznovrstnost mrtvega lesa v gospodarjenih 
gozdovih.

Tudi kombinacije odvisnosti med številom 
hroščev (kozličkov, podlubnikov) in številom 
panjev (svežih, vseh) kažejo, da se število hroščev 
veča z intenzivnostjo gospodarjenja. Pozitivna, 
razmeroma visoka in statistično signifikantna je 
tudi večina prikazanih povezav.

Na naših lokacijah je vrstna podobnost največja 
med ploskvami v postojnskih jelovih sestojih, kjer 
dosega vrednost od 0,61 do 0,77 in najmanjša na 
novomeških, kjer je vrednost indeksa od 0 do 
0,66. Na tem območju npr. v jelovih in smrekovih 
sestojih med kontrolnimi ploskvami in med 
ploskvami, ki so bile izpostavljene najmočnejši 
sečnji, ni nobene podobnosti. Večje razlike v 
vrstni sestavi med posameznimi habitati so na 
plokvah v GGO Tolmin. V smrekovih sestojih 
je najmanjša podobnost med vrstami kozličkov 
zaznana na ploskvah s srednjo jakostjo sečnje in 
kontrolo (delež enakih vrst znaša zgolj 35 %). V 
jelovih sestojih so največje razlike v vrstni sestavi 
kozličkov na ploskvah z intenzivno jakostjo 
sečnje in kontrolo, v katerih podobnost vrst tudi 
znaša 35 %.

Poudariti je treba, da naša raziskava prikazuje 
biotsko raznovrstnost kozličkov na treh lokacijah v 
obdobju spremljave enega leta. Za boljše rezultate 
bi bilo vsekakor treba raziskavo opraviti na več 
lokacijah ter spremljati samo biotsko raznovrst-
nost na posameznih lokacijah več kot eno leto. 
Tako bi dobili vpogled v spreminjanje biotske 
raznovrstnosti v odvisnosti od časa, torej bi lahko 
odgovorili na vprašanje, kako se spreminja biotska 
raznovrstnost glede na časovno obdobje, ko je bil 
opravljen ukrep.

Največji delež bukovega kozlička je bil najden 
na ploskvah v GGO Tolmin, in sicer 84 %, na 
GGO Novo mesto vrste nismo našli. V GGO 
Tolmin smo 59 % osebkov našli v sestojih, kjer 
je bila glavna drevesna vrsta jelka, in tam, kjer 
je bila opravljena sečnja, kar je pričakovano, 
saj poškodovana drevesa, panji in sečni ostanki 
izločajo semiokemične snovi, ki privabljajo pred-
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stavnike te vrste (preglednica 3). Koch (1989) je 
ugotovil, da image bukovega kozlička privabljajo 
odmrla ležeča in stoječa debla različnih drevesnih 
vrst (Fagus sylvatica, Quercus spp., Populus spp., 
Castanea sativa in Abies alba), njegove ličinke 
pa smo našli tudi v sadnem drevju (Malus spp., 
Prunus spp.), jelši (Alnus spp.), belem gabru 
(Carpinus betulus), javorju (Acer spp.), tisi (Taxus 
baccata), brezi (Betula spp.), jesenu (Fraxinus 
spp.), divjem kostanju (Aesculus hippocastanum), 
orehu (Juglans regia), brestu (Ulmus spp.), boru 
(Pinus spp.), vrbi (Salix spp.) in lipi (Tilia spp.) 
(Juilerat in Vogeli, 2004).

Glede vpliva prometnic in gozdarske dejavnosti 
velja zapisati, da je na vseh ploskvah potekalo 
intenzivno spravilo. Na GGO Tolmin, npr., je bila 
opravljena kombinirana strojna sečnja. Kot pričajo 
številke, transport ni ogrozil populacije hroščev. 
Za razliko od spremljanja kozličkov na pravkar 
predstavljenih lokacijah, škrlatnega kukuja (C. 
cinnaberinus) na območju Murske šume (GGO 
M. Sobota) ni bil uspešen, čeprav naj bi bile loka-
cije primerne za habitat (glej karto potencialnih 
arealov: Vrezec s sod. 2014). Pomemben razlog, 
da vrste ni bilo mogoče potrditi na tem območju, 
je bil zamujen čas rojenja. Schlaghamersky in 
sod. (2008) so v raziskavi na Češkem ugotovili 
višek letalne aktivnosti, ki je med drugo polovico 
aprila in drugo polovico maja. Zaradi iskanja 
primernih lokacij in tudi zaradi poplavljenosti 
terena prej spremljanje ni bilo mogoče izvesti. Je 
pa bil na lokacijah opažen rogač (L. cervus); po 
eno samico smo našli na ploskvi, na kateri so v 
prejšnjih letih zelo sekali, in na ploskvi, na kateri 
ni bilo opravljenih ukrepov.

Gibanje Shannon-Wienerjevega indeksa biot-
ske raznovrstnosti subkortikalne favne na treh 
požariščih skozi čas je pokazal, da je najvišji 
indeks biotske raznovrstnosti subkortikalne 
entomofavne na najmlajšem pogorišču, s staro-
stjo pogorišč pa se vrednost indeksa zmanjšuje. 
Sveže poškodovana drevesa (v tem primeru 
črnega bora) so najustreznejši habitat subkor-
tikalnih vrst žuželk, s staranjem substrata pa se 
ustreznost habitatov zmanjšuje (slika 3). Tudi 
raziskava, ki je bila opravljena v južnem delu 
Švice, je pokazala, da je bila biotska raznovrstnost 
žuželk večja na požariščih, kot na območjih, ki 

jih nikoli ni prizadel požar. Ugotovili so pozitivni 
vpliv požarov na biotsko raznovrstnost hroščev 
iz družin Carabidae, Cerambycidae, Lucanidae, 
Buprestidae, negativni vpliv pa se je kazal samo 
pri biotski raznovrstnosti hroščev iz družine 
Curculionidae (Moretti in sod., 2004).

Ugotovili smo primarne in sekundarne sapro-
ksilne vrste žuželk, ki so značilne za območje 
skorje in beljave, izjemoma smo našli vrste, ki 
naseljujejo globlje plasti lesa. To so vrste, ki v 
določenih razvojnih fazah potrebujejo habitate 
z dovolj vlažnosti in hranil v ličju in beljavi; to 
je drevje sveže opožarjenih sestojev. Drevje na 
starejših požariščih izgubljajo omenjene trofične 
osnove za primarne in sekundarne saproksile 
in so dlje časa izpostavljeni plenilcem, svojim 
naravnim sovražnikom in zajedavcem. Zato se 
s starostjo požarišča zmanjšuje številčnost in 
pestrost populacij primarnih in sekundarnih 
saproksilov, povečuje pa se pestrost populacij 
terciarnih saproksilov (glive in bakterije). 

Vsekakor je vrstna pestrost in številčnost pri-
marnih in sekundarnih saproksilov odvisna od 
jakosti opožarjenosti sestojev; raziskava vpliva 
jakosti požarov na pestrost primarnih in sekun-
darnih saproksilov ni bila zajeta v raziskavo.

Na samo biotsko raznovrstnost na nekem 
območju vplivajo številni dejavniki, npr. količina 
in struktura mrtvega lesa, osvetljenost, tempe-
raturne razmere, drevesna sestava, razvojne faze 
ipd. V konkretnih razmerah smo dobili rezultate, 
na temelju katerih lahko ugotovimo naslednje 
zaključke:

 – Biotska raznovrstnost je večja na ploskvah, kjer 
je bila večja jakost sečnje. Poškodovana drevesa 
in sečni ostanki oddajajo semiokemične snovi, 
ki privabljajo lesne hrošče.

 – Bukov kozliček je pogostejši na ploskvah, kjer 
je bila opravljena sečnja. Semiokemične snovi, 
ki jih izločajo poškodovana drevesa, panji in 
sečni ostanki, delujejo privabljalno.

 – Gozdne prometnice in gozdarska dejavnost 
niso vplivale na prisotnost hroščev.

 – Biotska raznovrstnost subkortikalne entomo-
favne je največja na najmlajšem pogorišču. S 
staranjem požarišč se zmanjšuje ustreznost 
habitatov, zato je biotsaka raznovrstnost manjša.
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6 SUMMArY

Forest management comprises actions stimulating 
one or more forest functions. Individual tasks in 
the forest can change the factors of the inanimate 
nature (local microclimate in the stands, structure 
and composition of soil, water capacity etc.) and 
thus affect the susceptibility of the forest to abiotic 
damages and disturbances. The impact of mana-
gement on the factors of animate nature (genetic 
structure of forest, innerspecies and interspecies 
relations in animal and plant associations etc.) 
also plays an important role.

In our research we encompassed impacts of 
some forestry actions on the selected saproxylic 
insects. Biodiversity of species in the longhorn 
beetle family (Cerambycidae) is shown by the 
biodiversity indices calculated using data recorded 
on plots in three GGO (FMR – forest management 
regions) (Novo mesto, Postojna, Tolmin) which 
were exposed to various impacts, e.g. various fell-
ing intensities (100 % felling of growing stock, 50 
% felling of growing stock, 0 % felling of growing 
stock) and wood harvesting. We selected 3 plots 
in spruce and 3 plots in fir stands in every GGO 
(FMR); different felling intensity was performed 
on every plot. We set a cross vane funnel trap with 
the GalloProtect 2D® pheromone in the middle 
of every plot, emptying the traps and change of 
pheromones took place 1x per month from May 
to October 2013 and the catch was analyzed at 
Biotechnical faculty, Department for Forestry and 
Renewable Resources, laboratory LEŠ - entomol-
ogy. Biodiversity was generally higher on the plots 
where larger felling intensity was performed. This 
is caused by semiochemical substances emitted 
in larger amounts by damaged trees and felling 
debris that represent attractants for wood-boring 
beetles. In addition to the quantity and structure 
of dead biomass the presence of saproxyles is 
strongly affected by insolation and, consequently, 
temperature conditions. Also combinations of 
dependence between the number of beetles 
(longhorn beetles, bark beetles) and the number 
of stumps (fresh, all) show that the number of 
beetles increases with the intensity of manage-
ment. Positive, relatively high and statistically 
significant is also the majority of correlations. 

The central study object were NATURA 2000 
species Morimus funereus (Mulsant, 1863) – beech 
beetle, Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – Alpine 
goatling, Lucanus cervus (Linaeus, 1758) – stag 
beetle and Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) 
– scarlet beetle. Monitoring of beech beetle 
and Alpine goatling took place in GGO (FMR) 
Tolmin, Postojna and Novo mesto in three stand 
types where spruce, fir or beech prevailed as the 
main tree species. Three circular plots with the 
diameter of 70 m (triplets composed of three 
plots each) were selected in every of these stand 
types, whereby every one of them was exposed 
to a different type of felling (Table 1). Monito-
ring was technically carried out in 144rcarried 
out in 14-day intervals between 7 and 12 am 
with planned inspection of wood units within 
an individual plot. The highest share of beech 
beetle was found on location GGO (FMR) Tolmin 
namely 84%; in GGO (FMR) Novo mesto the 
species was not found. In GGO (FMR) Tolmin 
we found 69 % of specimens in the stand where 
fir was the predominant tree species and there, 
where the felling had been carried out; this was 
expected since damaged trees, stumps and felling 
debris excrete semiochemical substances which 
attract specimens of this species.

Despite intense search we did not find Alpine 
goatling (R. alpina) except for one specimen 
observed on a beech stump on location GGO 
(FMR) Novo mesto.

As opposed to monitoring of longhorn beetles, 
monitoring of scarlet beetle (C. cinnaberinus) 
in the Murska šuma (GGO (FMR) M. Sobota) 
area was not successful, since we did not find 
the species, although the locations were con-
sidered appropriate for its habitat. In this area 
we selected 10 even locations, that is to say 10 
locations where no felling had been carried out 
in the past and 10 locations with felling carried 
out. We had set one interception trap we checked 
after 30 days. An important reason we could 
not confirm the presence of this species in this 
area was our being late for the swarming taking 
place between the second half of April and the 
second half of May, but monitoring could not 
have been carried out due to flooding of the 
terrain. However, stag beetle (L. cervus) was 
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observed on locations; one female was found 
on the plot where considerable fellings had been 
carried out and one female on the plot where 
no actions had been performed.

We also dealt with impact of fires on subcorti-
cal beetle fauna; we selected three burnt areas of 
different ages (1, 2.5, 3 years) in the Sežana area. 
On every burnt area we selected plots sized 20 x 
20 m, at every sampling (3 samplings) we removed 
the bark sized 50 x 50 cm from five accidentally 
selected black pine trees (P. nigra) collected the 
present entomofauna. Analysis of the catch was 
carried out at Biotechnical Faculty, Department for 
Forestry and Renewable Resources, laboratory LEŠ 
– entomology. We used Shannon-Wiener diversity 
index as diversity measure. Trends of Shannon-
-Wiener index of subcortical fauna biodiversity on 
three brand areas through time showed that the 
subcortical entomofauna biodiversity index is the 
highest on the newest brand area and the index 
value decreases with the increasing age of the brand 
areas. The freshly damaged trees (in this case black 
pine trees) are the most appropriate habitat of sub 
cortical insect species and the appropriateness of 
the habitats decreases with the substrate aging. 
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1 UVOD 
1 IntrODUctIOn

Pojem “ugodnega ohranitvenega stanja” (v nada-
ljevanju OHS) je v varstvo narave v prvem členu 
uvedla Direktiva o habitatih (1992, v nadaljevanju 
HD), nanaša pa se na habitatne tipe, habitate vrst 
in vrste. Čeprav naj bi HD postregla z jasnimi 
definicijami in pojmi, ostajata definiciji ugodnih 
OHS habitatov in vrst nejasni. Težave namreč 
nastanejo že pri razumevanju temeljnih pojmov, 
navedenih v definicijah, saj ni znano, kaj je, npr., 
“naravno območje razširjenosti habitatov”, kakšne 
so “posebne strukture in funkcije, potrebne za 
njegovo ohranitev ...”, kakšno naj bi bilo “stanje 
ohranjenosti njegovih značilnih vrst” itn.

GDK 907+62:151.2(497.4)(045)=163.6

Določanje ohranitvenih stanj kvalifikacijskih habitatnih tipov 
in vrst z metodo, ki temelji na mehki logiki
Determination of Conservation Statuses of Qualification Habitat Types with the 
Method Based on Fuzzy Logic

Petra GROŠELJ1, Lidija ZADNIK STIRN2, Marko KOVAČ3, Gregor METERC4

Izvleček: 
Grošelj, P., Zadnik Stirn, L., Kovač, M., Meterc, G.: Določanje ohranitvenih stanj kvalifikacijskih habitatnih 
tipov in vrst z metodo, ki temelji na mehki logiki. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 1. V slovenščini z izvlečkom 
in povzetkom v angleščini, cit. lit. 42 Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku smo predstavili matematični model za objektivno ocenjevanje ohranitvenih stanj (OHS) gozdnih 
habitatnih tipov ter habitatov vrst. Model temelji na mehki logiki, indikatorje pa med seboj povezujejo logična 
pravila sklepanja. V modelu najprej številske vrednosti vhodnih parametrov pretvorimo v lingvistične spremen-
ljivke slabo, sprejemljivo in ugodno, za katere določimo funkcije pripadnosti. Zatem s pomočjo mehkih opera-
torjev, ki jih določajo logična pravila sklepanja, vrednosti indikatorjev združimo v končni rezultat, ki je izražen 
s številsko in lingvistično vrednostjo. Model smo razvili za OHS gozdnih habitatnih tipov in uporabo prikazali 
za GGN GGE Snežnik in za OHS saproksilnih hroščev, za katerega smo uporabo prikazali za GGN Tolmin.
Ključne besede: ohranitveno stanje, mehka logika, logična pravila sklepanja

Abstract: 
Grošelj, P., Zadnik Stirn, L., Kovač, M., Meterc, G.: Determination of Conservation Statuses of Qualification 
Habitat Types with the Method Based on Fuzzy Logic. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
73/2015, vol. 1. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 42 Translated by the authors and Breda 
Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In the paper the mathematical model evaluating conservation status of forest habitats and habitats of the species 
is presented. The model is based on fuzzy logic and indicators are joined by inference rules. First empirical values 
of indicators are transformed into linguistic variables poor, acceptable and favorable and their membership func-
tions are defined. Then inference rules between linguistic variables and final output are defined. The final result 
is expressed with number and linguistic value. The model was developed for conservation status of forest habitat 
types. Use of the model was shown for the forest management plan of forest management unit Snežnik and for 
conservation status of saproxylic beetles, for which the use was shown for the forest management plan Trnovo.
Key words: conservation status, fuzzy logic, inference rules

Poleg neenotnega razumevanja ugodnega OHS 
je problematično tudi njegovo objektivno ocen-
jevanje. V povezavi z njim je treba zapisati, da 
na ravni EU v tem trenutku ne obstaja nobena 
objektivna metodologija, ki bi bodisi sledila v HD 
(1992) zapisanim določilom bodisi bi ocenjevanje 
gradila na morebitnih drugačnih objektivnih 
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kazalcih. Do danes je bilo sicer izdelanih in v 
literaturi objavljenih nekaj metod (npr. Šeffer in 
sod., 2005, Cantarello in Newton, 2008), od kate-
rih nobena za ocenjevanje OHS živalskih vrst in 
nobena za ocenjevanje OHS na srednje velikih in 
velikih prostorskih ravneh. Še dodatno objektivno 
ocenjevanje OHS otežuje nepoznavanje referenčnih 
stanj kazalcev. V slovenski naravovarstveni praksi 
nekatera med njimi določajo modeli potencialne 
naravne vegetacije (drevesna sestava, višina lesnih 
zalog) (Veselič, 2000), izkustvene ocene in celo pra-
vilniki (npr. mrtva biomasa v Pravilniku o varstvu 
gozdov (PVG, 2009)). Zaradi vsega omenjenega 
ni presenečenje, da je pojem ugodnega OHS tudi 
predmet kritik (Cantarello in Newton, 2008, Kuris 
in Ruskule, 2006, Mehtälä in Vuorisalo, 2007).

V odsotnosti modelov za ocenjevanje OHS je 
namen tega prispevka predstaviti matematični 
model za objektivno ocenjevanje OHS gozdnih 
habitatnih tipov ter habitatov vrst. Z vidika siste-
matike model sodi med večkriterialne in temelji na 
konceptu mehke logike (Zadeh, 1965), ki omogoča, 
da v model vključimo količinske in kakovostne 
parametre, nelinearne, nedoločene in subjektivne 
podatke, ki odražajo človeško mišljenje in znanje 
strokovnjakov. Končni rezultat modela je izražen 
s številsko vrednostjo od 0 don 1, ki odraža oceno 
stanja kot z lingvistično spremenljivko slabo, spre-
jemljivo ali ugodno, kar omogoča, da je rezultat 
razumljiv tudi nestrokovnjakom (Silvert, 2000). 

Modeli, ki vključujejo mehko logiko (Chau, 
2006), so bili pri vprašanjih, povezanih z okoljem 
in habitati, v zadnjem času pogosto uporabljeni; 
predvsem v populacijski ekologiji (Kampichler in 
sod., 2000), pri ocenjevanju primernosti območij 
za različne, predvsem kmetijske rabe (Joss in 
sod., 2008; Oberthür in sod., 2000; Sicat in sod., 
2005), v povezavi z indeksi za analizo kakovosti 
okolja (Peche in Rodríguez, 2012), pri kakovosti 
vode (Gharibi in sod., 2012; Lermontov in sod., 
2009) in zraka (Carbajal-Hernández in sod., 2012; 
Sowlat in sod., 2011), stanju gozda (Ochoa-Gaona 
in sod., 2010), degradacijah območja po požaru 
(Melendez-Pastor in sod., 2013). V Sloveniji je bila 
za ocenjevanje hierarhije parametrov, izraženih z 
lingvističnimi spremenljivkami, razvita metoda 
DEX (Bohanec, 2006; Bohanec in sod., 2012), ki 
je bila med drugim uporabljena za ocenjevanje 

travniških nasadov (Pamič, 2009) in za nadzor 
kakovosti pitne vode (Trdin in sod., 2013).

Predstavljeni model lahko služi tudi kot  pod-
laga za razvoj modelov za ocenjevanje stanja 
habitatov rastlinstva in živalstva in drugih gozdnih 
ter negozdnih habitatnih tipov.

2  MEtODA
2 MEtHOD
2.1 teoretične osnove večkriterijskega 

modela, ki temelji na mehki logiki 
2.1 Theoretical basis of multi-criteria 

model based on fuzzy logic
Model temelji na mehki logiki in logičnih pravilih 
sklepanja ČE – POTEM. Mehka logika omogoča 
obravnavo kompleksnih sistemov in vključitev netoč-
nih in nejasnih parametrov. Temeljna ideja mehke 
logike je, da elementi lahko samo delno pripadajo 
mehki množici. S pomočjo funkcij pripadnosti 
pretvorimo empirične vrednosti v lingvistične spre-
menljivke. Logična pravila sklepanja ČE – POTEM 
lingvističnim spremenljivkam priredijo končni 
rezultat v enem izmed mogočih končnih stanj. 

Model je sestavljen iz treh ključnih korakov. V 
prvem koraku postavimo večnivojsko strukturo 
modela. Temelj modela so parametri, ki vplivajo 
na končni rezultat in jih v višjih nivojih združimo 
v skupine parametrov. Za vsak parameter defi-
niramo ustrezne lingvistične spremenljivke, ki z 
besedo izražajo vrednost parametra (slab, dober, 
neprimeren, pomemben …) in njihove funkcije 
pripadnosti (Zadeh, 1965). Nato številske podatke 
za parametre na prvem nivoju pretvorimo v 
vrednosti lingvističnih spremenljivk. V drugem 
koraku definiramo pravila logičnega sklepanja ČE 
– POTEM (Ross, 2004), ki omogočajo združevanje 
parametrov po nivojih in prehod na naslednji nivo. 
V tretjem koraku pretvorimo lingvistični rezultat 
v številsko vrednost, ki jo razložimo v jeziku, ki 
je razumljiv uporabnikom modela.

Za vsak parameter na temeljnem nivoju smo 
definirali tri lingvistične spremenljivke: slabo, 
sprejemljivo in ugodno, s čimer smo zagotovili, da 
je število logičnih pravil sklepanja še obvladljivo. 
Za vsako lingvistično spremenljivko smo definirali 
funkcijo pripadnosti, ki je temeljni pojem mehke 
logike in s katero predstavimo mehko množico 
(Ross, 2004; Zadeh, 1965). Pri običajnih množi-
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cah imamo samo dve možnosti. Če je element v 
množici, ima funkcija pripadnosti vrednost 1, 
če pa element ne pripada množici, ima funkcija 
pripadnosti vrednost 0 (slika 1).

V mehki logiki lahko funkcija pripadnosti 
zavzame vse vrednosti od 0 do 1, zato lahko 
rečemo, da element delno pripada mehki množici 
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Slika 1: Primer funkcij pripadnosti za dve običajni množici (slabo in ugodno stanje) za volumen lesne zaloge 
za gozdni habitatni tip 
Figure 1: An example of membership functions for two common sets (poor status and favorable status) for growing 
stock volume for the forest habitat type.

Slika 2: Primer funkcij pripadnosti za dve mehki množici (slabo in ugodno stanje) za volumen lesne zaloge za 
gozdni habitatni tip 
Figure 2: An example of membership functions for two soft sets (poor status and favorable status) for growing stock 
volume for the forest habitat type.

Slika 3: Funkcije pripadnosti za vse tri lingvistične spremenljivke
Figure 3: Membership functions for all three linguistic variables

(slika 2). Mehke množice omogočajo bolj reali-
stične meje, ki na področju gozdarstva, biologije 
in ekologije niso nikoli ostre in natančne. 

V modelu smo uporabili funkcije pripadnosti, 
ki so trikotne (za lingvistično spremenljivko 
sprejemljivo) ali trapezne oblike (za lingvistični 
spremenljivki slabo in ugodno) (slika 3). 
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Pri izbiri parametrov modela smo upoštevali 
samo tiste, na katere človek s svojim ravnanjem 
lahko vpliva neposredno ali posredno. Poimeno-
vali smo jih indikatorji ohranitvenega stanja (OHS) 
in jih na podlagi njihovega vpliva na OHS razdelili 
v dve skupini: ključni indikatorji in preostali 
indikatorji. Ključni indikatorji so tisti, za katere 
velja, da če je njihovo stanje slabo, je tudi OHS 
slabo ne glede na vrednosti drugih indikatorjev. 

Na koncu smo lingvistično vrednost OHS 
pretvorili nazaj v številsko (slika 4). Uporabili 
smo metodo središča gravitacije, ki se pogosto 
uporablja v aplikacijah (Gharibi in sod., 2012; 
Ross, 2004; Van Broekhoven in De Baets, 2006). 
Končna vrednost modela je tako izražena s števi-
lom od 0 do 1 (slika 4, vodoravna os), kjer večja 
vrednost pomeni boljše končno stanje. Zaradi lažje 
interpretacije rezultata smo ploskve OHS izrazili z 
lingvističnimi spremenljivkami slabo (za končne 
vrednosti med 0 in 0,35), sprejemljivo (za končne 
vrednosti med 0,35 in 0,65) in ugodno (za končne 
vrednosti med 0,65 in 1) (slika 4).

2.2  Omejitve, izbor kazalcev, podatki
2.2  Limitations, selection of indices, data
Zaradi pomanjkanja znanstvene literature o kazal-
cih za presojanje OHS in o njihovih referenčnih 
stanjih so bili za ocenjevanje OHS gozdnih habi-
tatnih tipov na podlagi pregleda literature izbrani 
kazalci biotske raznovrstnosti (Angelstam in 
Dönz-Breuss, 2004, MCPFE, 2003, Marchetti, 2004, 
Winter in sod., 2011). Izmed večjega števila je bilo 
za testiranje modela izbranih pet takih, ki so ustre-
zali prostorski ravni gozdnega habitatnega tipa. 
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Slika 4: Funkcije pripadnosti za OHS
Figure 4: Membership functions for conservation status

Kazalci za ocenjevanje hroščev OHS so bili 
izbrani na podlagi pregleda literature o vplivu 
okoljskih dejavnikov na ohranjanje in biotsko 
raznovrstnost saproksilnih hroščev (Lindenmayer 
in sod., 2000, Siitonen in sod., 2000, EEA, 2007, 
Brin in sod. 2009). Številne raziskave obravnavajo 
vpliv posameznih dejavnikov na ohranjanje in 
biotsko raznovrstnost saproksilnih hroščev. Izmed 
teh dejavnikov smo za testiranje modela izbrali 
štiri, ki jih je mogoče neposredno ali posredno 
uravnavati z gospodarjenjem in so ustrezali pro-
storski ravni sestoja.

Podatki za obračun OHS gozdnih habitatnih 
tipov so bili pridobljeni iz gozdno gospodarskih 
(GG) načrtov območij GG, ki so javni dostopni 
na spletni strani ZGS (ZGS, 2005). Podatki za 
hrošče so bili pridobljeni neposredno na terenu 
z izmero količine mrtve lesne mase, deleža starih 
debeljakov, deleža iglavcev oz. bukve v lesni zalogi 
ter določitvijo ulovljenih saproksilnih hroščev. 

2.3  OHS gozdnih habitatnih tipov 
2.3  Conservation status of forest habitat 

types
V primeru ocenjevanja OHS GHT smo določili pet 
indikatorjev, in sicer: drevesna sestava, razvojna 
faza, lesna zaloga, mrtev les in delež debelega 
odmrlega lesa (slika 5). Vsak izmed indikatorjev 
utemeljuje vsaj enega izmed pogojev, navedenih 
v definiciji ugodnega OHS. 

Referenčni vrednosti indikatorjev a in b (slika 
3) smo določili na podlagi podatkov načrta GG, 
enote Snežnik, in sicer RGR 104 Omphalodo 
Fagetum typicum (ZGS, 2005). 
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Drevesna sestava in razvojna faza sta ključna 
dejavnika, kar pomeni, da slabo stanje teh indi-
katorjev pomeni končno slabo stanje gozdnega 
habitatnega tipa ne glede na stanje preostalih 
dejavnikov. Za oba indikatorja tudi pomeni, da 
je njuna vloga v modelu predvsem ta, da na dolgi 
rok opozarjata, kaj se bo z GHT najverjetneje 
zgodilo, če se njun razvoj ne bo obrnil v pravo 
smer (npr. približevanje namesto oddaljevanja 

Slika 5: Model ohranitvenega stanja za gozdne habitatne tipe 
Figure 5: Model of conservation status for forest habitat types

idealni drevesni sestavi). Glede drevesne sestave 
kaže poudariti, da zaradi izjemno raznolikih 
vrednosti v posameznih gozdnih združbah ni 
neposredno vključena v model, ampak mora biti 
njen status predhodno ocenjen s fitocenološkimi 
metodami (Urbančič, 2001) oz. fitocenološkim 
izvedenskim znanjem. Če je ocena neustrezna, 
se OHS sestoja, ki naj bi sodil v določen GHT, 
ne ocenjuje, ampak se slaba ocena za sestoj 
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Slika 6: Funkcije pripadnosti za vse tri lingvistične spremenljivke za poddejavnik delež mladovja
Figure 6: Membership functions for all three linguistic variables for the subfactor Share of regeneration 
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Slika 7: Funkcije pripadnosti za vse tri lingvistične spremenljivke za poddejavnik delež mladovja in drogovnjaka 
skupaj
Figure 7: Membership functions for all three linguistic variables for the subfactor Share of regeneration and pole together

preprosto privzame za ves GHT. Če pa je stanje 
drevesne sestave sprejemljivo oz. ugodno, potem 
se OHS GHT ocenjuje s preostalimi indikatorji. 
Utemeljitev tega načina je naslednja: če so npr. 
v konkretnih sestojih sedanje drevesne sestave 
spremenjene v tolikšni meri, da niso več značilne 
za GHT, v katerega so razvrščene (npr. smrekova 

Preglednica 1: Sedanje vrednosti, spodnje še sprejemljive vrednosti in ciljne vrednosti indikatorjev: GGN 
GGE Snežnik, RGR 104 (ZGS 2005)
Table 1: The present values, minimum still acceptable values and target values of indicators: GGN GGE Snežnik, 
RGR 104 (ZGS 2005) 

Indikator Stanje
Spodnja še 

sprejemljiva 
vrednost (a) 

ciljna 
vrednost 

(b)

Drevesna sestava

smreka  12 % VM ali E 20 %
jelka  56 % VM ali E 45 %
bukev  28 % VM ali E 30 %
plemeniti listavci   4 % VM ali E 5 %

Razvojna faza

mladovje   1,4 % glej slika 6, 7 11 %
drogovnjak   8,3 % glej slika 7 34 %
debeljak  57,3 % 36 %
sestoji v obnovi  33 % 19 %

Lesna zaloga (m3) 404 287,25 383
Mrtvi les (m3/ha)  10,5 10 20
Delež debelega odmrlega lesa (d>30cm)  10 % 37,5 % 50 %

Legenda: FM ali E – vegetacijski model ali izvedenska ocena fitocenologa

monokultura), potem o sprejemljivem OHS z 
vidika GHT pač ne moremo govoriti ne glede 
na njegovo velikost, količino mrtvega lesa, lesno 
zalogo in druge znake. 

Indikator razvojna faza smo razdelili v dva 
podkazalca: delež mladovja (slika 6) in delež 
mladovja in drogovnjakov skupaj (slika 7). Za 
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določitev referenčnih vrednosti za funkcije pri-
padnosti smo vzeli zaželeno razmerje razvojnih 
faz, kot je izkazano z modelom potencialne 
naravne vegetacije v gozdnogospodarskem načrtu 
(preglednica 1).

Tudi za preostale indikatorje so bile ciljne 
vrednosti privzete iz načrta GG (preglednica 1). 
Pri tem ciljna vrednost označuje ugodno stanje 
(vrednost b, slika 3), spodnja še sprejemljiva 
vrednost pa je označena z a. Pri mrtvem lesu je 
vrednost a mediana slovenskih gozdov, za lesno 
zalogo in delež debelega odmrlega lesa pa je a 
75 % ciljne vrednosti, ki je določena arbitrarno. 

2.3  OHS saproksilnih hroščev
2.3  Conservation status of saproxylic 

beetles
Za potrebe presoje OHS smo izbrali vplivne indi-
katorje, pri čemer pa smo upoštevali take, ki jih 
je mogoče neposredno ali posredno uravnavati 
z gospodarjenjem. 

V primeru hroščev sta bila kot ključna dolo-
čena indikatorja odmrla lesna masa in osvetlje-
nost, kot manj pomembna pa delež iglavcev (za 
iglaste gozdove) oziroma navadne bukve (za 
bukove gozdove) v lesni zalogi in delež starih 
debeljakov (slika 8). Ker za indikator osvetljenost 
nismo imeli podatkov, je v tej raziskavi nismo 
vključili v model. 
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Slika 8: Model OHS za 
saproksilne hrošče
Figure 8: Model of con-
servation status for sap-
roxylic beetles

Ohranitveno stanje za družino kozličkov in 
tudi za samo vrsto M. funereus je bilo na podlagi 
količinskih kriterijev izračunano z modelom.

Ker v obstoječi literaturi o biotski pestrosti 
entomofavne večinoma ni navedeno, kateri indi-
katorji so primerni za presojo OHS, niti za bolj 
znane in proučevane indikatorje (npr. količina 
mrtvega lesa) ne navaja konsistentnih referenčnih 
vrednosti (Müller in sod., 2010), smo referenčne 
vrednosti modela OHS določali statistično: 

 – za količino odmrle biomase smo za a in b, 
ki definirata funkcije pripadnosti (slika 3), 
določili arbitrarne vrednosti 7 m3/ha (80 % 
povprečne količine odmrle biomase gospo-
darski gozd držav Evropske unije) oz. 20 m3/
ha (povprečna količina odmrle lesne biomase 
v slovenskih gozdovih), 

 – za delež iglavcev (navadne smreke in jelke) 
v celotni lesni zalogi sta bili vrednosti a in b 
postavljeni pri 35 oz. 65 %, kar je povprečje 
ploskev,

 – za delež navadne bukve v lesni zalogi sta bili 
postavljeni meji 35 % in 65 %, kar je povprečje 
ploskev,

 – za indikator delež starih debeljakov (premer nad 
50 cm) v lesni zalogi vseh debeljakov (premer 
nad 30cm) smo postavili meji 20 % in 50 %.
Smiselnost modela smo preverili na podatkih 

za ploskve v GGO Tolmin. 
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3  rEZULtAtI
3  rESULtS
3.1  Ohranitveno stanje gozdnih 

habitatnih tipov
3.1  Conservation status of forest habitat 

types
Z modelom potencialne naravne vegetacije 
(Urbančič, 2001) smo ocenili, da je ohranitveno 
stanje za gozdne habitatne tipe za GGN GGE 
Snežnik, RGR 104 za indikator drevesne sestave 
ugodno. Zato smo lahko nadaljevali ocenjevanje 
preostalih indikatorjev z modelom. Rezultati 
kažejo (preglednica 2), da je ohranitveno stanje 
za vse indikatorje, razen lesne zaloge, slabo. Zato 
je tudi OHS slabo. Številka v oklepaju označuje 
izračunano končno vrednost modela.

Preglednica 3: Vrednosti ohranitvenega stanja pred ukrepi na lokaciji
Table 3: Values of the conservation status prior the action on location

Gozdni tip/intenzivnost sečnje Indikator OHS

Jelka/močna    100 %

odmrla biomasa slabo/sprejemljivo
delež starih debeljakov ugodno
delež iglavcev v lesni zalogi ugodno
OHS sprejemljivo (0,47)

Jelka/srednja      50 %

odmrla biomasa sprejemljivo
delež starih debeljakov ugodno
delež iglavcev v lesni zalogi sprejemljivo/ugodno
OHS sprejemljivo (0,64)

Jelka/kontrola    0 %

odmrla biomasa slabo
delež starih debeljakov ugodno
delež iglavcev v lesni zalogi ugodno
OHS slabo (0,19)

Smreka/močna 100 %

odmrla biomasa sprejemljivo/ugodno
delež starih debeljakov ugodno
delež iglavcev v lesni zalogi sprejemljivo/ugodno
OHS ugodno (0,72)

Smreka/srednja 50 %

odmrla biomasa ugodno
delež starih debeljakov ugodno
delež iglavcev v lesni zalogi ugodno
OHS ugodno (0,81)

Smreka/kontrola 0 %

odmrla biomasa ugodno
delež starih debeljakov sprejemljivo/ugodno
delež iglavcev v lesni zalogi ugodno
OHS ugodno (0,78)

Bukev/močna   100 %

odmrla biomasa sprejemljivo/ugodno
delež starih debeljakov ugodno
delež bukve v lesni zalogi ugodno
OHS ugodno (0,79)

Preglednica 2: Rezultati modela OHS: GGN GGE 
Snežnik, RGR 104
Table 2: Results of the conservation status model: GGN 
GGE Snežnik, RGR 104

Indikator OHS indikatorja
Drevesna sestava ugodno
Delež mladovja slabo
Delež mladovja in drogovnjaka 
skupaj slabo

Razvojna faza slabo
Lesna zaloga (m3) ugodno
Mrtvi les (m3/ha) slabo
Delež debelega odmrlega lesa 
(d>30cm) slabo

OHS slabo (0,2)
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3.2 Ohranitveno stanje habitatov hroščev
3.2 Conservation status of beetle habitats
Preglednica 3 prikazuje vrednosti modelnih ohra-
nitvenih stanj za habitate saproksilnih hroščev 
iz družine kozličkov na opazovanih ploskvah, 
izračunanih s pomočjo referenčnih vrednosti 
spremenljivk. Modeli se nanašajo na habitate 
saproksilnih hroščev, izpostavljenih različnim 
ukrepom (razlike v mrtvi in živi biomasi). Na 
drugi strani, zaradi vhodnih spremenljivk, ki so 
značilne za širši prostor, predstavljajo splošno 
stanje v območjih OHS.  

Iz preglednice 3 je razvidno: če je za ključni 
indikator, ki je v našem primeru odmrla biomasa, 
veljalo, da je stanje slabo, je bilo tudi OHS slabo 
ne glede, ali sta bila preostala indikatorja ugodna. 
Večinoma so bile vrednosti ohranitvenih stanj pred 
ukrepi na lokaciji ugodne, razen sestojev bukve 
(intenzivnost sečnje od 0 do 50 %) ter sestoja jelke 
(intenzivnost sečnje 0 %). 

4  DISKUSIJA
4  DIScUSSIOn

V Sloveniji (in najbrž tudi drugje po Evropi) se 
OHS GHT in habitatov vrst zaenkrat ocenjuje z 
izvedenskimi – posledično arbitrarnimi meto-
dami, ki načeloma sledijo pogojem, zapisanim 
v habitatni direktivi (člen 1 alineji e in i). V 
prispevku prikazani model, ki temelji na izbranih 
indikatorjih, je zato korak naprej k objektivnemu 
in tudi bolj primerljivemu ocenjevanju OHS. 

Z metodološkega vidika lahko glede veljavnosti 
in primernosti prikazanega modela za OHS pre-
verimo dva ključna dejavnika. Prikazani model 
temelji na mehki logiki, za katero so številne 
aplikacije pokazale, da je primerna za ocenjevanje 
indikatorjev, katerih točnih vrednosti ne poznamo, 
saj omogoča mehko prehajanje med različnimi 

stanji, kar pomeni, da ni ostrih meja med slabim, 
sprejemljivim in ugodnim. Ker so temelj indeksa 
lingvistične spremenljivke, sta sam model in tudi 
končni rezultat bolj razumljiva tudi nestrokov-
njakom (Mckone in Desphande, 2005). Drugo, 
kar je ključno pri modelu, je, katere indikatorje 
smo vključili vanj. 

Glede vrst indikatorjev je treba najprej pou-
dariti, da so prispevku opisani indikatorji GHT 
skupaj z izbranimi indikatorji MCPFE (npr. 
površina gozdov, naravnost, krajinski vzorec 
(MCPFE, 2003) primerni predvsem za rabo na 
srednje velikih in velikih prostorskih ravneh, kot 
so npr. enote GG, območja GG, politične regije 
ali država. Lista indikatorjev je odprta in jo velja 
smiselno dopolnjevati. 

Pomembna lastnost indikatorjev je, da je 
podatke zanje mogoče pridobivati z gozdnimi 
inventurami. Glede podatkovne popolnosti je 
treba še posebej izpostaviti Monitoring gozdov in 
gozdnih ekosistemov, ki se s strani Gozdarskega 
inštituta Slovenije izvaja periodično vsakih nekaj 
let. Gozdne inventure so kot dobaviteljice podatkov 
pomembne tudi zato, ker s pomočjo raznovrstnih 
statističnih cenilk (mere sredin, mere variacije) za 
indikatorje pomembno prispevajo k oblikovanju 
sedanjih, referenčnih in tudi ciljnih vrednosti 
indikatorjev.  

Ključni indikator saproksilnih hroščev je zago-
tovo količina mrtvega lesa. Saproksilne žuželke, ki 
so v svojem življenju vezane na mrtev les, so izredno 
občutljive za vrsto in intenzivnost gospodarjenja z 
gozdovi ter na samo količino in strukturo mrtvega 
lesa. Vendar pa ni konsistenčnih referenčnih vre-
dnosti o količini mrtvega lesa. Müller in Bütler 
(2010) sta postavila okvirne mejne vrednosti 
količine mrtvega lesa za posamezne tipe gozdov. 
Tako bi morala npr. znašati količina mrtvega lesa v 
nižinskih hrastovo bukovih gozdovih od 30 do 50 

Bukev/srednja   50 %

odmrla biomasa slabo
delež starih debeljakov ugodno
delež bukve v lesni zalogi ugodno
OHS slabo (0,19)

Bukev/kontrola  0 %

odmrla biomasa slabo
delež starih debeljakov ugodno
delež bukve v lesni zalogi ugodno
OHS slabo (0,19)
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m3/ha, za gorske mešane gozdove jelke in bukve 
pa od 30 do 40 m3/ha. Poudariti je treba, da gre za 
okvirne meje, določene za vse saproksilne orga-
nizme. Biologija posameznih vrst pa je različna, 
tako nekatere vrste za svoj razvoj in obstoj potre-
bujejo znatno manjše količine mrtvega lesa, druge 
pa večje. Poleg same količine ter strukture mrtve 
mase na prisotnost saproksilov zelo vpliva tudi 
osvetljenost in posledično temperaturne razmere. 
Raziskave na Švedskem (Jonsell in sod., 1998) so 
pokazale, da daje približno 24 % saproksilnih vrst, 
ki so uvrščene na rdeči seznam ogroženih vrst, 
prednost mestom, ki so izpostavljena sončnemu 
obsevanju, medtem ko le 9 % ogroženih saproksil-
nih vrst bolj ugajajo senčne lege, 35 % vrst je bilo 
neobčutljivih glede svetlobnih razmer, za preostale 
pa preferenca ni bila ugotovljena. Na Finskem je 
Similä in sod. (2003) raziskoval biotsko raznovr-
stnost saproksilnih hroščev v gospodarjenih in 
negospodarjenih gozdovih. Ugotovili so, da ni 
statistično značilnih razlik v vrstni pestrosti med 
gospodarjenimi in negospodarjenimi gozdovi, kot 
pomemben ukrep za obstoj vrst pa avtorji navajajo 
stalno kontinuiteto in raznovrstnost mrtvega lesa 
v gospodarjenih gozdovih.

Gozdovi opravljajo več funkcij hkrati, zato je 
pri gospodarjenju z njimi treba iskati kompromis 
med različnimi funkcijami. Nerealno bi bilo od 
lastnika gozda pričakovati, da bi v gozdu pustil 
50 m3/ha mrtvega lesa. Glede na to, da v gospo-
darskih gozdovih držav EU povprečna količina 
odmrle lesne mase znaša 8,4 m3/ha, v Sloveniji pa 
je povprečna količina odmrle lesne mase 20 m3/
ha, menimo, da je z vidika količine mrtvega lesa, 
kot pomembnega dejavnika za razvoj saproksilnih 
vrst, v Sloveniji ugodno stanje.

Prikazani model je namenjen ocenjevanju OHS 
konkretnih habitatov in večjih predelov (kot so 
ekoregije, gozdnogospodarske enote, območja, 
izločena po Habitatni direktivi). Tako npr. na ravni 
države vključimo spremenljivke, kot so površina 
gozdov, drevesna sestava ipd. Na ravni nekega sestoja 
oz konkretnega habitata pa se število variabel zelo 
poveča (npr. zastrtost, razmestitev dreves, poško-
dovanost dreves ipd.).V primeru ocenjevanja OHS 
neke konkretne površine sestoja je treba paziti, da 
se ne vključuje spremenljivk, ki imajo na majhnih 
površinah status konstante (npr. temperatura). 

5  ZAKLJUČEK
5  cOncLUSIOn

Modeli, prikazani v tem prispevku, so korak k 
objektiviziranju OHS, ki se sedaj za habitate vrst 
in GHT še vedno ocenjujejo ekspertno in zato v 
veliki meri arbitrarno. Modeli imajo pomanjklji-
vosti, kot so npr. arbitrarna izbira indikatorjev, 
pomanjkanje verodostojnih podatkov za izračuna-
vanje njihovih referenčnih vrednosti, premajhna 
občutljivost za spremembe v naravi, imajo pa tudi 
številne prednosti. Le-te kaže iskati predvsem v 
tem, da modeli s strani števila spremenljivk niso 
zaprti, ampak omogočajo dopolnjevanje, da ne 
temeljijo na kritiziranih ostrih mejah referenčnih 
vrednosti, ampak na mehki logiki in da lahko 
služijo kot dodatna metoda sedanji metodologiji 
ocenjevanja habitatov vrst in GHT. 

Prav tako je prednost modelov, da jih je mogoče 
uporabiti na dveh ravneh: na velikoprostorski, kot 
so ekoregija, območje Natura 2000, enota GG, in 
tudi na lokalni, kot je konkreten habitat. 

7 SUMMArY
In this article we deal with the conservation status 
of habitat types and habitats of species. Since 
there are no models for evaluating conservation 
status (CS), we developed our own multi-criteria 
mathematical model for objective evaluation of 
CS. The presented model can also be used as the 
basis for development of models for evaluation 
of optional animal, plant or forest habitats. The 
use of the model is shown on two examples: CS of 
forest habitat types and CS of saproxylic beetles.

The model is based on the fuzzy logic concept. 
With usual sets, every element is a member or is 
not a member of the set. However, in fuzzy logic 
the elements can be only partial members of the 
fuzzy set. This enables treatment of complex 
systems and integration of inaccurate and fuzzy 
parameters. The model has a hierarchic multi-level 
structure and is based on parameters affecting 
CS. We defined three linguistic variables for 
every parameter on the elementary level: poor, 
acceptable and favourable. By the use of fuzzy 
sets, presented with triangular and trapezoidal 
membership functions, we converted empiric 
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values of every parameter into linguistic vari-
ables. Parameters at various levels were joined 
together using inference rules IF-THEN. Final 
result describes conservation status in one of its 
possible final statuses: poor, acceptable, favorable, 
and is also numerically presented. 

Selecting the parameters of the model we took 
in account only those ones man can directly or 
indirectly affect with his activity. We named them 
indicators of conservation status (CS) and divided 
them into two groups on the basis of their impact 
on CS: key indicators and other indicators. Key 
indicators are the ones for which the following 
applies: if their status is poor, condition status is 
poor regardless of the value of other indicators. 

For the model of CS of forest habitat types we set 
as factors the following indices of biodiversity: tree 
composition, development phase, growing stock, 
deadwood and share of large diameter decayed 
wood. We did not incorporate tree composition 
directly into the model due to its extremely diverse 
values; its status needed to be evaluated with phyto-
coenological methods or expert phytocoenological 
knowledge prior to incorporation. Poor evaluation 
represents poor evaluation for the whole forest habi-
tat type. If the tree composition status is acceptable 
or favorable, condition status of the forest habitat 
type is evaluated using other indicators. Thereby 
tree composition and development phase are key 
factors; that means that poor status of these two 
indicators signifies final poor status regardless of 
status of other factors. In the long term the factors 
warn about what will most probably happen with 
the forest habitat type, if their trend does not turn 
into the right direction. We divided the indicator 
Development phase into two sub-indicators: share 
of regeneration and share of regeneration and pole 
together. Reference values of indicators defining 
limits of soft sets were determined on the basis of 
the data from forest management plan of forest 
management unit Snežnik. By the use of the model 
of potential natural vegetation we estimated that 
conservation status for forest habitat types for GGN 
GGE Snežnik, RGR 104 is favorable for tree com-
position indicator. From this reason we were able 
to proceed with evaluation of other indicators with 
the model. Results show poor conservation status 
for all indicators except growing stock. Therefore 

the conservation status is poor, too.  
Indicators for evaluating conservation status 

of beetles were selected on the basis of review of 
literature about impact of environmental factors 
on conservation and biodiversity saproxylic 
beetles. Deadwood biomass and insulation were 
selected as key indicators and share of conifers (for 
conifer forest) respectively common beech (for 
beech forests) in growing stock and share of old 
pole trees were considered less important. Since 
we had no data for insulation indicator, we did 
not include it into the model. Reference values of 
the conservation status model were determined 
statistically. We checked the reasonability of the 
model on data for plots in GGO Tolmin for the 
habitats of saproxylic beetles from the longhorn 
beetle family exposed to diverse actions, which 
means differences in dead and alive biomass. 
Results show the following: if status is poor for the 
key indicator, namely dead biomass, conservation 
status is poor regardless of favorability of the other 
two indicators. Conservation condition values 
prior to actions on location were mostly favorable 
with exception of beech stands (felling intensity 
0 and 50 %) and fir stands (felling intensity 0 %). 

We should emphasize that the indicators of 
forest habitat types, described in the article, and 
the selected MCPEE indicators are above all 
appropriate for the use on medium-size and large 
spatial levels, for example forest management units, 
forest management areas, political regions or the 
country. An important feature of these indicators 
is that the data for them can be acquired through 
forest inventories.

Key indicator of saproxylic beetles is certainly 
the amount of deadwood. Saproxylic insects tied 
to deadwood in their life are extremely sensitive 
to kind and intensity of forest management and 
to the amount and structure of deadwood. But 
there are no consistent reference values of the 
deadwood amount. Forests perform several 
functions simultaneously therefore it is necessary 
to seek a compromise between diverse functions 
in forest management. It would be unrealistic to 
expect from the forest owner that he leaves 50 
m3/ha of deadwood. Taking into consideration 
that the average amount of deadwood in com-
mercial forests of EU countries amounts to 8.4 
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m3/ha and 20 m3/ha of deadwood in Slovenia, we 
believe that the condition on Slovenia is favorable 
from the viewpoint of the deadwood amount 
as an important factor for the development of 
saproxylic species. 

The model presented in this article represents 
a step towards objectivization of conservation 
statuses which are still evaluated expertly and 
therefore to a large extent arbitrarily for the habi-
tats of species and forest habitat types. One of the 
advantages of the presented model is the fact that 
the model is not closed considering number of 
variables but enables supplementation. In addition 
the model is not based on the criticized sharp 
boundaries of reference values but on fuzzy logic 
and can thus serve as a supplementary method to 
the present methodology of evaluation of habitats 
of species and forest habitat types. 
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1  UVOD 
1  Introduction

Več kot dvajset let mineva, odkar je skupnost držav 
EU sprejela Habitatno direktivo (Habitats Direc-
tive, 1992), ki skupaj s starejšo Direktivo o pticah 
(Bird Directive, 1979) tvori zakonsko podlago 
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Ukrepi za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja gozdnih 
habitatnih tipov in habitatov vrst: predlogi dobrih praks
Actions for Maintaining the Favorable Conservation Status of Forest Habitat Types 
and Habitats of Species: a Proposal of Good Practices 
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Izvleček
Kovač, M.: Ukrepi za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov in habitatov vrst: 
predlogi dobrih praks. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, 
cit. lit 80. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek je posvečen ohranjanju ugodnega ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov in habitatov vrst v 
območjih Natura 2000 in zunaj njih. V njem so najprej predstavljeni najpomembnejši gozdarski ukrepi in posegi 
skupaj z učinki oz. vplivi, ki jih sprožajo. Gozdarski posegi in ukrepi so v nadaljevanju analizirani z vidika učinkov. 
Analiza je narejena na osnovi spoznanj, zapisanih v razpoložljivi literaturi, in redkih domačih raziskav. Analiza 
učinkov je kot podlaga rabila tudi pri oblikovanju dobrih praks za gospodarjenje z gozdnimi habitatnimi tipi, 
kvalifikacijskimi rastlinskimi vrstami in z živalskimi vrstami, kot so hrošči in ptiči. Glede na to, da v sedanjem 
trenutku ni na voljo veliko podatkov za posamezne kvalifikacijske vrste, so priporočila splošna in se ne nanašajo 
izključno na vrste, obravnavane v projektu. Ker je učinkovitost naravovarstva poleg znanja odvisna še od številnih 
drugih dejavnikov, npr. od organizacije dela služb, sodelovanja stroke z drugimi sektorji, dobrih postopkovnih 
praks itn., so v zadnjem delu prispevka navedena še nekatera priporočila, ki bodo v primeru upoštevanja naj-
verjetneje pripomogla k učinkovitejšemu in bolj kakovostnemu delu naravovarstva in gozdarstva kot celote.  
Ključne besede:  
Natura 2000, kvalifikacijski gozdni habitatni tipi, kvalifikacijske rastlinske in živalske vrste, ugodno ohranitveno 
stanje, dobre prakse za gospodarjenje 

Abstract
Kovač, M.: Actions for Maintaining the Favorable Conservation Status of Forest Habitat Types and Habitats 
of Species: a Proposal of Good Practices. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 
1. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 80. Translated by Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic.
The article deals with maintaining the favorable conservation status of forest habitat types and habitats of species 
within and outside the Natura 2000 areas. First it presents the most important forestry actions and encroachments 
together with the impacts they are triggering. Next, these forestry encroachments and actions are analyzed from 
the viewpoint of their effects. The analysis has been made on the basis of both findings from the available litera-
ture and rare national researches. The impact analysis has also presented the basis for forming good practices for 
management of forest habitat types, qualification plants, and animal species such as beetles and birds. Taking into 
consideration the fact, that momentarily there are not many data available for individual qualification species, 
the recommendations are general and do not refer exclusively to the species dealt with in this project. Since the 
effectiveness of nature conservation in addition to knowledge depends on numerous factors, for example work 
organization of services, cooperation of the profession with other sectors, good procedural practices, etc., in 
the last part of the article there are also listed some recommendations which will, in the case they are followed, 
most likely add to a better efficiency and higher quality of work of nature conservation and forestry as a whole.  
Key words:  
Natura 2000, qualification forest habitat types, qualification plant and animal species, favorable conservation 
status, good management practices

ohranjanju biotske raznovrstnosti ekosistemov 
oz. ohranjanju in izboljševanju ohranitvenega 
stanja prostoživečih vrst, njihovih habitatov in 
habitatnih tipov, vključenih v omrežje Natura 2000 
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(v nadaljevanju N2K). V skladu s pravnim redom 
EU je Republika Slovenija direktivi prenesla v svojo 
zakonodajo (ZON 1996–2010, ZOG 1993–2014), 
določila in dopolnila omrežje varovanih območij 
(Uredba o posebnih ..., Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah ..., Uredba o spremembi Uredbe o 
habitatnih tipih ...) in sprejela operativni program 
upravljanja teh območij (Operativni program ...). 
Ker so gozdovi površinsko največja raba tal v 
Sloveniji, ni presenetljivo, da tvorijo 70 % omrežja 
N2K (Golob, 2007, Jošt, 2007). To dejstvo, ki je že 
samo po sebi pomembno zaradi velikega povr-
šinskega obsega varovanih gozdov (42 % vseh 
nacionalnih gozdov), je še toliko pomembnejše 
zato, ker precej vpliva na gospodarjenje z njimi. 

Slovenska zakonodaja (ZOG 1993-2014) 
določa, da se z gozdovi gospodari trajnostno, 
sonaravno in večnamensko in se na tak način 
krepi njihove ekološke, socialne in ekonomske 
ekosistemske storitve. Ker je ta koncept v skladu 
z zahtevami procesa Forest Europe (2013), z 
gozdarsko strategijo EU (European Commission, 
2013), s konvencijo o biotski raznovrstnosti (CBD, 
1992) in tudi z naravovarstveno zakonodajo EU, 
zaokroženo v omrežju N2K (European Commis-
sion 2002, 2003), je v rabi tudi pri usmerjanju 
razvoja N2K gozdov. Le-to je priporočljivo, saj 
je tako kot večina ekosistemskih storitev tudi 
ohranjanje biotske raznovrstnosti odvisno od ciljev 
in ustreznih, medsebojno usklajenih ukrepov.

V povezavi z naravovarstveno zakonodajo 
EU in gospodarjenjem je treba še poudariti, da 
nobena izmed direktiv ne zaostruje oz. ne terja 
sprememb režimov gospodarjenja z gozdovi, če 
le-ti ne zmanjšujejo njihove biotske raznovrstno-
sti in ne poslabšujejo ohranitvenega stanja (v 
nadaljevanju OHS) gozdnih habitatnih tipov (v 
nadaljevanju GHT) in habitatov vrst (European 
Commission, 2002). Ker se načini gospodarjenja z 
gozdovi N2K med državami in tudi znotraj držav 
razlikujejo in ker imajo gozdnogospodarski ukrepi 
in posegi na gozdne ekosisteme vedno določene 
učinke, priporočila navajajo previdnost pri ukre-
pih, kot so vrsta sečnje, tehnika pomlajevanja, 
raba eksotičnih in neavtohtonih rastlin, izvor 
reprodukcijskega materiala za sajenje, dolžina 
proizvodnega obdobja, oranje in druge vrste pri-
prave tal, režimi redčenja, upravljanje z divjadjo 

in škoda zaradi divjadi, kontrolirano požiganje 
in uporaba tradicionalnih tehnik gojenja gozdov 
(European Commission, 2003). Tem ukrepom je 
zaradi vplivov treba dodati še gradbeno-tehnične 
posege in krčitve.

Kljub (v primerjavi z večino evropskih držav) 
zelo omejujoči normativni urejenosti slovenskega 
gozdarstva (Kovač et al., 2012) in rabi gozdnogo-
spodarskih praks, ki so naravi večinoma prijazne, 
je znotraj območij N2K veliko gozdnogospodar-
skih in naravovarstvenih težav. Zaradi nekaterih 
novih naravovarstvenih zahtev ter omejevanja 
in prepovedovanja do nedavna še sprejemljivih 
gozdarskih posegov se zdi, da program N2K za 
lastnike gozdov ter dejavnosti in podjetja, delu-
joča znotraj meja območja N2K, ni razvojni izziv, 
ampak cokla nadaljnjega razvoja. Na drugi strani ni 
zadovoljstva niti na strani naravovarstvenih služb 
in razne organizirane javnosti; kar nekaj gozdno-
-gospodarskih ukrepov, posegov in praks naj bi 
bilo po njihovem mnenju spornih, premalo naj 
bi se upoštevalo tudi njihove zahteve in interese 
(npr. Kadunc et al., 2013). Čeprav resna analiza 
vzrokov, ki je pripeljala v zdajšnje stanje, še ni bila 
narejena, je razloge zanj treba iskati v:

 – neprimerni izvedbi posameznih gozdarskih 
posegov in ukrepov v praksi (npr. spravilo 
lesa po razmočenih vlakah ter posledično 
povečevanje nevarnosti erozije, gradnja pro-
metnic z neprimerno tehnologijo, neprimerna 
izvedba redčenj s strojnimi sečnjami), v pre-
malo aktivnemu odzivanju gozdarske prakse 
na naravovarstvene težave ter v pomanjkljivi 
obravnavi le-teh v gozdnogospodarskih načr-
tih, v nepoglobljenem delu gozdarske stroke, 
ki pogosto ne ločuje ukrepov in smernic za 
različne funkcije (Čas et al., 2011, Kovač et al., 
2006, 2008, Kutnar et al., 2011, Kutnar, 2013),

 – v nepremišljenemu določanju območij N2K, ki 
se je prevečkrat izvajalo brez dobrega poznava-
nja stanja na terenu (kar dokazujejo zelo slabe 
evidence o pojavljanju GHT, habitatov in vrst) 
in brez sodelovanja lastnikov in javnosti, kar je 
že in bo še sprožalo konflikte (prim. Hiedanpää 
2000, Bouwma et. al., 2010),

 – v premalo dorečeni naravovarstveni zakonodaji, 
ki je uvedla pojem ohranitvenega stanja (v 
nad. OHS), ne da bi poprej definirala kazalce 
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in njihove referenčne vrednosti, s katerimi bi 
ugodnost oz. neugodnost ohranitvenih stanj 
sploh lahko ocenjevala (Cantarello, Newton, 
2008, Halahan, May, 2003),

 – v nezadostnemu poznavanju in razumevanju 
razvojnih dinamik gozdnih ekosistemov ter 
pomena gozdnogojitvenih in varstvenih ukre-
pov ter infrastrukturnih posegov, ki podpirajo 
trajnostne, sonaravne in mnogonamenske 
vidike gozdov,

 – v nezadostnemu poznavanju ekologije kva-
lifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst in 
GHT in v znanstveno in strokovno šibkem 
utemeljevanju ekoloških zahtev GHT in vrst,

 – v nedemokratičnemu reševanju težav (Priscoli, 
2003, Buchy, Hoverman, 2000) v primerih 
iskanja rešitev za nastale težave ter 

 – v neustreznemu pojmovanju lastnine in eko-
nomske funkcije gozdov, ki je še vedno pod 
močnim vplivom prejšnje družbene ureditve, 
ne glede na to, ali gre za državne ali zasebne 
gozdove.
Kljub njihovi različni naravi iz naštetim razlo-

gov izhaja, da je velik del težav, povezanih z 
gospodarjenjem v gozdovih N2K, treba pripisati 
pomanjkanju dobrih gozdnogospodarskih oz. 
naravovarstvenih praks. Čeprav je področje precej 
novo, je le-te za gozdne habitatne tipe in kvalifika-
cijske rastlinske vrste večinoma mogoče oblikovati 
zaradi raziskav v preteklosti, več negotovosti pa je 
na področju živalskih vrst, kot so hrošči in ptice.

Namen tega prispevka je predstaviti pomemb-
nejše vplive različnih vrst gozdarskih posegov in 
ukrepov na gozdne ekosisteme in vrste. Predsta-
vitvi vplivov sledi predstavitev dobrih praks za 
gospodarjenje z GHT, s kvalifikacijskimi rastlin-
skimi vrstami ter s saproksilnimi hrošči in ptiči. 
V zadnjem delu prispevka je navedenih še nekaj 
predlogov za izboljšanje dela naravovarstvene in 
gozdarske službe.

2  IZHODIŠČE In MEtODE DELA 
2  BAcKGrOUnDS, wOrKInG 

MEtHODS

Čeprav naslov prispevka obljublja močno nave-
zavo na ekologijo in OHS kvalifikacijskih GHT in 
habitatov vrst, je treba takoj poudariti, da se je pri 

oblikovanju gozdnogospodarsko-naravovarstve-
nih praks upoštevalo predvsem vedenje o biotski 
raznovrstnosti. Pri tem se je izhajalo iz domneve, 
da je zveza med OHS in biotsko raznovrstnostjo 
pozitivna; torej, tem ugodnejše je OHS GHT oz. 
habitatov vrst, tem bolj stabilna in velika, upo-
števajoč rastišču primerne vrste, naj bi bila tudi 
biotska raznovrstnost GHT in habitatov vrst. Ta 
domneva, kljub ne dovolj proučeni povezavi med 
OHS in biotsko raznovrstnostjo, je bila privzeta 
zaradi zelo pomanjkljive literature o OHS gozdnih 
habitatnih tipov in habitatov vrst. 

Seznam motenj, ki jih povzročajo gozdnogo-
spodarski ukrepi in posegi GHT, habitatom vrst 
in vrstam, je bil narejen na podlagi primerjave 
znanstvenih in strokovnih del in s pomočjo znanja 
treh projektnih sodelavcev Gozdarskega inštituta 
Slovenije in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive 
naravne gozdne vire pri Biotehniški fakulteti. Pri-
merjalna analiza literature je bila uporabljena tudi 
pri oblikovanju dobrih praks. Poleg te metode so 
bili pri oblikovanju praks uporabljeni tudi rezultati 
eksperimentalnih raziskav v Sloveniji, ki še tečejo 
ali pa so tekle v prejšnjih letih.

Vsebinska analiza naravovarstvenih soglasij 
in mnenj je bila narejena v skladu s priporočili 
Krippendorfa (2004). Praktično je bila omejena 
na presojanje strokovnosti obrazložitve odločitve 
glede posega oz. ukrepa, zaradi katerega je bila 
vloga vložena, pri čemer sama odločitev ni bila 
pomembna. Izhajalo se je namreč iz predpostavke, 
da mora biti strokovno utemeljena in z dejstvi 
podkrepljena sleherna odločitev, ne glede na to, 
ali je v prid ali zoper naslovljeni poseg oz. ukrep. 
Postopek presoje je potekal v naslednjih korakih:
1.  razmejitev naslovnega problema od odločitve, 
2.  analiza vrste odločitve (argumentirana, near-

gumentirana):
–  če je bila odločitev podkrepljena samo z 

navajanjem zakonskih podlag in členov ter 
subjektivno presojo, je v bistvu štela za neargu-
mentirano, če pa je bila podkrepljena z dejstvi, 
je štela za argumentirano, katere utemeljenost 
se je preverjala v zadnjem koraku.

3.  analiza utemeljenosti in neprotislovnosti argu-
mentov odločitve (utemeljena, neutemeljena):

–  odločitev je štela za neprotislovno in uteme-
ljeno, če je bila podkrepljena s primernimi 
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dejstvi (argumenti) iz literature, izkušnjami 
podobnih primerov, kritičnimi vrednostmi, 
nanašajočimi se na lastnosti GHT, habitata 
vrste ali vrsto, na podlagi katerih je bilo mogoče 
sklepati, da bi jih predlagani poseg ali ukrep 
prizadel oz. nanje ne bi vplival, 

–  v vseh preostalih primerih je odločitev štela 
za neutemeljeno.
Naravovarstvena mnenja in soglasja (skupaj 

13) so bila pridobljena od ZRSVN, ZGS in 
posameznikov. 

3  GOZDArSKI POSEGI In UKrEPI, 
KI VPLIVAJO nA OHrAnItVEnO 
StAnJE GOZDnIH HABItAtnIH 
tIPOV In nJIHOVIH VrSt

3  fOrEStrY EncrOAcHMEntS AnD 
ActIOnS AnD tHEIr EffEctS 
On tHE cOnSErVAtIOn StAtUS 
Of fOrESt HABItAt tYPES AnD 
SPEcIES

3.1  Vrste vplivov
3.1  Types of effects 
Čeprav gozdarstvo v precejšnjem delu sveta sodi 
med naravi prijaznejše dejavnosti (razen nekaterih 
posegov praviloma samo posnema naravne sile), 
vseeno sproža motnje, ki vplivajo na razvoj GHT 
in habitatov vrst. To velja tudi za gozdarstvo v 
Sloveniji, katere zakonodaja je v primerjavi z 
drugimi državami precej strožja in preprečuje 
motnje oz. učinke gozdnogospodarskih ukrepov 
in posegov, kot so golosečnje, oranje, kontrolirano 
požiganje, gnojenje, uporaba eksotičnih rastlin 
(ZOG 1993–2014). 

Preglednica 1 prikazuje v slovenski gozdarski 
praksi najpogostejše ukrepe in posege in z njihove 
strani sprožene motnje. Iz nje izhaja, da so taki, ki 
ne bi povzročali motenj v gozdnih ekosistemih, 
redki. Ne glede na to je iz navedb v literaturi (Diaci, 
2006b, Paillet et al., 2010, Keenan, Kimmins, 1993, 
Avon et al., 2013, 2010) tudi mogoče sklepati, da 
motnje posegov in ukrepov, ki vplivajo na GHT, 
habitate vrst in vrste, niso zelo velike ali celo 
uničujoče. Pri tem niso upoštevane motnje, ki 
nastajajo v času izvajanja ukrepa ali posega (npr. 
sečnja, gradnja prometnice). Zaradi nepovratno-
sti poškodb, ki nastajajo v času izvajanja posega 
ali ukrepa, je treba, da bi se izognili prevelikim 

škodam in poškodbam, dosledno upoštevati 
omilitvene in druge ukrepe.

3.2  Vplivi sečenj oz. gospodarjenja na 
OHS GHt, habitate in vrste 

3.2  Effects of fellings and management 
activities on forest habitat types, 
habitats and species

Sečnja je najosnovnejši gospodarski ukrep za 
usmerjanje razvoja gozdov. Razen prebiralne, 
o kateri z vidika negativnih vplivov na gozdni 
ekosistem ni veliko poročil (ta tehnika sečnje oz. 
gospodarjenja z gozdovi je celo izpostavljena kot 
naravi prijazna in primerna za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti; Altegrim, Sjöberg, 2004), preostale 
vrste sečenj bolj vplivajo na gozdne ekosisteme. 
Zaradi velikih sprememb ekoloških dejavnikov oz. 
njihovih vplivov na nastajajoči mladi gozdni sestoj 
in na preostale sestoje v neposredni soseščini (npr. 
povečanje temperaturnih ekstremov v zraku nad 
tlemi, pri tleh in v njih, sprememba kroženja vode 
in vodnega režima, začasna vzpostavitev učinkov 
fragmentacije v sestoju – učinek roba, večja dovze-
tnost preostalih sestojev za vetrolome in mladih 
sestojev za snegolome, spremembe v tleh itn.) je 
v svetu najbolj kritiziran golosečni sistem, ki je 
zaradi pozitivnih in negativnih učinkov na gozdne 
ekosisteme (fragmentacija npr., pozitivno učinkuje 
na številne gozdne ptice, metulje, svetloljubne 
drevesne vrste in negativno na obstoječi tip GHT 
in v njem živeče indikatorske in klimaksne vrste) 
verjetno najpogosteje proučevan (Keenan, Kim-
mins, 1993, Reed, 1996, Burton, 2002, Hannerz, 
Hånellb, 1997). V državah, v katerih je dovoljen, 
se po navadi izvaja na površinah, velikih od 3 do 
400 ha (prim. Santoro et al., 2012, Murcia, 1995, 
BCMF, 2005). V primerjavi z njim so naravi 
prijaznejši razvojno mlajši gojitveni sistemi, med 
katere sodijo prebiralno gospodarjenje, skupinsko 
postopno gospodarjenje in sproščena tehnika 
gojenja gozdov. Vsi naštetiti sistemi temeljijo na 
načelu nege, za usmerjanje razvoja pa uporabljajo 
zastorno, robno in prebiralno sečnjo ter sečnjo 
vrzeli (Diaci, 2006b). Sistemi se od golosečnega 
razlikujejo še po bistveno manjših sečnih površi-
nah, po upoštevanju ekoloških zakonitostih rastišč 
in sestojev ter upoštevanju prostorskega reda, kar 
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Preglednica 1: Vplivi ukrepov in posegov na GHT in habitate vrst v gospodarskih gozdovih N2K (Gucinski et 
al., 2001, Diaci 2006b, Paillet et al. 2010, Keenan, Kimmins 1993, Avon et al., 2013, 2010) 
Table 1: Effects of encroachments and actions on forest habitat types and habitats of species in N2K commercial 
forests (Gucinski et al. 2001, Diaci 2006b, Paillet et al. 2010, Keenan, Kimmins 1993, Avon et al. 2013, 2010) 

Ukrepi
Učinki Prebi

ralna
seč.

Malopo
vršinska 

skup. post. 
seč.

Velikopovr
šinska skup. 

post seč.

Klasična 
seč.

/spravilo

Strojna 
seč.

Grajena 
gozdna
promet

nica

negrajena 
gozdna pro

metnica

Krčitev 
P> 0,5ha

neposredni vplivi

Zmanjšanje stabilnosti tal B B B/V B B/V B/V B B/V

Sedimentacija, odlaganje 
materiala B B B/V B/V B/V B/V B B/V

Plazovitost, erozija B B B/V B/V B/V B/V B B/V

Fizikalna sprememba ha-
bitata (sprememba svetlobe 
in toplote, padav. režim )

B B/V V B B B/V B V

Kemična sprememba 
ekosistema (nitrifikacija, 
acidifikacija)

B B/V B/V B B B/V B V/B

Hidrološki učinki (odtok 
vode, zadrževalna sposob-
nost tal)

B BV V B/V B/V B/V B V

Izguba površine GHT B B B B B B/V B V

Zmanjšanje produktivne 
površine (produkcija lesa) B B B B B B/V B N

Fragmentacija GHT B B B/V B B B B V/B

Fragmentacija habitata živ. 
vrste B B/V B/V B B B B V/B

Posredni vplivi

Hrup, motnje habitatov 
živali zaradi povečane 
človekove prisotnosti 
(rekreacija, turizem)

B B B B V B/V B B/V

Povoz živali B B B B B B B B

Spremenjene navade živali B B B B/V B/V B/V B B/V

Širjenje tujerodnih škodlji-
vih organizmov (bolezni, 
škodljivci, invazivne vrste)

B B/V B/V B/V B/V BV B B/V

Kakovost vode pri zajetju B B B/V B B/V B/V B B/V

Zmanjševanje odmrle 
lesne mase B B B B B B B N
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vse omogoča tudi večnamensko gospodarjenje za 
ekosistemske storitve. Zaradi omenjenih lastnosti v 
gozdarski stroki zanje velja, da bistveno ne poslab-
šujejo dejavnikov razvoja gozdov (Schütz, 1999, 
Diaci, 2006). Še več, z vidika vplivov na razvoj 
gozdnih ekosistemov so naravi prijazne sečnje 
povsem primerljive z naravnimi motnjami, ki 
jih povzroča dinamika vrzeli (bodisi odmrla veja, 
padlo drevo, vetrolom), za katero je tudi potrjeno, 
da je vir nastajanja in razvoja heterogenih sestojev 
povsod po svetu (Seymour, 2005, Razpotnik, 2008, 
Bílek et al., 2014, Diaci et al., 2012).

Pri obravnavi vplivov sečenj oz. gospodarjenja z 
gozdovi na biotsko raznovrstnost je pomembno še 
dejstvo, da le-ta v gospodarskih gozdovih ni nujno 
manjša od biotske raznovrstnosti v negospodarskih 
gozdovih (Altegrim, Sjöberg, 2004). Paillet-ina (et 
al., 2010) meta-analiza 49 znanstvenih člankov in 
v njih navedenih 120 primerjav kazalcev biotske 
raznovrstnosti (konkretno številčnosti vrst liša-
jev, saproksilnih hroščev, mahov, lišajev in gliv), 
ocenjenih v gospodarskih in negospodarskih 
gozdovih, je opozorila na majhne razlike med 
kazalci obeh tipov gozdov. V negospodarskih 
gozdovih je številčnost vrst sicer dosegla nekoliko 
višje vrednosti, vendar razlike niso bile velike. 
Tudi primerjave med različno gospodarjenimi 
gozdovi (golosek, prebiralna sečnja, druge naravi 
prijazne sečnje) niso razkrile velikih razlik; le-te 
so bile ugotovljene v prisotnosti vrst med golo-
seki, ki so bili obnovljeni z rastišču tujerodnimi 
vrstami (umetna pogozditev), in negospodarskimi 
gozdovi, med goloseki, ki so bili obnovljenimi z 
rastiščem primernimi vrstami (naravna obnova 
ali pogozditev) in negospodarskimi gozdovi pa 
razlik sploh ni bilo. Da je vrstna raznolikost v 
gospodarskih gozdovih lahko večja kot v pra-
gozdovih, je bilo s primerjavami raznovrstnosti 
vegetacije ugotovljeno tudi v jelovo-bukovih 
gozdovih na dinarskem svetu v Sloveniji (Kutnar, 
Urbančič, 2006).

Da zmerni posegi v sestoje le malo vplivajo na 
spremembo številčnosti in pojavnosti hroščev, 
je ugotovil tudi Koivula (2001), ki je v borealnih 
gozdovih Fenoskandije proučeval populacije 
krešičev (Carabidae). Precej drugačno pa je bilo 
stanje na golosekih (po navadi manjših od 3 do 
4 ha), na katerih so bile spremembe znatne. Da 

se z gospodarjenjem v gozdovih bistveno ne 
spreminja niti število osebkov niti vrst sapro-
ksilnih hroščev, gliv in ptic, navaja tudi Müller 
(et al., 2007), ki se sklicuje na raziskovanja v 
zadnjih letih. Z analizo številčnosti osebkov in 
vrst, ki je potekala na 10.000 ha bukovih gozdov 
(Nordsteigerwald), gospodarjenih na tri različne 
načine (intenzivno gospodarjeno za pridelavo 
kakovostnega lesa, ohranitveno gospodarjenje, 
rezervat), avtor ni ugotovil statistično značilnih 
razlik. Razlike v številčnosti osebkov in vrst so 
se kot statistično značilne izkazale le v primerih 
indikatorskih vrst saproksilnih hroščev in gliv, 
značilnih za naravne gozdove brez človekovih 
vplivov. Ta ugotovitev se tudi sklada z Moning-
-Müllerjevo (2009) ugotovitvijo, da je številčna 
raznovrstnost vrst, še posebno tistih, vezanih na 
stare sestoje (konkretna analiza se je nanašala 
na ptice gnezdilke, mehkužce in lišaje v starih 
bukovih gozdovih), največja v starih sestojih, 
ki zaradi nekakovostnega lesa niso primerni za 
izkoriščanje lesnih proizvodov. Zaradi nasprotij 
med gospodarskimi in naravovarstvenimi cilji 
(kratka v primerjavi z zahtevano dolgo proizvo-
dno dobo), ki jih nikoli ne bo mogoče povsem 
preseči, avtorja v prid preživetju indikatorskih 
živalskih vrst predlagata pogumnejšo zasnovo 
mrež ekocelic in rezervatov.

Odvisnost posameznih kazalcev biotske razno-
vrstnosti od intenzivnosti gospodarjenja je bila 
potrjena tudi v Sloveniji. Meterc (et al., 2015) je 
ugotovil, da intenzivnost gospodarjenja ni zmanj-
šala niti številčnosti saproksilnih vrst hroščev (štete 
so bile tudi nekatere kvalifikacijske vrste) niti 
števila osebkov. Ugotovljeno je tudi bilo, da je bila 
številčnost osebkov in vrst na ploskvah, na katerih 
so v zadnjih dveh letih izvajale sečnje, nekajkrat 
večja od številčnosti na ploskvah, na katerih teh 
ni bilo. Glede na to, da je poizkus potekal samo v 
gospodarskih gozdovih, je na podlagi rezultatov 
mogoče sklepati, da sta prisotnost in številčnost 
vrst in osebkov saproksilnih hroščev zelo odvi-
sna predvsem od količine primernih habitatov 
(število panjev, količina mrtvega lesa) in manj 
od načina gospodarjenja. Vsemu napisanemu 
navkljub pa vendarle ne gre pozabiti, da imajo 
med kvalifikacijskimi vrstami hroščev nekatere 
zelo specialne niše (npr. alpski kozliček), zato je 
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pri posploševanju habitatnih pogojev  potrebna 
previdnost.  

Izmed pomembnejših posegov, vezanih na 
sečnjo, prikazanih v preglednici 1, je treba omeniti 
še krčitve, katerih vplivi na GHT in kvalifikacijske 
vrste so primerljivi z vplivi golosečenj. Ker gre za 
nepovratno spremembo, je treba pri presoji smi-
selno upoštevati pogoje in omejitve preglednice 6. 

3.3  Vplivi gozdnih prometnic na gozdne 
habitatne tipe in vrste

3.3  The effects of forest roads and 
skidding trails and on the forest 
habitat types and species

Gozdne prometnice (t.j. grajene gozdne ceste in 
vlake ter negrajene vlake; Pravilnik ... 2009) so 
gozdarski infrastrukturni objekti, ki se uporabljajo 
za prevoz in spravilo lesa, v omejenem obsegu pa 
tudi za povezavo samotnih zaselkov in kmetij. 
Ker se gradijo in uporabljajo že zelo dolgo, so 
razmeroma dobro proučene. Ne glede na to pri 
določanju njihovih vplivov na gozdne ekosisteme 
in vrste velikokrat prihaja do napačnih zaključkov 
zaradi zamenjevanja njihovih vplivov z vplivi 
javnih prometnic, speljanih skozi gozdove. Nega-
tivni vplivi slednjih so namreč bolj daljnosežni 
in se njihovi učinki izražajo s trajnim uničenjem 
živega sveta pod cestnim telesom, spremenjenimi 
navadami živali, njihovim povozom, fragmentacijo 
gozda, fizično in kemično spremembo okolja, 
s povečanim vplivom človeka itn. (EEA, 2011, 
Coffin, 2007, Adamič et al., 2012, Trombulak, 
Frissell, 2000, Spellerberg, 1998).

Gozdne prometnice vplivajo na gozdne ekosi-
steme na dva načina: neposredno v času njihove 
gradnje (zemeljska dela na trasi in okolici, hrup) ter 
v času njihovega obratovanja (geomorfni procesi, 
spremenjene fizikalne lastnosti ekosistema, kot so 
npr. osvetljenost, prah, hrup) in posredno v času 
obratovanja (npr. prihod invazivnih vrst, povečani 
pritiski obiskovalcev, intenziviranje gospodarjenja 
v neposredni okolici). Neposredni vplivi v času 
gradnje prometnice so večinoma nepovratni. Zato 
je gozdni ekosistem, ki leži na vplivnem območju 
trase potencialne prometnice, treba predhodno 
inventarizirati (s ciljem raziskanja prisotnosti N2K 
GHT in vrst), pri samem posegu pa upoštevati 

aktualne gradbeno-tehnične standarde, dobre 
prakse gradenj, potrebne odmike od habitatov 
in vse omilitvene ukrepe. Med neposredne vplive 
sodijo tudi geomorfni procesi, ki se sprožajo 
šele v času obratovanja. V odvisnosti od nagiba 
terena in geološke podlage se omenjeni vplivi 
lahko izražajo v zmanjšani stabilnosti tal, pove-
čani sedimentaciji, plazovitosti terena in eroziji 
(Gucinski et al., 2001). Te vplive je mogoče zelo 
omiliti z zahtevnimi gradbenimi standardi. 

Umeščanje prometnic v gozdne ekosisteme 
sproža tudi fizikalne in kemijske spremembe. 
Pri proučevanju vplivov gozdne ceste (širina 3,8 
m, celotna vplivna širina 15 m) v letvenjakih je 
Avon (et al., 2013) ugotovila, da so prometnice 
medij za prenašanje vplivov svetlobe v notranjost 
sestojev. Zelo problematični so lahko tudi materiali 
za nasutje, pripeljani od drugod, če so njihove 
kemične sestave drugačne od matičnih kamnin 
na lokacijah posega; spreminjajo namreč pH tal 
in posledično tudi vrstno rastlinsko sestavo. Ome-
njeni vplivi nimajo veliko-prostorskega značaja in 
so prostorsko omejeni do razdalj okoli 50 m od 
prometnice v notranjost gozda. Bistveno manjši je 
tudi njihov vpliv v odraslih sestojih, kjer so vplivi 
gozdne ceste zaznavni v razdalji do 5 m od ceste 
(Avon et al., 2010). V primeru grajenih gozdnih 
cest in vlak je treba kot neposreden negativen 
učinek izpostaviti še trajno izgubo površine 
GHT (Reed et al., 1996) in izgubo produktivne 
površine. Slednje se dogaja predvsem v težkih 
reliefnih razmerah (nagibi, večji od 40 %), ko so 
potrebne sečnje ob trasi. 

Če se pred gradnjo gozdnih prometnic opravi 
temeljito inventarizacijo gozdnega prostora (s 
ciljem raziskanja prisotnosti N2K GHT ali vrst) in 
se v času same gradnje in obratovanja prometnic 
dosledno upoštevajo dobre gradbene prakse in 
omilitveni ukrepi, potem gozdne prometnice na 
GHT, kvalifikacijske rastlinske in živalske vrste 
nimajo pomembnejših učinkov. V prid ohranjanju 
živalskih vrst je treba v vseh življenjskih obdobjih 
prometnice (gradnja, obratovanje) upoštevati nji-
hova razmnoževalna obdobja. V primeru hroščev 
se je treba izogibati uničevanju mikrohabitatov 
(npr. štorov, habitatnih dreves) redkih in ogrože-
nih vrst. V povezavi s saproksilnimi hrošči velja 
zapisati še, da neposredni vplivi gozdnih prome-
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tnic nanje niso neugodni. Prometnice namreč 
povečujejo raznovrstnost gozdnega prostora, v 
času gradenj nastajajo sečni ostanki in panji, pri 
njihovi operativni rabi (spravilo lesa) pa nastajajo 
tudi poškodbe dreves, ki so kot taki potencialni 
habitati teh vrst. 

Ker se z mehanizacijo na druga rastišča doka-
zljivo prenašajo tuje rastline, bolezni in tudi 
invazivne vrste, bi v prihodnje med omilitvene 
ukrepe veljalo uvrstiti čiščenje strojne mehani-
zacije pred premiki v druga okolja. Škodljiv je 
tudi že navedeni vnos materialov za nasutje od 
drugod (Avon et al., 2013), ki se ga je dopustno 
posluževati samo v primerih, ko ni na voljo 
domačega materiala.

Niti znana znanstvena niti strokovna literatura 
gozdarske prakse pa ne navajata, da bi gozdne 
prometnice fragmentirale GHT in habitate v 
njih živečih vrst in bi se posledice fragmentacije 
odražale v spremenjenih sestojnih strukturah, 
teksturah in procesih. Posledično torej ni znano, 
da bi gozdne prometnice povzročale:

 – pomembnejše spremembe v sestavi gozdnih 
ekosistemov (sprememba deležev vrst sesto-
jev ali/in njihova drugačna razporeditev), 
pomembnejše spremembe selitvenih poti 
živali in njihovih navad, omejevanje gibanja 
ptic in hroščev, za populacijo prevelik povoz 
živali, 

 – pomembnejše spremembe notranje sestave 
ekosistemov, kot je npr. sprememba drevesnih 
vrst v sestojih (spremembe rastlinske vrstne 
sestave nastajajo v omejenem obsegu; Avon 
et al., 2010, 2013), spremembe živalskih vrst, 
spremembe prehranskih navad živali, 

 – spremembo sestojne klime (spremenjen tem-
peraturni in padavinski režim), povečanje 
groženj zaradi vetrolomov, snegolomov itn.
Med posrednimi vplivi prometnic je treba 

izpostaviti še učinek nastanka novih oz. spre-
menjenih habitatov, ki jih v številnih primerih 
kolonizirajo invazivne rastline (npr. Ailanthus 
altissima, Lupinus polyphillus...) in žuželke (npr. 
Parectopa robiniella, Obolodiplosis ribiniae)(Kutnar 
in Dakskobler, 2014, GIS 2014b). 

3.4  Vloga mrtve drevesne mase
3.4  The role of deadwood

Razpoložljiva količina odmrle lesne mase je kot 
prehranski vir verjetno najpomembnejši kazalec 
OHS nekaterih vrst (hrošči, ptice, glive). Kljub 
pomembnosti tega kazalca je o konkretnih potre-
bah za preživetje in razvoj posameznih kvalifika-
cijskih ali drugih vrst v literaturi relativno malo 
znanega (npr. Bütler et al., 2004). Zelo različne 
so tudi navedbe glede zahtev po odmrli biomasi 
za skupine vrst. Tako niti za saproksilne hrošče ni 
znana ranžirna vrsta habitatov, ki bi obsegala vse 
vrste habitatov (od takih z najmanjšimi količinami 
odmrle lesne mase oz. najmanj primernih, do 
takih z zelo velikimi količinami oz. zelo primer-
nih), marveč je vedenje omejeno zgolj na peščico 
habitatov, ki so bili predmet konkretnih raziskav. 
Tudi Müllerjevo (et al., 2010) priporočilo za ohra-
nitveno gospodarjenje s saproksilnimi hrošči, ki 
pravi, naj se v prid optimalnemu razvoju njihovih 
skupnosti v gospodarskih gozdovih pušča od 30 do 
60 m3 mrtve lesne mase/ha, izhaja iz smrekovega 
gozda v nacionalnem parku Bavarski gozd, ki so 
ga po l. 1990 na površini več tisoč hektarov najprej 
napadli podlubniki (Ips typographus), zatem pa 
je bil, predvsem zaradi nezmožnosti sanacije, v 
celoti prepuščen naravnemu razvoju. 

V slovenskih gozdovih je po podatkih Moni-
toringa gozdov in gozdnih ekosistemov (v nad. 
MGGE) iz l. 2012 povprečna količina odmrle lesne 
mase 19,4 m3/ha, razmerje med stoječo in ležečo 
odmrlo maso pa znaša 36 : 64 % (Kovač, 2014, 
preglednica 2). V primerjavi z gozdovi drugih 
evropskih držav je ta količina precej velika (Forest 
Europe, 2011), vendar, kot opozarja razlika med 
mediano in povprečno vrednostjo, v prostoru 
ni optimalno porazdeljena (slika 1, GIS, 2014). 
Iz slike 1 je še razvidno, da porazdelitev nima 
nikakršnega vzorca, ampak je gospodarjenje za 
odmrlo maso nenačrtno. Z vidika količin mrtve 
lesne mase tudi ni statistično značilnih razlik med 
območji N2K in preostalimi gozdovi (GIS, 2014). 
Praktično to pomeni, da je količina mrtvega lesa 
približno enako porazdeljena v območjih vseh 
slovenskih gozdov ne glede na varstveni status.

S ciljem izboljšanja stanja in boljšega optimira-
nja gospodarskih ukrepov za ekosistemske storitve 
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v načrtih gozdnogospodarskih enot (v nad. GGE), 
mora naravovarstvo najprej pospešiti inventari-
zacijo habitatov kvalifikacijskih vrst oz. njihovih 
nahajališč. Konkretno: veliko več truda kot doslej 
mora nameniti točnemu določanju njihovih meja 
na terenu, v dogovoru z gozdarstvom in lastniki 

Preglednica 2: Količina mrtve lesne mase v slovenskih gozdovih po GHT (v m3/ha)(GIS, 2014)
Table 2: Quantity of deadwood in Slovenian forests by forest habitat types (in m3/ha)(GIS 2014)

Koda GHt n Dw/Avg Dw/Max Dw/Med
0 ni uvrščeno v GHT 109 14,24 128,78 7,16
91L0 ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi 57 12,35 57,43 5,36
91K0 ilirski bukovi gozdovi 412 21,33 250,17 11,86
91R0 jugovzhodni evropski gozdovi rdečega bora 2 3,82 7,64 3,82
91F0 obrečni hrastovo-jesenovi-brestovi gozdovi 7 11,71 58,86 3,66
91 E0 obvodna vrbovja, jelševja, jesenovja 4 10,70 23,41 9,69
4070 ruševje 11 5,77 51,14 0,00
9110 srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi 144 20,84 168,93 9,774
9180 javorovi gozdovi v grapah in na pobočjih 1 - 119,26 119,26
9410 kisloljubni gozdovi smreke gorskega do subalp. pasu 9 20,26 53,24 20,22
9530 gozdovi črnega bora 4 49,91 182,31 8,66
SLO vsi gozdovi 760 19,40 250,17 9,81

Opomba: n = število ploskev; DW = mrtvi les; Avg = povprečje; Max = maksimum; Med = mediana; 
Preglednica kaže, da so z Monitoringom gozdov in gozdnih ekosistemov (MGGE) dobro pokriti samo trije GHT, 
katerih n> 30 in pa država kot celota. Samo zanje je uporaba povprečnih vrednosti tudi dopustna.  

Slika 1: Porazdelitev odmrle lesne mase po količini in lastništvu v slovenskih gozdovih

gozdov pa mora za te habitate določiti tudi ciljne 
količine odmrle lesne mase. Šele s poznavanjem 
teh informacij bo namreč mogoče sklepati tudi 
dogovore o načinu gospodarjenja. Samo tak 
postopek je tudi zagotovilo, da bo gospodarjenje 
za odmrlo lesno maso dejansko tudi uresničeno.
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Opomba: % = delež ploskev (skupaj 760 ploskev, vsaka ploskev ima površinsko utež 1600 ha); 0 = ploskve, na 
katerih ni odmrle lesne mase; 1 = ploskve z deležem odmrle lesne mase od 0,1 do 5 m3/ha; 2 = ploskve z deležem 
odmrle lesne mase od 5,1 do 10 m3/ha; 3 = ploskve z deležem odmrle lesne mase od 10,1 do 15 m3/ha...; 7 = ploskve 
z deležem odmrle lesne mase > 50 m3/ha; private = zasebni gozdovi; public = javni (državni in občinski) gozdovi
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Glede nenačrtnosti gospodarjenja za mrtvo 
lesno maso prihajajo podobne ugotovitve tudi od 
drugod. V švicarskih gozdovih je bilo s III. nacio-
nalno gozdno inventuro ugotovljeno, da je mrtvi 
les prav tako kot v naših porazdeljen naključno in 
da so sedanje količine še vedno manjše od ciljnih 
(Böhl, Brändli, 2007). 

3.5  Pritiski ljudi 
3.5  Human pressures

Kot zadnjega je med posrednimi učinki pro-
metnic treba omeniti povečan pritisk človeka. 
Problematika je široka in obsega niz problemov; 
od takih, ki so povezani z večjim številom obi-
skovalcev in večanjem nemira v gozdu zaradi 
športno-rekreativnih dejavnosti, do takih, ki so 
povezani z iznosom drv (mrtve biomase) iz gozdov, 
z vandalizmom, odlaganjem odpadkov v njih itn.

Ker je v večini teh primerov glavna težava prost 
dostop ljudi v gozd (ZOG, 1993–2014), mora odgo-
vornost za večino nastalih težav prevzeti država. 
Le-ta je namreč, ne da bi pred tem z lastniki gozdov 
dogovorila odprta vprašanja in pravna razmerja, 
sprejela tak zakon. Zaradi takega zakona so sedanje 
prakse, s katerimi se na račun lastnikov gozdov (ki 
z gozdovi gospodarijo v skladu z zakonom) rešujejo 
težave, za katere sami niso odgovorni (npr. prisila k 
odvozu odpadkov, ki so jih v gozd pripeljali neznani 
obiskovalci), nesprejemljive, upravičeni pa niso 
niti zelo verjetni razlogi oblasti, ki lastnikom ne 
omogočajo izvedb določenih gospodarskih posegov 
(npr. gradnje cest) zaradi verjetnega povečanja 
števila obiskovalcev. V takih primerih je namreč 
treba upoštevati ukrepe in prakse, ki so dobro znane 
na področju urejanja parkov, varovanih območij, 
pohodništva itn. Med bolj znane sodijo popolno 
ali delno zaprtje območij, stalne ali občasne zapore 
cest, poti in stez, vstopne takse, posebni koridorji za 
obiskovalce, prepoved nabiranja sadežev, cestnina 
in parkirnina, raba plačljivih poligonov itn. (Eagles 
et al., 2002). Samoumevno je tudi, da mora biti 
izvajanje teh, za ljudi neprijetnih, vendar edino 
pravilnih ukrepov podkrepljeno z inšpekcijskim 
in policijskim nadzorom ter ustrezno kaznovalno 
politiko.

Nekateri izmed mehanizmov so v Sloveniji že 
znani, že dolgo pa jih uveljavljajo tudi nekatere 

nam bližje države. V Italiji, npr., zakonodaja 
omejuje gibanje ljudi in nabiranje sadežev ter 
dovoljuje zapore cest. V Avstriji in Švici so 
dovoljeni mehanizmi, kot so plačevanje cestnine 
(Grossglockner, Dobrač), prepoved dostopa z 
avtom (npr. Zermatt), zapora gozdnih cest, upo-
raba cest za ježo z dovoljenjem lastnika (Avstrija).

4  PrEDLOGI DOBrIH PrAKS 
ZA POSEGE In UKrEPE V 
GOZDnIH HABItAtnIH tIPIH In 
HABItAtIH VrSt

4  PrOPOSALS Of GOOD PrActIcES 
fOr EncrOAcHMEntS AnD 
ActIOnS In tHE fOrESt HABItAt 
tYPES AnD HABItAtS Of SPEcIES

4.1  Gozdni habitatni tipi
4.1  Forest habitat types

Temeljna zahteva za ustrezno obravnavanje GHT 
v okviru gozdnogospodarskega načrtovanja in 
delovnih aktivnosti je poznavanje njihovih ekolo-
ških zahtev in stvarnih nahajališč. Če so ekološke 
zahteve gozdnih združb, ki so sestavni del GHT, 
v preteklosti bile precej preučevane in zato zanje 
temeljno znanje obstaja, bo v prihodnje treba 
več truda namenjati dobri prostorski opredelitvi 
GHT; problematični so predvsem GHT z majhnim 
površinskim obsegom, katerih nahajališča in pro-
storska razširjenost so kljub varovanem statusu še 
vedno neznana ali neevidentirana (Kopše, 2013, 
Kutnar in Dakskobler, 2014). 

Z vidika občutljivosti gozdnih sestojev in tal pri 
gospodarjenju in poseganjih vanje je N2K GHT 
mogoče razdeliti na (Kutnar in Dakskobler, 2014):

1)  velikopovršinske habitatne tipe,
2)  habitatne tipe, ki imajo zaradi izraženih reliefnih 

značilnosti poudarjen varovalni značaj in
3)  habitatne tipe, ki so funkcionalno vezani na 

(stalno ali občasno) prisotnost vode.
Ad 1) Med velikopovršinske habitatne tipe sodijo:
– 9110 Srednjeevropski kisloljubni bukovi goz-

dovi (Luzulo-Fagetum)
– 91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Aremonio-Fagion)
– 91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi 

(Erythronio-Carpinion)
– 9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi od montan-
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skega do subalpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea)
Poleg pojavljanja na razmeroma velikih površi-

nah so značilnosti teh GHT zelo različne reliefne 
in talne razmere ter heterogenost. V vsakega izmed 
njih je namreč razvrščenih več različnih habitatnih 
podtipov (gozdnih združb oz. rastiščnih tipov; 
posebno raznolik je GHT 91K0 Ilirski bukovi 
gozdovi), zato se je o načinu gospodarjenja in 
poseganja v sestoje glede na vrsto tal treba odlo-
čati od primera do primera posebej. Posebnih 
omejitev za gospodarjenje s temi GHT naj ne bi 
bilo (preglednica 3).

Ad 2) Med GHT, ki imajo zaradi izraženih reliefnih 
značilnosti poudarjen varovalni značaj, sodijo:
– 4070 *Ruševje z dlakavim slečem (Mugo-Rho-

dodendretum hirsuti) 
– 5130 Sestoji navadnega brina (Juniperus com-

munis) na suhih traviščih na karbonatih 
– 9180 *Javorjevi gozdovi v grapah in na pobočnih 

gruščih (Tilio-Acerion) 
– 91R0 Jugovzhodni evropski gozdovi rdečega 

Preglednica 3: Predlogi dobrih praks za posege in ukrepe v velikopovršinskih GHT 
Table 3: Proposals of good practices for encroachments and actions in large-area forest habitat types

Lastnost GHt
Ukrep/poseg Lahki tereni Zahtevni teren (veliki nagibi, krušljiva kam

nina, skalovitost, nevarnost erozije)
Gradnja gozdne 
prometnice

Mogoča. Gradnja s tehnologijo, ki jo 
določa dobra gradbena praksa.

Mogoča. Gradnja s prilagojeno tehnologijo (v 
GHT 91K0 in 9410, npr. bagrska tehnologija z 
udarno glavo).

Sečnja Mogoča. Dovoljeni so z načrti GG ali 
drugimi predpisi določeni gojitveni 
sistemi oz. sečnje.

Mogoča. Dovoljeni so načrti z GG ali drugimi 
predpisi določeni gojitveni sistemi sistemi oz. 
sečnje; v primeru nevarnosti erozije pomladit-
vene sečnje in končne poseke izvajati malopo-
vršinsko in postopno. 

bora (Genisto januensis-Pinetum)
– 9340 Gozdovi hrasta črnike (Quercus ilex) 
– 9420 Alpski macesnovi gozdovi
– 9530 *(Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora

Skupna značilnost te skupine GHT je pojavljanje 
v zahtevnih terenskih razmerah, pogosto na večjih 
naklonih in nestabilnih tleh. Del teh GHT (4070, 
9420) se pojavlja v ekstremnih razmerah v višjih 
legah (nizke temperature, velike količine padavin, 
kratka vegetacijska sezona, plitva tla, večji nakloni, 
snežni plazovi, erozija), del pa na termofilnih rasti-
ščih (npr. 9340, 91R0) z večjimi nagibi, plitvimi in 
nestabilnimi tlemi na apnencu in dolomitu. V teh 
habitatnih tipih se tudi pogosto pojavljajo plitva 
in nerazvita tla na apnencu (tudi dolomitu), za 
katera je značilna majhna vododržnost. Od talnih 
tipov so pogostejše plitve rendzine in kamnišče 
(nerazvita tla). Za večino teh habitatnih tipov sta 
značilna velika rastlinska vrstna raznolikost in 
pojavljanje številnih redkih, ogroženih ali drugače 
posebnih rastlinskih vrst (Kutnar in Dakskobler, 

Preglednica 4: Predlogi dobrih praks za posege in ukrepe v varovalnih GHT
Table 4: Proposals of good practices for encroachments and actions in protection forest habitat types

Lastnost GHt
Ukrep/poseg

Zahtevni teren (veliki nagibi, krušl
jiva kamnina, skalovitost, nevarnost 
erozije, plitva tla)

Statusno varovalni gozdovi

Gradnja gozdne 
prometnice

Mogoča. Gradnja s prilagojeno teh-
nologijo (npr. bagrska tehnologija z 
udarno glavo).

Izjemoma mogoča. Gradnja s prilagojeno tehno-
logijo (npr. bagrska tehnologija z udarno glavo). 

Sečnja Mogoča. Dovoljeni so z načrti GG 
ali drugimi predpisi določeni gojit-
veni sistemi oz. sečnje. Priporočene 
malo-površinske sečnje (svetlitvene, 
pomladitvene, končne) z upoštevanjem 
svetlobnih potreb vrste. 

Mogoča. Dovoljeni so samo malopovršinski 
ukrepi, predpisani v GG ali podobnem načrtu. 
Praviloma zahtevana sanitarna sečnja, sečnja za 
zagotavljanje stabilnosti tal oz. za preprečevanje 
erozije in plazov. 
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2014). Zaradi ekstremnosti rastišč teh GHT je treba 
ukrepe in posege v njih omejevati (preglednica 4).

Ad 3) Med GHT, ki so funkcionalno vezani na 
(stalno ali občasno) prisotnost vode, sodijo: 
– 3230 Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami 

in nemškim strojevcem (Myricaria germanica) 
vzdolž njihovih bregov

– 3240 Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo 
vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov 

– 91D0 *Barjanski gozdovi 
– 91E0 *Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
– 91F0 Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi 

gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angusti-
folia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris)  
Skupna značilnost te skupine GHT habitatnih 

tipov je pojavljanje na območju večje prisotno-
sti vode (visoka podtalnica, poplavna voda ali 
voda, vezana v šotnih tleh). Večina teh GHT 
se pojavlja ob različnih vodotokih, od nižin do 
sredogorja (v višjih nadmorskih legah le GHT 

91D0 *Barjanski gozdovi). Za GHT so značilne 
tudi različne vrste hidromorfnih tal, katerih 
nastanki so vezani na neposredno prisotnost 
vode. Značilni talni tipi te skupine so obrečna, 
pseudooglejena in oglejena ter šotna tla. Vsa 
hidromorfna tla sodijo med bolj ranljive tipe 
tal. Še posebno GHT, ki so pretežno vezani na 
nižinski svet (npr. 91E0, 91F0), so podvrženi 
številnim degradacijskim procesom, kot so spre-
minjanje režima vodotokov in podtalnice (meli-
oracije), krčitve, onesnaženje, vplivi podnebnih 
sprememb (Kutnar, Dakskobler, 2014). Med 
večje težave teh GHT sodijo še nenadzorovani 
vdori in širitve nekaterih invazivnih drevesnih 
vrst (npr. robinije) ter težavno in pogosto slabo 
pomlajevanje doba in črne jelše, sušenje veli-
kega in ostrolistnega jesena. Vsi našteti procesi 
povzročajo izginjanje ključnih drevesnih vrst 
iz sestojev teh GHT, s čimer pa nastaja njihovo 
spreminjanje v drugačne tipe gozdov in tudi do 
izginotij (preglednica 5). 

Zadnji pomembnejši poseg v GHT ali habi-
tate vrst so krčitve. Skladno z Uredbo o posegih 

Preglednica 5: Predlogi dobrih praks za posege in ukrepe v GHT, ki so funkcionalno vezani na vodo
Table 5: Proposals of good practices for encroachments and actions in forest habitat types functionally tiedtied to water

Lastnost GHt
Ukrep

Občasna prisotnost 
vode Stalna prisotnost vode

Majhni gozdni otoki, malopovršinski 
GHt (npr. vrbovij, jelševij ob rekah, 
potokih) 

Gradnja gozd-
ne prometnice

Mogoča. Gradnja s pri-
lagojeno tehnologijo in 
v manj mokrem (su-
hem) obdobju; 
Vnos materialov za 
nasutje od drugod ni 
dovoljen. 

Izjemoma mogoča. 
Gradnja s prilagojeno 
tehnologijo in v manj 
mokrem (suhem) ob-
dobju; 
Vnos materialov za 
nasutje od drugod ni 
dovoljen.
Na šotnih tleh gradnja 
ni dovoljena.

Mogoča. Gradnja s prilagojeno teh-
nologijo in v manj mokrem obdobju; 
Ni mogoča v GHT, katerih povprečna 
širina je manjša od ene drevesne višine 
(20 do 30 m) in v Barjanskih gozdovih* 
(GHT 91D0).

Sečnja Mogoča. Dovoljeni so z 
načrti GG ali drugimi 
predpisi določeni GG 
sistemi in sečnje, pravi-
loma malo-površinsko 
odpiranje z upoštevan-
jem svetlobnih potreb 
vrst; 
preprečevanje vnosa 
invazivnih vrst z me-
hanizacijo.

Mogoča. Dovoljeni so z 
načrti GG ali drugimi 
predpisi določeni GG 
sistemi in sečnje, pra-
viloma malopovršinsko 
odpiranje z upoštevan-
jem svetlobnih potreb 
vrst; 
preprečevanje vnosa 
invazivnih vrst z me-
hanizacijo.

Mogoča. Dovoljeni so z načrti GG ali 
drugimi predpisi določeni GG sistemi 
in sečnje; praviloma malopovršinsko 
odpiranje z upoštevanjem svetlobnih 
potreb vrst; 
preprečevanje vnosa invazivnih vrst 
z mehanizacijo; 
izjemoma mogoča. V GHT 91D0 
*Barjanski gozdovi se gozdnogojitveni 
ukrepi izvajajo samo izjemoma (npr. 
sanacija gradacije podlubnikov).
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v okolje, za katere je potrebna presoja vplivov 
na okolje (v nad. PVO; Ur. list, 51/2014), je 
površinski prag za presojo krčitve za kmetijske 
namene 30 ha. Za krčitev gozdov s površino, 
večjo od 0,5 ha, in manjšo od 30 ha, PVO ni 
potreben, potrebno pa je mnenje organa, ki 
lahko soglasje za krčitev praviloma izda samo v 
primeru namenske rabe v občinskih prostorskih 
načrtih že opredeljena kot kmetijska. Ne glede 
na to, da krčitve že ureja zakonodaja, pa je v 
primeru naravovarstvenega značaja površin, 
predvidenih za krčitev, le-te smiselno preso-
jati še posebej (preglednica 6). Izhodišča za 
presojo naj bi določali krajinski tip, površina 
gozdnega kompleksa, v katerem je površina 
predvidena za krčitev, in velikost same povr-
šine, predvidene za krčitev. V primeru pojava 
kvalifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst se v 
skladu s predlagano prakso krčitve lahko izvaja 
samo s soglasjem ustreznega organa. V primeru 
pojava kvalifikacijske živalske vrste bi bilo pri 
presoji krčitve treba obvezno upoštevati tudi 
površino preostalega gozda, ki je lahko bodisi 
preostanek habitata ali pa ta gozd prevzema 
vlogo nadomestnega habitata. Če je le-ta dovolj 

Preglednica 6: Predlogi dobrih praks za krčitve GHT v območjih N2K (veljavnost obeh ali ene izmed direktiv)
Table 6: Proposals of good practices for deforestations of forest habitat types in N2K areas (one or both direc-
tives valid)

Velikost kompleksa
Velikopovršinski 
gozdovi GHt in 
gozdovi 

Malopovršinski, poplavni oz. 
redki GHt in gozdovi

Zaraščajoča površina 
(negozdno zemljišče)

P krčitve
Tip krajine

P < 0,50 
ha 

P > 0,50 
ha 

P < 0,50 ha P > 0,50 ha P < 0,50 
ha 

P > 0,50 
ha 

Gozdna krajina; 
PGHT > 85 %

12mogoča 12mogoča izjemoma 
12mogoča; 

izjemoma 
12mogoča; 

12mogoča 12mogoča

Gozdnata krajina 
- 40 % > Pgozda> 
85 % 

12mogoča 12mogoča

Agrarna/urbana 
krajina,
dodati odstotek 
gozda

izjemoma 12mogoča; 
mogoča: če gozd ogroža premoženje in življenje (upo-
števanje najmanjše oddaljenosti dreves od objektov 
zaradi nevarnosti požara, vetroloma, žledoloma)

Opomba: 1če na lokaciji ni kvalifikacijskih rastlinskih oz. živalskih vrst. V primeru pojavljanja kvalifikacijskih 
rastlinskih in živalskih vrst je krčitev mogoča samo s soglasjem ustreznega organa. 2V primeru pojavljanja kva-
lifikacijskih živalskih vrst je treba pri presoji krčitve obvezno presoditi, (a) ali ima površina, namenjena krčitvi, 
vlogo selitvenega koridorja in upoštevati (b) površino preostalega gozda. V vseh primerih je treba upoštevati 
tudi čas krčitve, ki praviloma ne sme segati v čas gnezdenja oz. rojenja.

velika (npr. desetkratnik izkrčene površine), 
naj bi bila krčitev mogoča. 

4.2 Praprotnice in semenke (cevnice)
4.2 Ferns and vascular species
Spravilo lesa v GHT, v katerih so tudi habitati 
kvalifikacijskih vrst iz rodu cevnic, načeloma 
ni sporen poseg oz. ukrep. Več previdnosti je 
potrebno pri gradnji gozdnih prometnic. Ker so 
habitati pritalne vegetacije nepremakljivi, je treba 
v primeru načrtovane gradnje v GHT prostor na 
trasi prometnice in ob njej (na obe strani osi pro-
metnice v razdalji najmanj ene drevesne višine) 
pregledati in kartirati morebitne habitate vrst. V 
primeru obstoja vrste ali vrst je treba traso gozdne 
prometnice speljati tako, da bo le-ta odmaknjena 
od habitatov teh rastlin najmanj za razdaljo dveh 
drevesnih višin. Če na trasi prometnice in v njenem 
vplivnem območju ni rastlin, potem ni omejitev 
za gradnjo. Dobre prakse za gospodarjenje s 
posameznimi vrstami prikazuje preglednica 7 
(Dakskobler in Vreš, 2014).  
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Preglednica 7: Predlogi dobrih praks za posege in ukrepe v habitatih praprotnic in semenk
Table 7: Proposals of good practices for encroachments and actions in habitats of ferns and vascular species 

Vrsta Ekocelice Sečnja/Ukrep
Adenophora 
liliifolia

Vzpostavitev na 
vseh nahajališčih.

Mogoče vse vrste sečenj, razen VSPG (d >2 sestojnih višin).
Čas sečnje: zunaj vegetacijske sezone (pozna jesen, zima).   

Aquilegia iulia  
(= A. bertolonii 
auct. slov.)

Mogoče vse vrste sečenj. 
Na znanih nahajališčih na prodiščih (v inicialnem sivovrbovju) je 
treba preprečiti njihovo spreminjanje v pašnike in prepustiti razvoj 
vegetacije naravni sukcesiji.

Asplenium  
adulterinum 

Mogoče vse vrste sečenj, razen VSPG (d >2 sestojnih višin). 
Pri posegih v gozdove, kjer so znana nahajališče te redke praproti, 
je treba ohranjati okoliško silikatno skalovje (kjer so lahko njena 
potencialna rastišča). Previdnost je nujna pri gradnji prometnic (da 
z miniranjem ne bi uničili potencialnih rastišč). 

Campanula 
zoysii 

Mogoče vse vrste sečenj. Te vrste in njenih rastišč na splošno ne ogroža 
gospodarjenje z gozdom.

Cerastium  
dinaricum 
Arabis scopo-
liana

Mogoče vse vrste sečenj. 
Te vrste in njenih rastišč na splošno ne ogroža gospodarjenje z gozdom. 
Preprečevati je treba naravno sukcesijo – zaraščanje z ruševjem. Na 
rastišču je priporočljivo občasno kontrolirano odstranjevanje grmovja.

Cypripedium 
calceolus

Vzpostavitev 
na nahajališčih, 
na katerih gozd 
nima statusa 
varoval-nega 
gozda.

Mogoče vse vrste sečenj, razen VSPG (d >2 sestojnih višin). 
Gospodariti je treba tako, da se vsaj delno vseskozi ohranja zastrtost 
gozdnih tal. 
Krčitve niso mogoče. 
Sečnja je dovoljena le v času zunaj vegetacijske sezone, pozno jeseni 
in pozimi, ko so rastišča zaščitena s snežno odejo.

Eleocharis 
carniolica 

Mogoče vse vrste sečenj SPG.
Sečnja je dovoljena zunaj vegetacijske sezone. 
Zaradi zaraščanja rastišč te vrste je treba občasno odstranjevati gr-
movje in posamezna drevesa na njenih rastiščih oziroma okoli njih. 
Ker je pionirska vrsta, ji uleknine in odprte površine, ki nastanejo pri 
spravilu lesa, nudijo nove nadomestne površine za njeno ohranjanje. 
Če raste v kolesnicah vlak, le-teh praviloma ne zasipavano, ker bi to 
povzročilo fizično uničenje rastlin oziroma njihovega rastišča.

Hladnikia  
pastinacifolia 

Mogoče vse vrste sečenj. Te vrste in njenih rastišč na splošno ne ogroža 
gospodarjenje z gozdom.

Moehringia 
villosa 

Vzpostavitev v 
mejah nahajališč 
na previsnih 
skalovjih (v goz-
dnem prostoru)

Mogoče vse vrste sečenj, razen VSPG v pasu ene drevesne višine.
V pasu ene drevesne višine od nahajališča ni dopustna niti gradnja 
prometnic. 

Primula carni-
olica 

Vzpostavitev na 
vseh nahajališčih.

Mogoča samo sečnja posameznih dreves; vrste sečenj, s katerimi bi se 
bistveno spremenile svetlobne razmere in mikroklima nahajališča, niso 
mogoče. Vse sečnje je treba opraviti zunaj vegetacijske sezone. 
Gradnja prometnic je dovoljena, vendar naj bo odmaknjena od nahaja-
lišča za vsaj dve drevesni višini. Če bi tehnologija gradnje prometnice 
ali drugega objekta (npr. male hidroelektrarne) neposredno ogrozila 
rastišče kranjskega jegliča (npr. miniranje hribin), je treba uporabiti 
prilagojeno tehnologijo (bagrska tehnologija z udarno glavo). 

Rhododendron 
luteum 

Z gozdnogojitvenimi posegi je treba vseskozi skrbeti za primerno 
odprtost gozdnega sklepa (redčenja).

Opomba: VSPG = velikopovršinska skupinska sečnja; d>2 sestojnih višin = pas, širok dve sestojni višini, po 
navadi 2 x 25 m = 50m)
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4.3 Saproksilni hrošči 
4.3 Saproxyllic beetles
Glede na literaturo ter ugotovitve domačih raz-
iskav (Meterc et al., 2015, Kovač et al., 2014), 
povezanih s saproksilnimi hrošči, primerjave 
naših gozdnogospodarskih praks z evropskimi 
in primerjave slovenskega deleža omrežja N2K z 
deleži drugih držav EU je mogoče domnevati, da 
so vplivi gozdarskih posegov in ukrepov na biot-
sko raznovrstnost in habitatov OHS saproksilnih 
hroščev sprejemljivi. Previdnost je potrebna pri 
posegih v nižinskem svetu, kjer so gozdovi že 
zelo fragmentirani. 

Izmed ekoloških dejavnikov, ki v največji 
meri določajo navzočnost oz. nenavzočnost 
teh vrst, je treba izpostaviti količino in vrsto 
odmrle drevesne mase. Po priporočilih, naj bi 
njena optimalna količina znotraj znanih meja 
habitatov (v odvisnosti od vira) znašala 20–40 
m3/ha oz. 30–60 m3/ha (Müller, Bütler 2010, 

Müller et al. 2010). Na osnovi teh vrednosti je za 
habitate kvalifikacijskih in drugih saproksilnih 
vrst hroščev v preglednici 8 predlagana ciljna 
vrednost 20–30 m3/ha. Vrednost temelji na 
dejanski porazdelitvi odmrle drevesne mase 
v slovenskih gozdovih oz. na njenih cenilkah, 
mediani in aritmetični sredini (GIS, 2014, 
preglednica 2). 

Z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti 
saproksilnih hroščev, še posebno njihovih kvali-
fikacijskih vrst, je poleg zagotavljanja primernih 
količin odmrle biomase pomembna tudi izbira 
gojitvenega sistema. Zaradi zagotavljanja habita-
tov za več vrst hroščev, od gozdnih specialistov, 
generalistov do vrst, značilnih za odprti gozdni 
prostor, se zaradi oblikovanja različnih habitatov 
zdita primerna predvsem velikopovršinsko in 
malopovršinsko skupinsko postopno gospodarje-
nje (prim. Atlegrim in Sjöberg, 2004). V nasprotju 
z njima je prebiralni način gospodarjenja prime-

Preglednica 8: Predlogi dobrih praks za ukrepe in posege v identificiranih (prostorsko omejenih) habitatih 
saproksilnih vrst hroščev
Table 8: Proposals of good practices for encroachments and actions in identified (spatially limited) habitats of 
saproxyillic beetle species

Ukrep/poseg Praksa 
Količina mrtvega lesa Ciljna vrednost, ki naj bi bila dosežena v prihodnosti (20 let ali prej) je 20–30 

m3/ha.
Zaželeno razmerje med mrtvim stoječim in ležečim drevjem je 50 : 50 %. Vsaj 
60 % količine naj bi izhajalo iz ležečih in stoječih dreves, štrcljev in kosov s 
premeri 30 cm in več.

Gradnja prometnice Mogoča: upoštevati je treba iste prakse kot v primeru GHT (preglednice 3, 4, 5, 6).
Upoštevaje varnostne predpise, ob prometnicah puščati sveže panje, štrclje, 
sušice in sečne ostanke.
Materiali za nasutje od drugod: upoštevanje praks za GHT (preglednice 3, 4, 5, 6).

Sečnja (tudi strojna) Mogoče vse oblike sečenj, predpisane z GGN oz. sečenj, dovoljenih z drugimi 
predpisi.
Odvoz sortimentov z ramp pred rojenjem kozličkov in zaleganjem jajčec oziroma 
takojšnji odvoz lesa, če se sečnja opravlja znotraj obdobja rojenja kozličkov, to 
je od 15. maja do 31. avgusta.
V primerih rabe velikopovršinskih sečenj (SPG, robna sečnja ... ) je treba na 
površini ohranjati ključna habitatna drevesa (npr. gnezdilna drevesa, drevesa 
z dupli). 
V gozdnih kompleksih s kvalifikacijskimi vrstami je treba ohranjati površino 
debeljakov, ki jo določa model trajnosti po površinah (40–45 %). 

Krčitev gozda, GHT, zaraš-
čajoče površine 

Mogoča: upoštevati je treba prakse za krčitve gozdov, GHT in zaraščajočih 
površin (preglednica 6).
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ren predvsem za indikatorske vrste saproksilnih 
hroščev (Müller et al., 2007). 

4.4 Ptiči 
4.4 Birds
Čeprav se zdijo z vidika relativne stabilnosti 
populacij in združb gozdnih ptic dosedanje 
prakse gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji nara-

Preglednica 9: Predlogi dobrih praks za ukrepe in posege v habitatih kvalifikacijskih vrst ptičev
Table 9: Proposals of good practices for encroachments and actions in habitats of qualification bird species

ukrep/poseg Dobra praksa 
Količina mrtvega lesa Ciljna vrednost, ki naj bi bila dosežena v prihodnosti (20 let ali prej) je 20–30 

m3/ha. 
Zaželeno razmerje med mrtvim stoječim in ležečim drevjem je 50 : 50 %, pri 
čemer so ključna mrtva drevesa in štrclji s premeri 30 cm in več. Vsaj 60 % 
količine naj bi izhajalo iz ležečih in stoječih dreves s premeri 30 cm in več.

Gradnja prometnic Mogoča z upoštevanjem praks v GHT (preglednice 3, 4, 5, 6) in zunaj obdobja 
gnezdenja vrst. 

Sečnja Mogoča (preglednice 3, 4, 5, 6). 
Oblikovanje habitata Divji petelin: 

V polmeru 1,0–1,5 km od centra rastišča zagotavljati z vidika sestojnih razvoj-
nih faz uravnotežen habitat, ki je skladen modelu normalnega gozda. Poleg 
površin za prenočevanje (debeljak), počitek (drogovnjaki, gostejši debeljaki) je 
za vrsto pomembno zagotavljati predvsem zadosten delež površin za hranjenje 
(mladovje, z jagodičevjem porasle gozdne jase itn.). 
V času od 1. decembra do 30. junija je sečnja mogoča samo v razdalji več kot 
100 m od meje rastišča. 
V času neobratovanja je trajna zapora prometnic. 
Vidno označevanje morebitnih žičnih ograj. 
Kozača: 
Sečnja gnezdilnih dreves z dupli ni dovoljena (monitoring dreves z dupli).
Ohranjanje deleža debeljakov, ki ga določa model trajnosti po površinah 
(40–45 %).
V času gnezdenja (1. marec do 30. junij) je sečnja mogoča samo v razdalji, 
večji od 200 do 300 m od gnezda.
Belohrbti detel: 
Ohranjanje deleža bukovih debeljakov, ki ga določa model trajnosti po po-
vršinah (40–45 %). 
Puščanje vsaj enega poškodovanega listavca/ha. 
Monitoring dreves z dupli v času gnezditve in prepoved sečnje takih dreves.
Belovrati muhar: 
Ohranjanje deleža bukovih debeljakov, kot ga določa model trajnosti po 
površinah (40–45 %). 
Monitoring dreves z dupli v času gnezditve in prepoved sečnje takih dreves.

Krčitev sestoja oz. GHT Glej dobra praksa krčitev GHT in zaraščajočih površin (preglednice 3, 4, 5, 6). 
Strojna sečnja V skladu z GGN. V vsakem primeru zunaj obdobja rastitve, valjenja gnezdenja.  

vovarstveno ustrezne, se ustreznost praks vedno 
ne odraža na primerih nekaterih specialističnih 
vrst, kot so na primer gozdne kure ter nekatere 
žolne in detli. V prid njim je dobre naravo-
varstvene prakse treba še razviti oz. dopolniti 
obstoječe v smereh, ki bodo naravovarstveno 
ustrezale tudi tem vrstam (Kovač et al., 2014, 
preglednica 9).

Kovač, M.: Ukrepi za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov in habitatov vrst: predlogi 
dobrih praks



GozdV 73 (2015) 148

5   PrIPOrOČILA ZnAnOStI, 
nArAVOVArStVEnIM 
SLUŽBAM In POLItIKI

5   recommendations to science, nature 
conservation services and policies

5.1   Izboljšanje podatkov in evidenc 
gozdnih habitatnih tipov, habitatov 
vrst in vrst na ravni države, območij 
natura 2000 in drugih prostorskih 
enot 

5.1   Improvement of data bases and 
registers of forest habitat types, 
species habitats and species at the 
levels of the nation, Natura 2000 
network and other spatial units 

5.1.1  Splošno
5.1.1  General

Ob vstopu v EU27 je Slovenija poleg številnih 
zavez sprejela tudi zavezo o varstvu narave in ohra-
njanju njene biotske raznovrstnosti. Posledično 
je v omrežje N2K vključila več kot 35 % svojega 
nacionalnega ozemlja, pri čemer 70 % te površine 
odpade na gozdove. Kljub tako veliki površini so 
podatki o razglašenih GHT, habitatih in vrstah 
zelo pomanjkljivi, kar še zlasti velja za ocene nji-
hovih OHS. Pomemben razlog za pomanjkljivosti 
je neorganiziran način pridobivanja podatkov. 
Razen redkih (npr. MGGE), večina monitoringov 
s področij varstva narave (GHT, habitatov vrst), 
okolja (onesnaženje tal, zraka), naravnih virov 
(gozdovi, drugo) itn., ki potekajo v Sloveniji zaradi 
različnih zavez in potreb (Konvencija CLRTAP, 
N2K, LULUCF, drugo), ni medsebojno koordi-
nirana niti z vidika pokrivanja prostora, niti z 
vidika pridobivanja podatkov.

Slovensko znanost ter dejavnosti, ki razvijajo 
naravovarstvene prakse in bdijo nad varstvom 
narave, še dodatno hromi pomanjkanje podat-
kovnih baz z večnamenskimi in integriranimi 
podatki, ki bi pokrivali večja območja, kot so 
območja N2K ali država. Pomanjkanje tovrstnih 
podatkov tudi preprečuje, da bi se v Sloveniji 
naredilo korak naprej od zavez in bi se pridobilo 
vpogled v splošno (povprečno) stanje biotske 
raznovrstnosti na ravni območja N2K in na ravni 
države. Po zgledih Švice in kanadske Alberte 
(Koordinationsstelle, 2011, Schieck et al., 2003) 

so bili v okviru projekta Razvoj mednarodno 
primerljivih kazalcev ... (Ferlin et al., 2004) že 
leta 2004 izdelani koncepti monitoringov, ki so 
obsegli sistematični monitoring na ravni države 
(Kovač, Čater, 2004) in druge potrebne specialne 
monitoringe. Koncepti niso bili nikoli udejanjeni. 
Predvsem zaradi lažjega pridobivanja prostorskih 
podatkov in povečanja njihove informacijske 
učinkovitosti bi imenovano študijo kazalo na novo 
ovrednotiti, jo dopolniti in izdelati program dela 
za naslednjih 10 do 15 let. Najmanj toliko časa bi 
namreč bilo potrebo, da bi država pridobila kako-
vostne najnujnejše podatke, ki bi jih sicer nujno 
rabila za izvajanje programa N2K in bi tako tudi 
ohranila verodostojnost v mednarodnem prostoru. 

5.1.2 Gozdni habitatni tipi
5.1.2 Forest habitat types

V Sloveniji je MGGE (GIS, 2014) edini sistem, ki 
zagotavlja podatke na ravni vseh gozdov v državi 
in omogoča izračunavanje objektivnih ocen za 
različne znake oz. indikatorje. Podatkovna baza 
s podatki, zbranimi na 760 stalnih vzorčnih plo-
skvah, z vidika zanesljivosti ocen ni zadovoljiva 
in ne omogoča izdelave zahtevnih statističnih 
analiz, niti izračunavanja statističnih cenilk za 
manjše prostorske enote oz. stratume. Zato ni 
presenetljivo, da se z njim v okviru države zado-
voljivo pokriva le tri izmed enajstih GHT (n > 
30, preglednica 2), v mejah N2K pa še manj. Po 
vzoru drugih držav je zato edina rešitev zgosti-
tev vzorčne mreže in povečanje števila vzorčnih 
enot. Z vidika monitoringa GHT je uporabna 
tudi podatkovna baza, ki jo Zavod za gozdove 
s snemanji na stalnih vzorčnih ploskvah gradi v 
okviru izdelovanja načrtov gozdnogospodarskih 
enot (v nad. GGE). Tako kot MGGE je tudi ta 
podatkovna baza zaenkrat pomanjkljiva, vendar 
obstajajo tehnične možnosti za rešitev težave 
(Kopše, 2013).

Površinsko majhne GHT vsebinsko slabo 
pokrivajo tudi načrti GG enot (Čas et al., 2011). 
V skladu z navedbami (Kopše, 2013, Kutnar in 
Dakskobler, 2014) je treba pridobiti boljši vpogled 
v značilnosti GHT in prostorske razširjenosti 
predvsem prednostnih habitatnih tipov (npr. 
91E0 *Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja; 
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9180 *Javorjevi gozdovi v grapah in na pobočnih 
gruščih; 91D0 *Barjanski gozdovi; 9530 *Subme-
diteranski gozdovi črnega bora) in manjšinskih 
habitatnih tipov (9420 Alpski macesnovi gozdovi; 
91F0 Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi 
vzdolž velikih rek; 91R0 Jugovzhodni evropski 
gozdovi rdečega bora; 9340 Gozdovi hrasta črnike). 
V teh habitatnih tipih je za potrebe gospodarjenja 
z GHT treba vzpostaviti tudi posebne monitoringe. 
Do določene mere morajo njihovi kazalci odražati 
tudi posebnosti posameznih GHT.

Poleg tega je treba zagotoviti tudi ustrezno 
obravnavo tistih GHT, v katerih ima lesnata 
vegetacija pomembno funkcionalno vlogo. Taki 
habitatni tipi so: 
– 3240 Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo 

vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov; 
– 3230 Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami 

in nemškim strojevcem (Myricaria germanica) 
vzdolž njihovih bregov; 

– 5130 Sestoji navadnega brina (Juniperus com-
munis) na suhih traviščih na karbonatih itn.

5.1.3 flora – praprotnice in semenke (cevnice) 
5.1.3 Flora – ferns and vascular species

Zaradi redkega pojavljanja sistematična vzorčna 
snemanja niso primerno orodje za spremljanje 
stanja kvalifikacijskih rastlinskih vrst. Ker pa 
koncept N2K poleg zagotavljanja ugodnega OHS 
kvalifikacijskih rastlinskih vrst predvideva tudi 
ohranjanje in gospodarjenje za biotsko raznovr-
stnost (European Commission, 2002), je pridobitev 
podobe o raznovrstnosti in številčnosti rastlinskih 
vrst, o njihovem pomlajevanju, poškodbah in o 
njihovi povezavi s tlemi zaželena in potrebna.

Nadalje: zaradi dopopolnitve evidenc in spo-
znavanja ekologije izbranih rastlinskih vrst, je treba 
spodbuditi in podpreti podrobnejše fitocenološke 
in populacijske raziskave za nekatere vrste, med 
katere sodijo Adenophora liliifolia, Cypripedium 
caleceolus, Eleocharis carniolica in Primula car-
niolica (Dakskobler in Vreš, 2014). 

Rastišča vrste Adenophora liliifolia v Zasavju 
v zadnjem času nimajo potrditve. Potreben je 
podroben pregled območja, ob morebitni potrditvi 
rastišč pa natančna omejitev populacije in ocena 
njene številčnosti. 

Pri vrsti Cypripedium calceolus je treba pre-
gledati in natančno popisati njena nahajališča 
na Gorjancih – tam je ta vrsta zelo redka in v 
zadnjem času potrjena le na enem nahajališču. 
Na vseh znanih nahajališčih te kukavičevke pa je 
potrebna natančna ocena številčnosti populacij, 
česar do zdaj v glavnem nimamo ali pa imamo 
zgolj grobe ocene. 

Pri vrsti Primula carniolica so posebno potrebne 
raziskave njenih nahajališč v robnih delih celo-
tnega areala, v okolici Ribnice na Dolenjskem, v 
povirju Iške, na Notranjskem ter na Banjšicah, 
Cerkljanskem in Žirovskem. Prav tam bi bilo 
treba opraviti tudi populacijske raziskave, ki bi 
bile potrebne tudi za oceno številčnosti idrijskega 
jegliča (Primula x venusta), naravnega križanca 
med kranjskim in lepim jegličem (P. auricula). 

Ocena številčnosti populacij je še posebno 
pomembna pri vrsti Elocharis carniolica, saj so 
njena rastišča med obravnavanimi vrstami najbolj 
ranljiva in izpostavljena človekovim posegom.

5.1.4  Saproksilni hrošči in izbrane 
kvalifikacijske ptice 

5.1.4  Saproxyllic beetles and selected 
qualification birds 

Zaradi boljšega poznavanja populacijske dinamike 
vrst in njihovih habitatov je treba nadaljevati s 
specialnimi monitoringi N2K in ogroženih vrst 
hroščev ter ptičev. Te monitoringe je treba tudi 
vsebinsko izpopolniti tako, da bo z njimi mogoče 
pridobivati povezane (integrirane) podatke. Pove-
dano drugače: hkrati s snemanjem (štetjem, 
lovljenjem s pastmi) vrst bo treba na istih lokacijah 
(habitatih, ploskvah) snemati še ključne lastnosti 
habitatov (oz. znakov), kot so npr. strmina, dre-
vesna sestava, količina odmrle drevesne mase 
itn. Samo z vezanimi podatki bo namreč mogoče 
ugotavljati potrebe določenih vrst, izvajati kore-
lacijske in drugačne analize in bo mogoče na 
pravilen način izdelovati prostorske modele vrst. 
Vzporedno s posebnimi monitoringi bi bilo smi-
selno začeti tudi s sistematičnim monitoringom 
hroščev in ptičev na eni izmed obstoječih mrež 
(npr. MGGE). Taki podatki so pri ocenjevanju 
biotske raznovrstnosti ključni.
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5.2   Predlogi za izboljšanje učinkovitosti 
dela naravovarstvenih služb 

5.2   Proposals for improving the efficiency 
of work of nature conservation 
services

5.2.1  Splošno 
5.2.1  General

V primerjavi s prejšnjimi desetletji je slovensko 
naravovarstvo od sprejema Zakona o ohranjanju 
narave (ZON 1996–2010) do danes naredilo velik 
napredek z upravnega, politično-institucionalnega 
in strokovnega vidika. Obseg nalog, ki mu jih je 
naložil zakon, se je še dodatno povečal z vstopom 
Slovenije v EU27, ko je naravovarstvo dobilo 
dodatna pooblastila na področju ohranjanja 
biotske raznovrstnosti in zagotavljanja ugodnega 
OHS GHT, habitatov vrst in vrst samih. To dejstvo 
je na relaciji lastniki gozdov – gospodarjenje z 
gozdovi – naravovarstvo – javnost enako kot 
drugje v Evropi tudi v Sloveniji sprožilo precej 
novih Težav in konfliktov (Bouwma et al., 2010). 
Vredne omembe so predvsem velike razlike v pog-
ledih na trajnostni razvoj gozdov in gozdarstva, 
večnamensko gospodarjenje, gozdnogospodarske 
ukrepe in posege ter na naravovarstvene zahteve, 
naslovljene na gozdarsko prakso in lastnike gozdov. 
Poleg naštetega sedanje stanje naravovarstva v 
gozdnih območjih bremeni še:

 – pomanjkljivo sodelovanje državnih služb, 
odgovornih za usmerjanje razvoja gozdov in 
naravovarstva; na institucionalno-strokovni 
ravni je le-to večinoma vzorno (npr. pri obliko-
vanju naravovarstvenih smernic za načrte GG, 
pri poročanju o stanjih GHT in vrst), na ravni 
reševanja konkretnih gospodarskih in drugač-
nih težav (npr. težav lastnikov gozdov in inve-
stitorjev) pa ne (ARSO-ZRSVN, 2007–2013),

 – neenak odnos naravovarstva do lastnikov 
različnih zemljišč N2K (lastniki gozdov imajo 
veliko več omejitev kot lastniki kmetijskih 
zemljišč), nespoštovanje lastnine in prezrtje 
ekonomskega pomena gozdov (npr. pritiski po 
puščanju odmrle lesne mase v gozdovih brez 
hkratnega zagotavljanja subvencij, pritiski po 
opuščanju gradenj prometnic) itn.
  

5.2.2  K utemeljevanju odločitev in 
pripravljanju osnov za demokratični 
dialog

5.2.2  Towards grounding the decisions and 
preparing the basis for a democratic 
dialogue 

Nerešene težave in novo nastajajoče konflikte med 
gospodarjenjem z gozdovi in naravarstvom, ki se 
izražajo z omejevanjem do včeraj dovoljenih pose-
gov in ukrepov, je treba reševati z demokratičnim 
dialogom. Le-ta mora temeljiti na utemeljitvah za 
oz. zoper predvideni poseg oz. ukrep, te pa morajo 
temeljiti na podatkih in primerih s terena oz. na 
strokovni in znanstveni literaturi.

Problematičnost utemeljevanja v praksi je 
nazorno pokazala vsebinska analiza trinajstih 
naravovarstvenih soglasij in mnenj, napisanih in 
izdanih v povezavi z različnimi posegi in ukrepi 
(ARSO-ZRSVN, 2007–2013, Kovač, 2014b). Z 
njo je bilo ugotovljeno, da so bile obrazložitve 
strokovnih stališč v soglasjih in mnenjih v več kot 
polovici primerov neargumentirane oz. nezadostne 
ne glede na končne odločitve. Razen navajanja 
zakonskih členov in enciklopedičnih dejstev 
(npr. taksativnega naštevanja vrst, opisovanja 
vrst, njihovih življenjskih ciklov in navad itn.) 
v številnih mnenjih in soglasjih sploh ni jasno 
navedeno, katere vrste so prisotne v vplivnem 
območju posega oz. ukrepa in kakšni naj bi bili 
vplivi učinka posega oz. ukrepa na GHT ali vrste, 
iz katerega bi morala izhajati odločitev. Nazoren 
primer arbitrarnega odločanja je npr. obrazložitev, 
da predvideni poseg v habitatu vrste ni dovoljen, 
ker je habitat vrste idealen, pri čemer opis ideal-
nega habitata vrste sploh ni naveden. Posledično 
iz obrazložitve torej sploh ni mogoče sklepati, na 
kakšen način bi predvideni poseg ogrozil idealni 
habitat oz. bi mu škodil, niti ni mogoče predvideti 
omilitvenega ukrepa.

Nadalje niti v naravovarstvenih mnenjih niti v 
tovrstnih soglasjih praviloma ni navedene nobene 
strokovne oz. znanstvene literature, ki bi pod-
krepila zavzeta stališča. Temu na rob le to, da bi 
naravovarstvena soglasja in mnenja morala postati 
kakovostni strokovni in tudi pravni dokumenti, 
s pomočjo katerih bi se razvijale dobre prakse za 
odločanje v naravovarstvu in razvoj ukrepov v 
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strokah in bi bili kot taki sredstvo sporazumevanja 
med naravovarstvenimi službami, lastniki zemljišč, 
investitorji in gozdarsko službo. 

5.2.3  H korektni rabi načela previdnosti
5.2.3  Towards the correct use of the 

precautionary principle

V tesni povezavi z utemeljevanjem odločitev je tudi 
načelo previdnosti, ki se s strani uradnih organov 
oblasti še vedno rabi nesorazmerno in predvsem 
nepravilno. Zaradi obojega je Komisija EU že l. 
2000 izdala (pravno nezavezujoče) priporočilo 
(Communication, 2000), v katerem je priporo-
čila, naj bi bilo zatekanje k načelu previdnosti 
mogoče šele po:
– „zaznavi potencialno negativnih vplivov spro-

ženih s strani pojava, izdelka ali procesa“ - v 
prenesenem pomenu torej gozdnogospodar-
skega posega ali ukrepa, 

– „znanstvenemu ovrednotenju potencialne gro-
žnje (nevarnosti), s katero zaradi nezadostnih 
podatkov oz. nezmožnosti sklepanja na njihovi 
osnovi, vplivov le tega ne bi bilo mogoče z 
gotovostjo ovrednotiti“. 
Kot sledi, se načelo previdnosti naj ne bi upora-

bljalo, ne da bi se pred tem ugotovilo, ali tveganja 
zaradi posega/ukrepa sploh nastane in ne da bi 
se tveganje znanstveno ovrednotilo. Prav tako 
priporočilo nedvoumno sporoča, da se načelo 
previdnosti pod nobenimi pogoji ne bi smelo 
uporabljati za upravičevanje arbitrarnih odločitev. 

Iz zapisanega je mogoče tudi sklepati, da se 
k načelu previdnosti v primerih zavrnitve nara-
vovarstvenih soglasij ne bi smelo zatekati niti v 
primerih, ko v območju posega oz. ukrepa morda 
obstajajo kvalifikacijski GHT, habitati vrst oz. 
vrste, katerih točna nahajališča so neznana. V 
takih primerih bi bila namreč dolžnost organa, da:
1) s svojim osebjem ali najetimi izvedenci na 

terenu ugotovi, ali na vplivnem območju 
posega oz. ukrepa obstaja poljubni GHT ali 
kvalifikacijska vrsta, 

2) da zatem ugotovi, ali zaradi izvedbe posega oz. 
ukrepa obstaja tveganje, ki bi ogrozilo razvoj 
in obstoj GHT oz. vrste in

3) da v primeru obstoja tveganja organizira znan-
stveno srečanje s ciljem priprave znanstvene 

utemeljitve oz. ovrednotenja tveganja. Upo-
števaje priporočilo, bi se načelo previdnosti v 
praksi torej lahko uporabilo samo, če v povezavi 
s tveganjem za GHT ali vrsto v okviru srečanja 
ne bi bilo doseženo soglasje.

5.2.4  K doslednemu odločanju na ravni 
države in odpravi arbitrarnosti 

5.2.4  Towards consistent decision making at the 
country level and arbitrariness elimination

Strokovnost odločitev, podkrepljenih z znan-
stvenimi dejstvi in zakonodajo, bi morala biti 
edino merilo pri odločanju za poseg oz. ukrep 
ali zoper njega. Čeprav za posege v naravi ni 
mogoče predvideti modelnih sistemskih rešitev, 
ampak jih je treba iskati za vsak primer posebej, 
se vseeno zdi, da nekatere odločitve za poseg oz. 
ukrep ali zoper njega v praksi niso utemeljene 
z znanstvenimi dejstvi, marveč so arbitrarne. 
Kako sicer razumeti protislovje, da npr. gozdna 
cesta nekje v Sloveniji fragmentira in zmanjšuje 
površino GHT ter zmanjšuje njegovo celovitost 
in povezanost, spet drugje, v bistveno zahtev-
nejših reliefnih razmerah, kjer je gozdna cesta 
posledično tudi širša, pa nobena izmed posledic v 
obrazložitvah sploh ni omenjena, čeprav sta njuna 
skupna učinka v zahtevnih reliefnih razmerah 
bistveno večja in daljnosežnejša (ARSO-ZRSVN, 
2007–2013, Kovač, 2014/2). 

5.2.5  K proaktivnemu in participativnemu 
reševanju problemov v varstvu narave

5.2.5  Towards pro-active and participatory 
conflict management in nature 
conservation

Razen v rezervatih in varovalnih gozdovih brez 
dovoljenih ukrepov, se v gozdovih omrežja N2K 
gospodari na načelih trajnosti, večnamenskosti 
in sonaravnosti. Zaradi lažje in predvsem hitrejše 
določitve težav in iskanja rešitve zanje bi zato bilo 
treba naravovarstvene težave v vplivnih območjih 
posegov in ukrepov reševati participativno (Buchy, 
Hoverman, 2000, Priscoli, 2003), t.j. s sodelova-
njem vseh vpletenih, kot so lastniki gozdov, inve-
stitorji, naravovarstvena, gozdarska in morebiti še 
katera druga služba. Sedanji način, ki temelji na 
samozadostnosti služb, kar z drugimi besedami 
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pomeni, da nek problem v okviru svojih pristoj-
nosti rešuje vsaka služba sama zase, je konceptu-
alno povsem zgrešen. V nasprotju z njim (morda 
postopek ni prevladujoč, je pa še vedno zelo 
prisoten) je treba nastale težave reševati na sami 
lokaciji posega z iskanjem rešitev in dogovorom 
vseh vpletenih (lastnik-investitor, ZGS, ZRSVN, 
drugi) hkrati. Pri tem morebitno sklicevanje na 
aktualno zakonodajo in predpisane postopke ne 
more biti izgovor za izogibanje participativnemu 
urejanju zadev. Naloga in dolžnost državnih služb 
namreč je, da predlagajo spremembe predpisov, 
če so neučinkoviti, in tudi tako lajšajo življenje 
državljanom, v službi katerih so! 

5.2.6  K rabi smiselnih omilitvenih in drugih 
ukrepov

5.2.6  Towards the use of meaningful mitigation 
and other measures  

Analiza naravovarstvenih soglasij in mnenj je tudi 
pokazala, da se na plečih lastnikov gozdov, ki z 
gozdom gospodarijo v skladu z zakonom, nemalo-
krat rešujejo težave, ki jih država, njene službe in 
lokalne oblasti ne znajo, nočejo ali ne upajo reševati 
s pravimi sredstvi in ukrepi. Nazoren primer je 
že omenjeno zavračanje soglasij (praktično gre za 
prepoved) za gradnje gozdnih prometnic v habi-
tatih ptic, ker bi se z njihovo izgradnjo domnevno 
povečali pritiski na prostor in nastale bi motnje 
za vrste zaradi povečanega turizma, rekreacije, 
nabiralništva in še česa. Taka odločitev je seveda 
v bistvu napačna in krivična, ker: 
i)  lastnik, ki v skladu z zakonodajo gospodari z 

gozdom in opravlja zakonite posege in ukrepe, 
ne bi smel biti kaznovan za učinke oz. pritiske, 
ki jih povzročajo druge osebe (pritisk namreč 
povzroča obiskovalec, ki mu je pravico do pro-
stega obiska podelila država, in mora za nastale 
posledice zato tudi prevzemati odgovornost), 

ii)  ker bo gozdarsko aktivnost, npr. posek suhih ali 
za sečnjo zrelih dreves in spravilo le-teh treba 
opraviti v vsakem primeru; če prometnice ne 
bo, potem pač z drugačno tehnologijo (vlače-
nje po brezpotju do prve vlake), ki navadno 
povzroča večjo škodo in razdejanje (rane na 
koreničnikih, odrgnine), kot če bi se zgradila 
prometnica in 

iii)  ker s sprejetim ukrepom – torej z nezgrajeno 
prometnico – problematika pritiskov s strani 
obiskovalcev pri gostoti prometnic, kakršna 
je v SLO, in s prostim dostopom ljudi v gozd, 
sploh ne bo rešena.

Kot sledi, za sekundarne učinke posegov in 
ukrepov, ki se izražajo s skupnimi negativnimi 
učinki zaradi povečanega obiska turistov, sedanje 
prakse niso niti pravične, niti učinkovite. 

5.2.7  Odprava nepravičnosti pri 
porazdeljevanju naravovarstvenih 
bremen 

5.2.7  Elimination of unfairness at the 
distribution of nature conservation 
burdens

Čeprav bi moralo naravovarstvo v skladu s 
Habitatno direktivo vse lastnike zemljišč v 
območjih N2K obravnavati enako, take obravnave 
v vsakdanjem življenju ni; naravovarstvene 
zahteve do lastnikov gozdnih zemljišč so namreč 
neprimerno večje kot do lastnikov kmetijskih 
ali drugih zemljišč. Prva neenakost med lastniki 
gozdov in drugih zemljišč izvira iz dejstva, da 
morajo lastniki gozdov v skladu z zakonodajo 
gospodariti v skladu z načrti GG, ki jih pripravlja 
država, lastniki preostalih zemljišč pa teh omejitev 
nimajo. In čeprav naj bi bil namen načrtov GG 
predvsem usmerjanje razvoja gozdov in zago-
tavljanje trajnosti ekosistemskih storitev, so ti 
načrti tudi «izvrstni instrumenti» za omejevanje 
lastnikov pri gospodarjenju z gozdovi v območjih 
N2K. Najbolj v nebo vpijoč primer je omejevanje 
poseka na 75 % prirastka in posledično večanje 
lesne zaloge v vseh gozdovih, tudi v območjih 
N2K (Kovač, 2014). Neenakosti med lastniki 
izvirajo tudi iz samih zahtev naravovarstva in se 
kažejo v omejevanju gradenj prometnic, v zahte-
vah po prilagajanju gozdne proizvodnje v gozdu 
živečim vrstam, po puščanju starega debelega 
drevja v gozdu (in s tem zmanjševanja kakovosti 
lesa in manjšega finančnega donosa ob poseku), 
po puščanju odmrle drevesne mase v gozdu itn. 

Da bi se izognili morebitnim napačnim inter-
pretacijam zapisanega, je treba poudariti, da 
naštete omejitve niso sporne same po sebi. Sporno 
in problematično je, da jih mora izvajati predvsem 
en del lastnikov zemljišč in da jih mora zaenkrat 
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izvajati brez kakršnih koli finančnih nadomestil. 
Na drugi strani v kmetijskem prostoru zaenkrat ni 
zaznati prepovedi gradenj prometnic med njivami, 
časovnega omejevanja kmetijske proizvodnje, 
omejevanja gnojenja in dela s težko mehaniza-
cijo, niti ni videti, da bi se del pridelka puščal na 
njivah. In to navkljub dejstvu, da so tudi v agrarni 
krajini kvalifikacijski habitati in vrste, za katere 
so naravovarstveni ukrepi potrebni.

5.2.8  Povzetek predlogov za večjo učinkovitost 
dela na področju naravovarstva

5.2.8  Summary of proposals for more efficient 
work in the field of nature conservation

Izhajajoč iz dejanskih težav in napisanega, so 
predlogi za izboljšanje učinkovitosti naravovar-
stva naslednji: 

 – V demokratičnem dialogu med izvajalci 
gozdnega gospodarjenja (lastniki, ZGS, pod-
jetja) in naravovarstvom naj pri izpostavljanju 
težav štejejo samo pravi podatki, zbrani na 
terenu, in utemeljitve, podkrepljene s preverl-
jivimi dejstvi. V demokratičnem dialogu je 
treba morebitne probleme in pomanjkljivosti 
najprej dokazati in šele nato izpostaviti zahtevo 
po njihovem reševanju. V tem dialogu ne sme 
biti arbitrarnosti, prav tako se zadeve ne sme 
urejati z vidika pozicije moči.

 – Naravovarstvene probleme je treba reševati s 
primernimi ukrepi ter v sodelovanju služb na 
terenu ter v sodelovanju z lastnikom oz. inve-
stitorjem. To je tudi edini način, ki omogoča 
iskanje najboljših. Težave lastnikov je treba 
reševati proaktivno; zahtevam oz. željam je 
treba prihajati nasproti z rešitvami (v večini 
primerov se bodo zagotovo našle), namesto z 
odklanjajočimi mnenji in zavračanjem soglasij.

 – Posest (državno ali zasebno) je treba spoštovati. 
Pristojne službe ne smejo postati braniki narave 
pred človekom, niti ne braniki javnih interesov 
pred zasebnim, še posebno, če prvi drugemu 
povzroča ekonomsko škodo. Nasprotno, so 
službe, ki morajo družbi, torej tudi lastniku 
gozda in gospodarju z gozdom, lajšati življe-
nje s pravičnimi in strokovnimi rešitvami za 
težave. Čeprav lastnik gozda v gozdu največkrat 
zares išče svoj ekonomski interes, se je treba 
vseeno zavedati, da je ta isti lastnik tudi izva-

jalec naravovarstvenih ukrepov. Kot sledi, so 
zavezništva torej nujna. 

 – Ekonomske vidike naravovarstva je treba 
ustrezno predstavljati, z njimi računati, jih 
pravično finančno ovrednotiti in tudi plačevati.

7 SUMMArY

At the occasion of entering the EU27, Republic 
of Slovenia implemented the Habitats and Birds 
Directive into its legislation, defined the Natura 
2000 protected areas and adopted the operational 
program for managing these areas. Since forests 
are the largest nations land use by size, they also 
form over 70% of its protected area.

Slovenian legislation stipulates sustainable, 
close-to-nature and multi-purpose management 
of forestlands whereby their ecological, social, and 
commercial ecosystem services are enhanced. 
This process being in accord with international 
processes and documents as well as EU nature 
conservation legislation, it is also implemented 
for stewarding the development of the Natura 
2000 forests. Although the nature conservation 
legislation does not require changes of forest man-
agement regimes provided they don’t undermine 
their biodiversity and worsen the conservation 
status of forest habitat types, habitats of species and 
species themselves, practical experiences in Slove-
nia and other European countries show that the 
concept of forest management and simultaneous 
conservation of Natura 2000 forests’ biodiversity 
are understood in rather different ways and thus 
generate conflicts. 

To diminish them, this article aims to analyze 
encroachments and activities and their impacts 
on forest habitat types and qualification plant and 
animal species as well as to prepare a proposal 
of good practices for their management. Due to 
the lack of original researches in Slovenia, the 
available scientific and professional literature has 
been used. In addition to the good practices the 
article also brings a proposal for improvement of 
nature conservation work. 

From the viewpoint of their sensitivity Natura 
2000 forest habitat types occurring in Slovenia 
can be classified in the following three groups: 
1) large-area habitat types (9110, 91K0, 91L0, 
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9410), 2) habitat types with emphasized protective 
character due to the expressed relief characteristics 
(4070*, 5130, 9180*, 91R0, 9340, 9420, 9530*) in 
3) habitat types functionally tied to (constant or 
occasional) presence of water (3230, 3240, 91D0*, 
91E0*, 91F0). It follows from the Table 3 that the 
large-area habitat types do not need any specific 
limitations. In the framework of the second group 
of forest habitat types (Table 4) we must distinguish 
between commercial forests on difficult terrain 
and forests protective subject to status. Small-area 
fellings are recommended in the first one; also 
construction of traffic roads with adjusted cutter 
head technology is possible. In forests protective 
subject to status is use of an equal technology 
possible only if allowed by forest management 
plan. The third group of habitat types (Table 5) is 
composed of three subgroups. From the viewpoint 
of encroachments and actions the only limitation 
in the first subgroup is that the encroachment is 
performed in dry or drier period. In habitat types 
with constant presence of water small-area felling 
is possible, but traffic road construction is possible 
only as an exception. In the last group small-area 
fellings are possible in all habitat types except in 
marsh forests where only sanitary felling should 
be performed. Construction of traffic roads is 
possible following mitigating measures and being 
dictated by forest management plan, but not in 
marsh forests and in forests whose average width 
is lesser than 30 m. 

Good practices for ferns and vascular plants are 
shown in Table 7. Because of the likely destruction, 
in forest habitat types, housing their habitats, forest 
road and logging trail construction is possible 
only in the distance of two tree heights from the 
habitat boundary. Habitats of the species must of 
course be registered and spatially located before-
hand. Specific limitations regarding felling are set 
only in the case of habitat of carniolan primrose 
(Primula carniolica). It requires only felling of 
individual trees; in the cases of three more species 
large-scale shelterwood felling cannot be applied. 

Good practices for managing the habitats 
of qualification species of beetles and birds 
are presented in Tables 8 and 9. In case of any 
forest operation (forest road and logging trail 
construction, harvesting), the nesting cycles of 

birds should be taken into account. In addition, 
alongside forest roads and skidding trails as much 
deadwood and stumps as possible should be left.
The target value of 20-30 m3/ha for deadwood 
has been determined by considering its statisti-
cal estimates such as relatively high mean value 
and significantly lower median (cca. 20 m3/ha 
or cca. 10 m3/ha), non-significant differences in 
quantity between the Natura 2000 areas and the 
remaining areas as well as between the public (state 
and municipal) and the private forestlands. The 
value is supposed to be achieved in 20 years. In 
the case of some birds (Ural owl, white-backed 
woodpecker, and collared flycatcher) we must 
bear in mind also the quantity of mature trees. 
Aiming to sustainable conservation of habitats, 
in those forest complexes where the species are 
present we must constantly ensure between 40 
and 45 % of old growth. 

Introduction and improvement of the pro-
posed good practices will surely improve the 
competence of nature conservation, but it will 
not solve all problems and contradictions in the 
relations between nature conservation and forest 
owners or, respectively, forest management. All 
the parties concerned must therefore develop and 
implement democratic dialogue based on argu-
ments supported by facts and genuine data from 
the field. There should be neither arbitrariness 
nor unwarranted recourse to the precautionary 
principle or decisions from the position of power. 
Furthermore, nature conservation problems 
should be solved proactively; in other words, 
instead with prohibitions (negative opinions and 
consensus refusals) requirements of the owners 
and possible other interested parties should be 
approached with well thought-out and environ-
mentally acceptable solutions. 
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Ob koncu leta 2014 se zaključi projekt ID:WOOD 
(Clustering Knowledge Innovation and Design 
in the SEE Wood Sector), katerega namen je 
spodbujanje in pospeševanje inovativnosti in 
konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v lesnem 
sektorju na območju JV Evrope. Na slovenski 
strani sta v konzorcij vključeni dve inštituciji: 
Gozdarski inštitut Slovenije in Lesarski grozd. V 
začetku novembra je bila na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije zaključna konferenca projekta, sofinanci-
ranega s strani Strukturnih skladov EU, Programa 
transnacionalnega sodelovanja JV Evrope, kjer so 
bili predstavljeni rezultati skupnega dela, ki so 

Zaključek projekta ID:wOOD 
Doc. dr. Jožica GRIČAR
Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda / Foto:Špela Jagodic

podlaga za nova sodelovanja v naslednjih letih. V 
sklopu projekta smo izdali štiri tematske dosjeje na 
področju lesnega sektorja: žagarstvo, konstrukcije, 
pohištvo in grozdi. Publikacije vsebujejo tehnične 
članke za posamezno področje, pri čemer smo 
publikacijo o primarni lesno-predelovani industriji 
prevedli tudi v slovenščino in dodali podrobnejši 
katalog žagarskih obratov v Sloveniji. 

Dodatne informacije:
Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 

Ljubljana, E-mail: jozica.gricar@gozdis.si, http://
www.idwood.eu/

Triletni CRP projekt Racionalna raba lesa listavcev 
s poudarkom na bukovini se je začel z julijem in je 
financiran s strani Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije (MKGP). Poleg sodelavcev z 

Začetek ciljnega raziskovalnega projekta (crP) racionalna 
raba lesa listavcev s poudarkom na bukovini
Doc. dr. Jožica GRIČAR
Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda / Foto: Katarina Čufar

Oddelka za lesarstvo, Biotehniške fakultete (BF), 
Univerze v Ljubljani (UL), kot prijaviteljev projekta 
so vanj vključeni še: Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire BF, UL, Gozdarski inštitut 
Slovenije, Inštitut za celulozo in papir ter Zavod za 
Gozdove Slovenije. Glavni cilji projekta so: oceniti 
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količine in vrednost lesa listavcev s poudarkom 
na bukovini; izboljšati ocenjevanje kakovosti lesa 
na stoječem drevju in spremljati kakovost lesa v 
celotni predelovalni verigi; predlagati optimalne 
tehnologije za optimalno rabo lesa ter spodbu-

diti razvoj proizvodnih verig 
v sektorju, ki bodo omogo-
čile trajnostno rabo gozdnih 
virov, redno dobavo primernih 
gozdno-lesnih sortimentov 
in vzpostavitev ter delovanje 
primernih obratov za prede-
lavo lesa. V sodelovanje bodo 
s pomočjo Zavoda za gozdove 
Slovenije vključeni tudi upra-
vljavci in lastniki gozdov ter 
gospodarske družbe v celotni 
gozdno-lesni verigi.

Dodatne informacije: Prof. 
dr. Katarina Čufar, Univerza v 
Ljubljani, Biotehniška fakul-

teta, Oddelek za Lesarstvo, Rožna dolina, Cesta 
VIII/34, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, E-mail 
katarina.cufar@bf.uni-lj.si,: http://crp-bukev.
bf.uni-lj.si/

Dendrološki vrt Oddelka za gozdarstvo in obno-
vljive gozdne vire je bil v torek, 25. 11. 2014, 
deležen delne obnove in dosaditve precejšnjega 
števila novih drevesnih in grmovnih vrst, saj je 
bil precej poškodovan zaradi letošnjega žledu. Ob 
tej priložnosti se je vrt tudi odprl širši javnosti in 
mestu Ljubljana: bodisi kot prostor za preživljanje 
prostega časa bodisi kot izobraževalni prostor za 
otroke in odrasle. Pomemben pa je tudi z vidika 
promocije gozdne pedagogike na splošno. V vrtu 
je mogoče najti več kot 150 različnih domačih in 
tujih drevesnih in grmovnih vrst, ki so vse opre-
mljene z informativnimi tablicami, zaradi česar je 
na primer zelo primeren za naravoslovne dni ali 
krajša izobraževanja. Pred nedavnim je bilo v vrtu 
postavljenih tudi nekaj novih klopi. V prihodnje 
se bodo Dendrološki vrt Oddelka za gozdarstvo, 
vrt okoli Oddelka za lesarstvo ter vrt Gozdarskega 
inštituta Slovenije povezali v zaokroženo celoto.

Dosaditev in obogatitev Dendrološkega vrta Oddelka za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Domen GAJŠEK1, Kristjan JARNI2, Robert BRUS3

1 D. G., univ. dipl. inž. gozd., UL, BF, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 
1000 Ljubljana
2 Dr. K. J., UL, BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
3 Prof. dr. R. B., UL, BF, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana

Čez dan so se študentom oddelka pri saditvi 
pridružile skupine otrok iz ljubljanskih vrtcev in 
osnovnih šol, ki so postale tudi skrbnice posajenih 
dreves. Skupaj je prišlo okrog sto otrok, in sicer 
skupini Mravljice in Sovice iz enote Rožnik, iz 
Vrtca Vrhovci; skupina Polžki iz enote Rožna 
dolina, iz viških vrtcev; 4. c in 4. d razred iz 
Osnovne šole Vič; 5. b iz Osnovne šole Valentina 
Vodnika in 6. razred iz Waldorfske osnovne šole. 
Od študentov in zaposlenih na oddelku so izvedeli 
nekaj o značilnostih, zanimivostih, medsebojnih 
razlikah in uporabnosti posameznih drevesnih 
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vrst, katerih saditve so se udeležili, ter prejeli infor-
mativne letake s kratko predstavitvijo drevesnih 
vrst. Nekateri izmed otrok pa so se opogumili in 
tudi sami poprijeli za delo.

Skupine so posadile zanimive drevesne vrste, 
kot so različne sorte japonskih češenj, vossov 
nagnoj, tulipanovec, kanadski jadikovec in druge. 
Od grmovnih vrst so posadili različne okrasne 
sorte medvejk, vajgel, dojcij, španskih bezgov, 
drenov in drugih. Skupaj so posadili 89 sadik 
dreves in grmovnic. Udeležence je najprej nago-
voril prodekan Oddelka prof. dr. Janez Krč in 
poudaril pomen sodelovanja: »Danes smo skupaj 
s povabljenimi skupinami zasadili nadomestna 
drevesa v vrtu, ki ga je poškodoval žled. S tem 
želimo vse opozoriti na pomen obnove poškodo-
vanih območij, spodbuditi zanimanje za drevesne 
vrste in gozd ter našim študentom in drugim 
obiskovalcem ponovno omogočiti uporabo vrta 
v izobraževalne namene.« Dr. Kristjan Jarni jim je 
predstavil vrt, vodja projekta prof. dr. Robert Brus 
pa se je vsem udeležencem na koncu zahvalil in jih 
povabil na strokovno voden ogled vrta spomladi.
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Ni težko pisati o človeku velikega duha, kakršen je 
naš spoštovani univerzitetni profesor in življenjski 
učitelj Martin Čokl. Niti drveča in pohlepna 
mo dernost, ki z nenehno mantro ponavlja, kako 
staro nič ne velja, ne more preglasiti stvaritve velikega 
uma, ki je del slovenskega gozda in del slovenske 
gozdarske strokovne identitete. Ostaja eden trajnih 
temeljev slovenskega gozdarstva. Zato je težko 
razumeti in se sprijazniti z logičnostjo in še manj 
s pravičnostjo njegovega biološkega konca. Ni 
bil zgolj strokovn-
jak in ustvarjalec 
novega, ampak tudi 
čustvovalec in učitelj, 
ki je svoji poznani 
eksaktnosti dodajal 
tudi etične vrednote, 
ki v sodobnem svetu 
žal vse bolj izgu-
bljajo svojo ceno. 
V tem smislu je bil 
še zlasti dragocen 
kot pedagog, ki je 
nepreštetim slov-
enskim gozdarjem 
vcepljal mesijanski 
odnos do narave, 
posebej do gozda.

Prof. Martin Čokl je svet slikovito primerjal z 
matematično funkcijo, v kateri so ljudje in družbe 
spremenljivka, konstanta pa naravne danosti v 
mejah poznavanja in razumevanja. Spremenljivka 
ga ni zanimala. Zlasti ne ljudje in družbe sedanjega 
sveta. V družini enajstih otrok je bil predviden za 
»gospoda« pa je vaški župnik ocenil, da je fanta 
škoda za čaščenje virtualnega sveta. Pašo za svoj um 
je iskal v naravnih danostih in naravnih procesih. 
V njih je iskal dokazljiva razme1ja s pomočjo že 
odkritega, katerim pa je vedno dodajal svoja nova 
spoznanja - vedno podprta s praučenostjo - to 
je z metriko. Tudi veterinarstvo v Zagrebu zanj 
ni bilo dovolj izzivalno, zato je presedlal na goz-
darstvo. Tudi v gozdarstvu je marsikaj prepuščeno 
raziskovalnemu ugibanju. Toda za svojo special-
nost si je izbral dendrometrijo in kot podaljšek 
prirasto  slovje, kar mu je omogočalo sproščanje 
neverjetnega daru: spremljanje življenja dreves 
z matematiko.

Doma mu niso mogli pomagati. Ni imel denarja 
za strokovne knjige, saj mu ga je zmanjkalo za 
vsakodnevno hrano. Vse pa je hotel vedeti. Zato 
je redno obiskoval predavanja in jih stenografiral, 
da bi tako imel vsa najnovejša strokovna spoznanja v 
svojem študentskem nahrbtniku. Vse kar· je v stroki 
počel je temeljila na številkah, na matematiki in na 
brezpogojni smiselnosti. Ko je bil pred vojno na 
Kmetijski zbornici pri banskem uradu, je bil snovalec 
in izvajalec tako imenovane Gozdarske ankete, ki 

je bil prvi sistemski 
obsežnejši projekt 
za spoznavanje slo-
venskega gozdnega 
prostora. Druga sve-
tovna vojna, v kateri 
je preživljal muke 
petih italijanskih in 
nemških taborišč, 
na koncu tudi 
dachavskega, mu ni 
pobrala velike zavze-
tosti za razvoj slov-
enskega gozdarstva. 
Kot vodja oddelka 
na ministrstvu za 
gozdarstvo je sode-
loval pri ustanovitvi 

prve srednje gozdarske šole. Tam se je tudi ogrel 
za teoretično in praktično pridobivanje borove 
smole na stoječih drevesih. To je bila novost, 
zato je izdelal vsa potrebna teoretična izhodišča 
in izdelal tudi vso potrebno orodje. Za vpeljavo te 
inovativne dejavnosti za področje cele Jugoslavije 
je prejel Red dela s srebrnim vencem.

Kot pronicljivi raziskovalec se je najbolj raz-
veselil ustanovitve Gozdars  kega inštituta Slovenije, 
ki mu je med prvimi razvijal pravo raziskovalno 
miselnost, da bi kmalu postal evropsko uveljavljena 
ustanova. Tudi študentom na Gozdarskem odd-
elku Biotehniške fakultete je poskušal privzgojiti 
maksimo o potrebnosti aplikativne vrednosti 
vsakega razis kovalnega dela. Kar žal sedanji (pre)
številni raziskovalci velikokrat pozabljajo. Vsaka 
njegova znanstvena zamisel in raziskovalni korak 
so imeli za operativno strokovno raven predvideno 
uporabnost z vsemi učinki; od pridobivanja smole 
na borovih drevesih, pa do postavitve avtohtonega 

Martin Čokl s soprogo Ireno leta 2011

Martin Čokl (19072014) (107 let)
Najstarejši slovenski gozdar vseh časov

In memoriam
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matematično-statističnega ogrodja izračunavanja 
lesnih zalog sestojev s pomočjo tarifnih modelov. 
Kar je bil pred šestdesetimi leti in je v večji meri 
še danes način inventarizacije slovenskih gozdov. Za 
več drevesnih vrst je sestavil dvovhodne deblovnice, 
sestavil je tudi normative za naše kmečke (prebi-
ralne) gozdove. Med mnogimi mono  grafijami je 
treba posebej navesti Gozdarski priročnik, ki je še 
po desetletjih glavni strokovni pomočnik opera-
tivnim strokovnjakom. Za publikacijo Merjenje 
gozdnih sestojev in njihovega potenciala, mu 
je bila podeljena Jesenkova nagrada – najvišje 
naravoslovno priznanje.

Martin Čokl je bil prvi urednik znanstvenih 
in raziskovalnih izdaj na gozdarskem inštitutu in 
gozdarski fakulteti. Kot poznavalec gozdarske 
strokovne misli in besede, je bil verodostojni član 
gozdarske terminološke komisije. Ko je odhajal 
v pokoj, je prejel še republiški Red z bronastim 
vencem. Navedena družbena priznanja (in še mnoga 
druga) mu je podelila izključno gozdarska stroka. 

Njegova matematika je vedno pripadala gozdu, 
ničemer in nikomur drugemu. Doma v kleti je 
imel svoj laboratorij, v katerem je sproščal nagnenja 
in veselje do izumiteljstva. Tu je nastalo orodje za 
pridobivanje smole, drevesni višinomer in kot 
zadnji in najkompletneši merilni pripomoček - 
Gozdarski polimeter, ki ga je patentiral na Zveznem 
patentnem uradu v Beogradu.

Ta tehnicistični oris Čoklove življenjske podobe 
je le delen, torej nepopolen. Ne govori o čustvenem 
delu te podobe. V tej zvezi mi v spominu odzvanja 
pogovor z neko neznano ženico v njegovi rojstni 
Zibiki na Kozjanskem, ko me je vprašala: Res, tudi 
vi ga poznate (namreč Tmčkovega Tineta)? Ah, zlat 
človek, je nadaljevala. Da, da, ne le učen, tudi zlat 
je bil naš učitelj in kolega Martin Čokl.

Marko KMECL
Viri.
Goz.V., 2007, št. 7-8, M.: Sto en gozdar v sto letih, 
2012, str. 73-78

In memoriam

Književnost

Po nekajletnih prizadevanjih kroga entuziastov je 
končno izšlo pomembno delo za zgodovino gozda 
in gozdarstva na Slovenskem, ki pomeni začetek 
načrtnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji. To so 
načrti za Trnovski gozd ter bovške in tol-
minske gozdove, ki so nastali v obdobju 
1769-1771. V publikaciji so faksimile 
načrtov, zapisanih v gotici, nemški pre-
pisi načrtov ter seveda slovenski prevod. 
Tako je publikacija dostopna domačim 
in tujim zgodovinarjem in vsem zainte-
resiranim, ki se ukvarjajo z zgodovino 
gozda in gozdarstva ter  zgodovino 
agrarne rabe na Slovenskem. Avtorja 
načrtov sta bila Franz Flameck in Johann 
Karl Lesseck; prvi je bil znan tudi kot 
avtor zemljevida Dunajskega gozda iz 
leta 1759. Za izpeljavo tega pionirskega 
podviga sta bila pomembna zemlje-

Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem – 
flameckovi in Lesseckovi načrti za trnovski gozd ter bovške in 
tolminske gozdove, 1769–1771

merca - Franz von Grotgger in Anton von Venczely, 
slednji je v virih omenjen kot pomemben kartograf 
v deželah habsburške monarhije. Celotno objavljeno 
gradivo se nanaša na širše goriško območje, ki je 
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Književnost
bilo sestavni del habsburške monarhije na mejnem 
območju z Beneško republiko. Rabo gozdov so do 
tedaj urejali predvsem administrativno z različnimi 
predpisi; pomembno vlogo pri tem so imeli gozdni 
redi in gozdno ogledništvo. Tudi Flameck je v načrtih 
imenovan kot gozdni oglednik. Vendar njegov načrt 
za Trnovski gozd (1771) že označujemo kot prehod 
k načrtnemu gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji in 
s tem tudi za začetek gozdarstva kot strokovnega 
področja. Taki elementi so opazni  pri izmeri in 
oceni stanja gozdov, določitvi ciljev in odločitvah o 
prihodnjem ravnanju. Tisto, kar pri oceni, ali gre za 
pomemben mejnik ali ne, pretehta, je temeljni cilj 
načrta: »gozd za vse večne čase«. V Flameckovem 
načrtu je bila namreč ideja trajnostnega gospo-
darjenja prvič tako izrazito izpostavljena in hkrati 
podprta z načrtom prihodnjega gospodarjenja. 
Razlogi, da imajo prav ti gozdovi, ki so takrat pri-
padali goriškemu okraju, osrednjo vlogo v začetkih 
načrtnega gospodarjenja na Slovenskem so v njihovi 
geografski legi: bližina Gorice, pomanjkanje lesa na 
širšem tržaškem območju, apetiti Benetk, uničeno 

gozdno rastje na sosednjem Krasu, potrebe lokalnih 
fužin in rudnikov in pomanjkanje gozdnih površin 
zaradi krčenja gozdov za kmetijsko rabo. 

Izdaja publikacije je plod dolgoletnih prizade-
vanj mi zglednega sodelovanja ekspertov različnih 
področij in z različnih institucij. Vsaka izdaja knjige 
je po svoje praznik. Izdaja tega dela pa je zaradi 
simbolnega pomena za slovensko gozdarstvo še 
toliko pomembnejša, hkrati pa opomnik za raz-
mislek o prihodnjem gospodarjenju z gozdovi v 
Sloveniji. 

Ideja trajnostne rabe naravnih virov, ki je v 
zadnjih desetletjih pri nas in v svetu aktualna ideja 
prihodnje družbe, se je torej v trnovskih gozdovih 
začela uresničevati že pred dobrimi 240 leti! 

Knjigo so v sozaložništvu izdali: Gozdarska 
založba pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije, 
Zavod za gozdove Slovenije, Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete 
Univerze Ljubljana.

Prof. dr. Andrej BONČINA,  
Mag. Franc PERKO in Edo KOZOROG 

Vir: Terezijanski gozdni red za 
Kranjsko, 1771. VTOZD za goz-
darstvo, Biotehniška fakulteta, 
Ljubljana, 1985.
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Uvodnik

Pomen zgodovinske perspektive  
v gozdarstvu

Takšen je bil naslov Gozdarskih študijskih dni leta 1985. Boštjan 
Anko je ob tej priložnosti s knjižico Navodila za proučevanje zgo-
dovine gozda in gozdarstva v območju, revirju in sestoju poskušal 
gozdarje vzpodbuditi  k tovrstnemu raziskovanju.

Čeprav imamo na Slovenskem kar dolgo gozdarsko tradicijo, 
pa je proučevanje preteklosti gozda in gozdarstva slabo razvito in 
gozdarska zgodovinopisna bera je zelo skromna.

V  zdajšnjih časih, v časih,  ko manjšina kopiči dobičke, drugi 
pa se borijo za preživetje, je preteklost (razen, če ne gre za poli-
tične namene) pogosto odrinjena na stranski tir. Čeprav bi bila 
prav zgodovina lahko  naša dobra učiteljica. To še posebno velja 
za gozd in gozdarstvo.

Zaradi dolgoživosti dreves in gozdnih sestojev  je za razume-
vanje  zdajšnjega stanja gozdov in pravilno upravljanje z njimi 
potreben pogled tudi daleč nazaj, mnogo dlje kot pri številnih 
drugih dejavnostih. Številni vplivi izpred desetletij in stoletij so 
zabeleženi v naših sedanjih pestrih gozdovih, s katerimi se tako 
radi pohvalimo. 

Izkušnje in rezultati so lahko  pozitivni, seveda tudi negativni, 
vsi pa so še kako koristni za odločanje vnaprej. Slabe da jih ne 
ponovimo, dobre da jih uporabimo.

O zgodovini gozda na Slovenskem vemo relativno malo, še 
manj pa o gospodarjenju (ravnanju) z njim, čeprav je  marsikaj 
zabeleženo v različnih, tudi »negozdarskih« virih in v številnih 
dokumentih po arhivih od Dunaja do Trsta in  tudi v domačih. 

Žal dandanes ni nobene inštitucije, ki bi to sistematično iskala, 
zbirala, objavljala. Prepuščeno je posameznim navdušencem.

Pogosto pa so znanja in spoznanja na dosegu roke, zanje sploh 
ni treba v arhive.

Zgodovina gozdov in gozdarstva na Slovenskem, pa ne le samo 
zelo oddaljena, tudi mlajša, nam bi lahko tudi v novih družbeno-
ekonomskih razmerah veliko pomagala pri odgovorih na izzive, 
ki so pred nami. Le pravilno jo je treba razumeti in ovrednotiti.

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1  UVOD
1  INTRODUCTION
V jugozahodni Sloveniji so v zadnjih desetletjih 
bukove gozdove in gozdove plemenitih listavcev 
po srednjeevropski metodi raziskovali predvsem 
Accetto (1989, 1990, 1991), Zupančič (1997), P. 
Košir (2004), P. Košir & Surina (2005), P. Košir s 
sod. (2008), Dakskobler (1997, 2006). Tukajšnje 

GDK 182:176.1Acer pseudoplatanus L.+176.1Fagus Sylvatica L.+229.9:114 (497.4)(045)=163.6

Fitocenološka in gozdnogospodarska analiza gorskega 
bukovega in javorovega gozda na skalnatih rastiščih na Krasu 
in v Čičariji (JZ Slovenija)
A phytosociological and forest management analysis of the montane beech and 
maple forest on rocky sites in the Karst and Čičarija regions (SE Slovenia)

Igor DAKSKOBLER1, Matej REŠČIČ2

Izvleček:
Dakskobler, I., Reščič, M.: Fitocenološka in gozdnogospodarska analiza gorskega bukovega in javorovega gozda na 
skalnatih rastiščih na Krasu in v Čičariji (JZ Slovenija). Gozdarski vestnik, 73/2015. V slovenščini z izvlečkom in 
povzetkom v angleščini. Prevod Andreja Šalamon Verbič. Jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Fitocenološko in gozdnogospodarsko smo analizirali gorske bukove sestoje na zelo skalnatih rastiščih v Čičariji. 
Floristično so zelo podobni sestojem asociacije Corydalido-Aceretum, ki uspeva na istem območju na še nekoliko 
bolj skalnatih rastiščih, zato jih uvrščamo v novo subasociacijo Lamio orvalae-Fagetum pseudofumarietosum 
albae. Prostorsko razlikovanje med bukovjem in javorovjem z lipo je zaradi zelo podobnih rastišč zelo težav-
no, zato predlagamo, da jih obravnavamo kot enoten habitatni podtip (primorsko gorsko bukovje z gorskim 
javorjem in lipo na zelo skalnatih apnenčastih površinah) v okviru Natura 2000 habitatnega tipa Ilirski bukovi 
gozdovi (Aremonio-Fagion). Tak predlog podpira zdajšnja gozdnogospodarska obravnava teh gozdov. Sodijo v 
rastiščnogojitveni razred Toploljubna bukovja na karbonatih in so kartirani kot poseben gozdni rastiščni podtip 
Primorsko gorsko bukovje z bledorumenim koreničnikom. V članku torej predlagamo uporabo dveh novih 
kategorij v členitvi habitatov in rastišč: habitani podtip in gozdni rastiščni podtip. 
Ključne besede: fitocenologija, Lamio orvalae-Fagetum, Corydalido-Aceretum veratretosum nigri, Aremonio-
-Fagion, Tilio-Acerion, Natura 2000, gospodarjenje z gozdom, Kras, Čičarija, Slovenija 
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Dakskobler, I., Reščič, M: A phytosociological and forest management analysis of the montane beech and maple 
forest on rocky sites in the Karst and Čičarija regions (SE Slovenia). Gozdarski vestnik 73/2015. In Slovenian, 
with English abstract and summary. Translated by Andreja Šalamon Verbič.
We conducted a phytosociological and forest management analysis of montane beech stands on very rocky sites 
in the Čičarija region. As they are floristically very similar to the stands of the association Corydalido-Aceretum 
that grows in the same region on even rockier sites, we classified them into the new subassociation Lamio 
orvalae-Fagetum pseudofumarietosum albae. In view of their very similar sites it is difficult to spatially differen-
tiate between beech stands and maple stands with broad-leaved lime. We therefore propose they be treated as a 
single habitat subtype (Littoral montane beech stands with sycamore maple and broad-leaved lime on very rocky 
limestone areas) under the Natura 2000 habitat type Illyrian beech forests (Aremonio-Fagion). This proposal is 
grounded in the existing forest management treatment of these forests that belong to the site-silvicultural class 
Thermophilous beech stands on calcareous bedrock and are mapped as a special forest site subtype Littoral 
montane beech stands with Pseudofumaria alba. In the article we therefore propose using two new categories 
in the division of habitats and sites: a habitat subtype and forest site subtype. 
Key words: phytosociology, Lamio orvalae-Fagetum, Corydalido-Aceretum veratretosum nigri, Aremonio-Fagion, 
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bukove gozdove na karbontani in mešani kar-
bonatno-lapornati podlagi uvrščajo v naslednje 
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sintaksone: Ornithogalo-Fagetum Marinček, Papež, 
Dakskobler & Zupančič 1990 var. geog. Hellebores 
istriacus Dakskobler 2006, Hacquetio-Fagetum 
Košir 1962 var. geogr. Sesleria autumnalis Accetto 
1990, Lamio orvalae-Fagetum (Ht. 1938) Borhidi 
1963 var. geogr. Sesleria autumnalis Accetto 1990 
in Seslerio autumnalis-Fagetum (Ht.) M. Wraber 
ex Borhidi 1963 var. geogr. Helleborus istriacus 
Dakskobler 1997, združbe plemenitih listavcev 
pa v naslednje asociacije Veratro nigri-Fraxinetum 
excelsioris Dakskobler 2007, Saxifrago petraeae-
Tilietum platyphylli Dakskobler 1999, Paeonio 
officinalis-Tilietum platyphylli P. Košir & Surina 
2005, Corydalido ochroleucae-AceretumAccetto 
1991, Corydalido ochroleucae-Ostryetum carpini-
foliae Zupančič 1997 nom. prov. in Veronico 
sublobatae-Fraxinetum excelsioris Dakskobler in 
Dakskobler et Reščič ass. nov. Slednja asociacija 
v izvornem opisu (Dakskobler, 2006) še ni bila 
tipizirana, zato bomo to storili zdaj. Njen nomen-
klaturni tip, lectotypus, je popis št. 4 v preglednici 
2 (Dakskobler, ibid., str. 62–64). 

V zadnjem desetletju namenjamo večjo pozo-
rnost tistim gozdnim združbam, ki so sicer 
površinsko in gospodarsko manj pomembne, a so 
na seznamu prednostnih habitatnih tipov v drža-
vah Evropske zveze (Direktiva o habitatih, 1992). 
Mednje sodijo tudi združbe plemenitih listavcev 
oz. habitatni tip 9180 *Javorjevi gozdovi v grapah 
in na pobočnih gruščih (Tilio-Acerion) – Daksko-
bler s sod. (2013). Ker te gozdne habitate zaradi 
majhnih površin pogosto združujemo s stičnimi 
bukovimi ali hrastovimi gozdovi, je v Sloveniji 
njihova dejanska površinska razprostranjenost še 
slabo raziskana. Kartiranje tega habitatnega tipa 
v merilu 1 : 5000 je ena izmed nalog ciljnega raz-
iskovalnega projekta Zasnova monitoringa stanja 
ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih 
habitatnih tipov v Sloveniji (V4–1430). Med 
ekološkimi kazalniki, po katerih lahko sklepamo 
na prisotnost združb plemenitih listavcev in ki 
nam pomagajo pri njihovi prostorski razmejitvi, 
so velika skalnatost, koluvilano-deluvailna tla, 
pobočni grušč, podorno skalovje, vse ob zadostni 
količini vlage. V jugozahodni Sloveniji, kjer pre-
vladuje apnenčast kraški svet, sta med naštetimi 
ekološkimi dejavniki največkrat odločilna velika 
skalnatost na osojnih legah in pobočni grušč ter 

podorno skalovje v kraških udornicah. V Čičariji 
smo ob ogledu gozdov za potrebe gozdnogospo-
darskega načrtovanja za GGE Brkini II ugotovili, 
da tudi izjemno velika skalnatost v osojni legi 
ne pomeni nujno rastišča združb plemenitih 
listavcev, pač pa lahko tudi taka rastišča preraste 
bukev in jih torej uvrščamo še v njeno asocia-
cijo. Razmejitev med bukovjem in javorovjem v 
primeru zelo skalnatih rastišč v Čičariji ni vedno 
enostavna, še posebno zaradi prejšnjih vplivov, 
ko so tamkajšnje bukove gozdove zelo sekali za 
pridobivanje oglja. Na primeru manjšega števila 
popisov bomo pokazali na floristično podobnost 
med gorskim bukovjem in gorskim javorovjem in 
nakazali merila za njuno razlikovanje. 

2  METODE
2  METHODS

Gozdne sestoje na Krasu (Risnik pri Divači) in v 
Čičariji (slika1) smo proučevali po srednjeevrop-
ski metodi (Braun-Blanquet, 1964). Popise smo 
vnesli v bazo FloVegSi (Seliškar s sod., 2003). 
Kombinirane ocene zastiranja in pogostnosti 
smo pretvorili v ordinalne vrednosti od 1 do 
9 (van der Maarel, 1979). Numerične primer-
jave smo opravili s programom SYN-TAX 2000 
(Podani, 2001). Popise smo uredili v dve analitski 
preglednici na podlagi hierarhične klasifikacije. 
Upoštevali smo rezultate metode kopičenja na 
podlagi povezovanja (netehtanih) srednjih razdalj 
(Unweighted) average linkage – UPGMA, kjer 
smo uporabljali Wishartov koeficient podobnosti 
(similarity ratio). Fitocenološke skupine (= skupine 
diagnostičnih vrst) smo ob upoštevanju številnih 
avtorjev oblikovali po lastnih merilih. Floristično 
sestavo proučenih bukovih in javorjevih sestojev 
smo primerjali s floristično sestavo subasociacije 
Corydalido ochroleucae-Aceretum pseudoplatani 
tilietosum platyphylli (P. Košir, 2004). Njene 
popise smo izbrali, ker so narejeni zelo blizu 
našim popisom pod Kovnico in ker je v njih 
mahovna plast določena na podoben način kot 
v naših popisih. V izvornem opisu te asociacije 
(Accetto, 1991) so mahovi in lišaji določeni zelo 
podrobno in bi se zato v primerjavi v mahovni 
plasti kazale prevelike razlike. Za ta namen smo 
izdelali sintezno preglednico 3. Tudi za to pri-
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Slika 1: Približna lokacija proučenih sestojev na zemljevidu Slovenije
Figure 1: Approximate localities of researched stands on the map of Slovenia

merjavo smo uporabili hierarhično klasifikacijo 
(metoda UPGMA). Nomenklaturni viri za imena 
praprotnic in semenk so Martinčič s sod. (2007), 
za imena mahov Martinčič (2003, 2011), za imena 
lišajev Suppan s sod. (2000) in za imena talnih 
tipov Urbančič s sod. (2005). Nomenklaturni vir za 
imena sintaksonov sta Šilc in Čarni (2012), razen 
za ime razreda Querco-Fagetea Braun-Blanquet 
et Vlieger in Vlieger 1937. 

2.1  Ekološka oznaka raziskovanega 
območja

Ekološke razmere proučevanega južnega dela 
submediteranskega območja Slovenije ne opisu-
jemo podrobneje, saj so to storili pred nami že 
Accetto (1991), P. Košir (2004) in P. Košir in 
Surina (2005). Povprečna letna količina padavin 
v okolici Divače je nekoliko nižja (1400 mm do 
1500 mm) kot pod Kovnico v Čičariji (tam je 1800 
mm do 2000 mm) – Zupančič (1998). Razlike v 
povprečni letni temperaturi zraka so manjše, saj 
je Risnik udornica, kjer se zadržuje hladen zrak, 

in zanj ne velja povprečje za okolico Sežane (ki je 
10 °C do 12 °C). Pod Kovnico je povprečna letna 
temperatura zraka 6 °C do 8 °C (Cegnar, 1998). 
Za obe raziskovalni območji je značilno hladno 
krajevno podnebje, geološka podlaga je apnenec 
oz. podorno skalovje, tla so globoka le v žepih.

3.  REZULTATI IN RAZPRAVA
3  RESULTS AND DISCUSSION
3.1  Fitocenološka oznaka gorskih 

bukovih gozdov na zelo skalnatih 
rastiščih pod Kovnico v Čičariji

Fitocenološke popise v Čičariji smo uredili v 
preglednici 1. Višinski pas nahajališč je od 650 
m do 750 m. Skalnatost na rastiščih je zelo velika, 
od 70 % do 80 % popisne površine, strmina je 
zmerna, 15 ° do 30 °. Sestoji so večinoma debe-
ljaki in panjevskega izvora. Na podlagi floristične 
analize jih nedvomno lahko uvrstimo v bukovo 
združbo (preglednica 4, stolpec 1). V popisih z 
okoli 35-odstotnim deležem prevladujejo vrste 
bukovih gozdov (značilnice zveze Aremonio-
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Zaporedna številka popisa 
Number of relevé 1 2 3 4 5 6 7 Pr. Fr.

Številka popisa  
v podatkovni bazi  
Database number of relevé 

 254766 248999 254763 254760 254764 254765 254761

Nadmorska višina v m  
Altitude in m 700 670 670 680 730 735 670

Lega / Aspect N NNE NNW NW NE NNE NE
Nagib v stopinjah  
Slope in degrees 30 15 15 15 25 30 15
Matična podlaga  
Parent material A A A A A A A

Tla / Soil R,Rj R,Rj R,Rj R,Rj R,Rj R,Rj Rj
Zastiranje zgornje drevesne 
plasti v % / Cover of upper 
tree layer in %): 

E3b 90 80 80 90 80 80 90

Zastiranje spodnje dreve-
sne plasti v % / Cover of 
lower tree layer in %: 

E3a 10 20 10 . 20 10 10

Zastiranje grmovne plasti 
v %  
Cover of shrub layer in %: 

E2 10 10 10 5 5 10 10

Zastiranje zeliščne plasti v 
% Cover of herb layer in %: E1 40 40 50 60 50 60 60
Zastiranje mahovne plasti v 
% Cover of moss layer in %: E0 70 50 70 50 70 50 20
Kamnitost v %  
Stoniness in % 80 80 80 80 80 70 70
Maksimalni premer dreves 
Maximum tree diameter cm 40 40 40 40 50 60 40
Maksimalna višina dreves 
Maximum tree hight m 25 25 24 28 26 28 20
Velikost popisne ploskve 
Relevé area m2 400 400 400 400 400 400 400
Število vrst  
Number of species 59 45 59 47 48 51 47
Datum popisa  
Date of taking relevé

15.5. 
2014

4.7. 
2013

15.5. 
2014

15.5. 
2014

15.5. 
2014

15.5. 
2014

15.5. 
2014

Nahajališče  
Locality

Čičari-
ja - pod 
Kovnico 

Čičarija-
-Plasice 

Čičarija 
- Plasice 

Čičarija 
- Kov-
nica 

Čičarija 
- Kov-
nica 

Čičarija - 
Kovnica 

Čičarija - 
Plešivski 

gozd 
Kvadrant / Quadrant 0551/1 0550/2 0551/1 0551/1 0551/1 0551/1 0450/3
Koordinata / Coordinate  
GK Y (D-48) m 436751 434867 435192 436933 436752 436872 423533
Koordinata / Coordinate  
GK X (D-48) m 5037657 5039641 5039485 5037684 5037566 5037522 5042693
Diagnostična vrsta aso-
ciacije  
Diagnostic species of the 
association

Pr. Fr.

AF Lamium orvala E1 . 1 1 1 1 + 1 6 86
Razlikovalnici subasocia-
cije / Differential species of 
the subassociation

CF Pseudofumaria alba E1 2 2 2 1 2 2 2 7 100
TA Tilia platyphyllos E3b 2 1 + . 1 1 . 5 71
TA Tilia platyphyllos E3a . 1 . + + . . 3 43
TA Tilia platyphyllos E2b 1 + + . + . . 4 57
TA Tilia platyphyllos E2a . . . . + . . 1 14
TA Tilia platyphyllos E1 + . + . . + . 3 43
AF Aremonio-Fagion

Cardamine enneaphyllos E1 + + 2 2 2 2 3 7 100

Preglednica 1: Lamio orvalae-Fagetum pseudofumarietosum albae subass. nov.
Table 1: Lamio orvalae-Fagetum pseudofumarietosum albae subass. nov.
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Zaporedna številka popisa 
Number of relevé 1 2 3 4 5 6 7 Pr. Fr.

Calamintha grandiflora E1 1 + + + + + + 7 100
Cyclamen purpurascens E1 . + 1 + 1 . + 5 71
Aremonia agrimonoides E1 + . + + + . . 4 57
Rhamnus fallax E2 + . . . . . . 1 14

TA Tilio-Acerion
Geranium robertianum E1 2 1 2 . 2 + 1 6 86
Acer pseudoplatanus E3b 1 + 2 1 1 + . 6 86
Acer pseudoplatanus E3a + . . . . + . 2 29
Acer pseudoplatanus E2b . . 1 . . . . 1 14
Acer pseudoplatanus E2a . + . + . + . 3 43
Acer pseudoplatanus E1 . + 1 1 1 1 . 5 71
Polystichum aculeatum E1 . 1 r 1 + r + 6 86
Phyllitis scolopendrium E1 . 1 1 + . + . 4 57
Acer platanoides E3b . . 1 . . . . 1 14
Acer platanoides E3a . . . . . + . 1 14
Acer platanoides E2b . . 1 . . . . 1 14
Acer platanoides E2a . . . . . + . 1 14
Acer platanoides E1 . . 1 . . + . 2 29
Euonymus latifolia E2 . . . . . + + 2 29
Chrysosplenium  
alternifolium E1 . . + . . . . 1 14

Ulmus glabra E3a . . . + . . . 1 14
FS Fagetalia sylvaticae

Asarum europaeum subsp. 
caucasicum E1 1 1 + + + + + 7 100

Fagus sylvatica E3b 3 4 3 4 4 4 5 7 100
Fagus sylvatica E3a + + + + . + . 5 71
Fagus sylvatica E2b . + . 1 + + + 5 71
Fagus sylvatica E2a . . . + + + . 3 43
Fagus sylvatica E1 + + + 1 1 + . 6 86
Dryopteris filix-mas E1 1 1 + 1 1 1 1 7 100
Galeobdolon montanum E1 1 + 2 2 2 1 . 6 86
Mycelis muralis E1 1 . . 1 + 1 + 5 71
Daphne mezereum E2a + + + + + + . 6 86
Polygonatum multiflorum E1 + + 1 . . + + 5 71
Festuca altissima E1 1 . r + + 2 . 5 71
Pulmonaria officinalis E1 + + + 1 + . . 5 71
Actaea spicata E1 . + + . + + + 5 71
Cardamine bulbifera E1 . . + 1 . + 2 4 57
Lonicera alpigena E2a 1 . + + . 1 . 4 57
Prenanthes purpurea E1 + + . . . + . 3 43
Sanicula europaea E1 . + + + . + . 4 57
Sambucus nigra E2b . + . . . + + 3 43
Sambucus nigra E2a + . + . . . . 2 29
Sambucus nigra E1 . . . + . . . 1 14
Carpinus betulus E3b + . 1 . . . . 2 29
Melica nutans E1 + . + . . . . 2 29
Scrophularia nodosa E1 . . + . . . + 2 29
Lathyrus vernus E1 . . . . + + . 2 29
Campanula trachelium E1 + . . . . . . 1 14
Carex sylvatica E1 . . + . . . . 1 14
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Zaporedna številka popisa 
Number of relevé 1 2 3 4 5 6 7 Pr. Fr.

Salvia glutinosa E1 . . + . . . . 1 14
Neottia nidus-avis E1 . . . + . . . 1 14
Cardamine impatiens E1 . . . . + . . 1 14
Galeobdolon flavidum E1 . . . . . . + 1 14
Paris quadrifolia E1 . . . . . . + 1 14

QP Quercetalia pubescenti-
-petraeae
Sesleria autumnalis E1 1 + + 1 1 1 + 7 100
Ostrya carpinifolia E3b 1 . + + . + . 4 57
Ostrya carpinifolia E3a . 1 1 + + . . 4 57
Fraxinus ornus E3a + . . + . + . 3 43
Fraxinus ornus E2b + . . . . . . 1 14
Fraxinus ornus E2a . . . + + + . 3 43
Fraxinus ornus E1 + + . . . . + 3 43
Sorbus aria E3b + . . . . . . 1 14
Sorbus aria E3a + . . + + . . 3 43
Lathyrus venetus E1 + . . + . . . 2 29
Arabis turrita E1 + . . . . + . 2 29
Piptatherum virescens E1 . r . + . . . 2 29
Cnidium silaifolium E1 + . . . . . . 1 14
Cornus mas E2b + . . . . . . 1 14
Euonymus verrucosa E2a . . . . . r . 1 14

QR Quercetalia roboris
Hieracium sabaudum E1 + . . . . . . 1 14
Rubus hirtus E2a . . + . . . . 1 14

QF Querco-Fagetea
Hedera helix E3a . . + + r r . 4 57
Hedera helix E1 + 1 1 + + + + 7 100
Corylus avellana E2b + + . + . + + 5 71
Corylus avellana E2a . . . . + . . 1 14
Carex digitata E1 + + + . . + + 5 71
Lonicera xylosteum E2b 1 . . . . . . 1 14
Lonicera xylosteum E2a 1 . + + + + . 5 71
Acer campestre E3b . + + . . . . 2 29
Acer campestre E3a + . . . . . . 1 14
Acer campestre E2b + . . . . . . 1 14
Acer campestre E1 . . . + . . . 1 14
Melica uniflora E1 . . . + . . . 1 14
Platanthera chlorantha E1 + . + . . . . 2 29
Rosa arvensis E2a . . + . . . . 1 14
Moehringia trinervia E1 . . . . . . 1 1 14
Anemone nemorosa E1 . . . . . . + 1 14
Carex pilosa E1 . . . . . . + 1 14
Hepatica nobilis E1 . . . . . . + 1 14

VP Vaccinio-Piceetea
Oxalis acetosella E1 . . + + + + + 5 71
Rosa pendulina E2a 1 . . . + + . 3 43
Rosa pendulina E1 . . . . + . . 1 14
Solidago virgaurea E1 + + . . . . . 2 29
Hieracium murorum E1 + . . . . . . 1 14

Dakskobler, I., Reščič, M.: Fitocenološka in gozdnogospodarska analiza gorskega bukovega in javorovega gozda na 
skalnatih rastiščih na Krasu in v Čičariji (JZ Slovenija)



GozdV 73 (2015) 2 73

Zaporedna številka popisa 
Number of relevé 1 2 3 4 5 6 7 Pr. Fr.

SSC Sambuco-Salicion capreae
Sorbus aucuparia E2b + . . . . . . 1 14
Sorbus aucuparia E2a + . + + . . . 3 43
Sambucus racemosa E2a . . . . + . . 1 14

MuA Mulgedio-Aconitetea
Saxifraga rotundifolia E1 . . . . . r + 2 29
Senecio ovatus E1 . . . + . . . 1 14
Athyrium filix-femina E1 . . . . + . . 1 14

EA Epilobietea angustifolii
Solanum dulcamara E1 + + + . + . . 4 57
Rubus idaeus E2a + . . . . . . 1 14

CF Cystopteridion fragilis
Cystopteris fragilis E1 + . . . . . . 1 14
Geranium lucidum E1 . . . . . + 1 14

AT Asplenietea trichomanis
Cymbalaria muralis E1 1 1 + 1 1 1 1 7 100
Asplenium trichomanes E1 + 1 + 1 1 + + 7 100
Polypodium vulgare E1 + 1 + . + + + 6 86
Moehringia muscosa E1 . + 1 1 1 1 + 6 86
Asplenium ruta-muraria E1 + . . . . + + 3 43

ML Mahovi in lišaji /  
Mosses and lichens
Isothecium alopecuroides E0 1 1 2 2 2 2 1 7 100
Neckera crispa E0 3 2 3 2 3 2 2 7 100
Ctenidium molluscum E0 2 1 3 2 3 . 2 6 86
Peltigera canina E0 + + + + + + . 6 86
Thamnobryum alopecurum E0 . 3 2 2 2 2 2 6 86
Homalothecium lutescens E0 . 1 1 1 + . + 5 71
Plagiomnium undulatum E0 + 1 1 . . + . 4 57
Polytrichum formosum E0 + . + . + + . 4 57
Anomodon viticulosus E0 . + 1 . . . 3 3 43
Neckera complanata E0 . . . . + + 1 3 43
Cladonia rangiferina E0 + . + . . . . 2 29
Plagiothecium denticula-
tum E0 + . . . . . + 2 29

Eurhynchium striatum E0 . 2 . . + . . 2 29
Homalothecium philippe-
anum E0 . . . . 1 + . 2 29

Plagiothecium undulatum E0 . . . . 1 . 1 2 29
Rhytidiadelphus triquetrus E0 + . . . . . . 1 14
Tortella tortuosa E0 + . . . . . . 1 14
Plagiochila porelloides E0 . + . . . . . 1 14
Atrichum undulatum E0 . . + . . . . 1 14
Brachythecium rutabulum E0 . . + . . . . 1 14
Thuidium tamariscinum E0 . . . . . . + 1 14
Anomodon attenuatus E0 . . . . . . + 1 14

Legenda / Legend
A  Apnenec / Limestone
R   Rendzina / Rendzina
Rj  Rjava pokarbonatna tla / Brown calcareous soil
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Fagion in reda Fagetalia sylvaticae), sledijo jim z 
okoli 14-odstotnim deležem značilnice javorovo-
lipovih gozdov (zveza Tilio-Acerion) in z okoli 
10-odstotnim deležem značilnice hrastovo-buko-
vih gozdov (razred Querco-Fagetea) in značilnice 
toploljubnih hrastovih gozdov (red Quercetalia 
pubescenti-petraeae). Popisane sestoje uvrščamo 
v asociacijo Lamio orvalae-Fagetum, v njeno 
južno-submediteransko geografsko varianto z 
vrsto Sesleria autumnalis. V tej geografski varianti 
je Accetto (1989) doslej opisal tri subasociacije: 
-phyllitidetosum scolopendrii, -galietosum odorati 
in -mercurialietosum perennis. Ekološko so naši 
popisi najbolj podobni sestojem subasociacije 
-phyllitidetosum. Njene razlikovalnice so vrste 
Phyllitis scolopendrium, Acer pseudoplatanus in 
Euonymus latifolia. Naštete vrste se pojavljajo 
tudi v proučenih sestojih, z večjo stalnostjo in 
srednjim zastiranjem predvsem gorski javor. 
Ker nimamo analitske preglednice subasociacije 
Lamio orvalae-Fagetum phyllitidetosum, celovita 
primerjava ni mogoča. Kljub temu menimo, da 
proučeni sestoji pod Kovnico označujejo še neko-
liko skrajnejša rastišča, s še večjo skalnatostjo in 

bolj plitvimi tlemi (rendzina, le ponekod v žepih 
rjava pokarbonatna tla). Zato jih za zdaj uvrščamo 
v novo subasociacijo Lamio orvalae-Fagetum 
pseudofumarietosum albae subss. nov. hoc loco. 
Njen nomenklaturni tip, holotypus, je popis št. 5 
v preglednici 1. Razlikovalnici nove subasociacije 
sta vrsti Pseudofumaria alba in Tilia platyphyllos, 
ki kažeta na ekološko in floristično podobnost s 
sestoji subasociacije Coryalido-Aceretum tilieto-
sum platyphylli. 

Tri sestoje v udornici Risnik smo uredili v 
preglednico 2. Uspevajo na nadmorski višini 
okoli 370 m do 380 m, na zelo skalnatih pobočjih 
nad dnom kotanje, na podornem skalovju in 
pobočnem grušču. V drevesni plasti panjevskih 
drogovnjakov prevladujejo gorski javor, lipa, 
beli in črni gaber. Na podlagi floristične sestave 
jih uvrščamo v novo subasociacijo Corydalido 
ochroleucae-Aceretum pseudoplatani veratretosum 
nigri subass. nov. hoc loco. Njen nomenklaturni tip, 
holotypus, je popis št. 1 v preglednici 2. Razlikoval-
nice nove subasociacije so vrste Veratrum nigrum, 
Hacquetia epipactis, Fraxinus excelsior, Viola 
mirabilis in Stellaria holostea. Naštete vrste kažejo 

Slika 2: Dendrogram sestojev sintaksonov Lamio orvalae-Fagetum pseudofumarietosum albae (LoF-K), Coryda-
lido ochroleucae-Aceretum tilietosum (CaA-K) in Corydalido-Aceretum veratretosum nigri (CaA-R), UPGMA, 
similarity ratio
Figure 2: Dendrogram of stands of the syntaxa Lamio orvalae-Fagetum pseudofumarietosum albae (LoF-K), 
Corydalido ochroleucae-Aceretum tilietosum (CaA-K) and Corydalido-Aceretum veratretosum nigri (CaA-R), 
UPGMA, similarity ratio
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Zaporedna številka popisa  
Number of relevé 1 2 3 Pr. Fr.
Številka popisa v podatkovni bazi  
Database number of relevé  254704 254707 254705

Nadmorska višina v m / Altitude in m 370 370 375
Lega / Aspect NE W SE
Nagib v stopinjah / Slope in degrees 25 25 15
Matična podlaga / Parent material A,Gr A,Gr A,Gr
Tla (Soil ) R R R
Zastiranje zgornje drevesne plasti v %  
Cover of upper tree layer in % E3b 90 90 80

Zastiranje spodnje drevesne plasti v %  
Cover of lower tree layer in % E3a . . 10

Zastiranje grmovne plasti v %  
Cover of shrub layer in % E2 10 60 10

Zastiranje zeliščne plasti v %  
Cover of herb layer in % E1 60 80 60

Zastiranje mahovne plasti v %  
Cover of moss layer in % E0 60 30 70

Kamnitost v % / Stoniness in % 90 60 80
Maksimalni premer dreves  
Maximum tree diameter cm 30 30 25

Maksimalna višina dreves
Maximum tree hight m 17 17 17

Velikost popisne ploskve / Relevé area m2 400 400 400
Število vrst / Number of species 75 64 52

 Datum popisa / Date of taking relevé 20.5. 
2014

20.5. 
2014

20.5. 
2014

Nahajališče / Locality Divača- 
Risnik 

Divača- 
Risnik 

Divača- 
Risnik 

Kvadrant / Quadrant 0349/2 0349/2 0349/2
Koordinata / Coordinate
GK Y (D-48) m 419849 419924 419839

Koordinata / Coordinate
GK X (D-48) m 5059756 5059766 5059808

Diagnostična vrsta asociacije  
Diagnostic species of the association Pr. Fr.

CF Pseudofumaria alba E1 + + 1 3 100
Razlikovalnice subasociacije  
(Differential species of the subassociation) 

QF Veratrum nigrum E1 1 1 1 3 100
QF Viola mirabilis E1 1 + + 3 100
FS Fraxinus excelsior E3b + . . 1 33
FS Fraxinus excelsior E2a + + r 3 100
AF Hacquetia epipactis E1 + + + 3 100
QF Stellaria holostea E1 + + + 3 100
TA Tilio-Acerion

Acer pseudoplatanus E3b 3 4 4 3 100
Acer pseudoplatanus E3a + . . 1 33
Acer pseudoplatanus E1 . + 1 2 67
Tilia platyphyllos E3b 3 3 1 3 100
Tilia platyphyllos E3a + . . 1 33
Tilia platyphyllos E2b . + . 1 33
Adoxa moschatellina E1 1 + 1 3 100
Geranium robertianum E1 + 1 + 3 100
Ulmus glabra E3a + . + 2 67

Preglednica 2: Corydalido ochroleucae-Aceretum pseudoplatani veratretosum nigri subass. nov.
Table 2: Corydalido ochroleucae-Aceretum pseudoplatani veratretosum nigri subass. nov.
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Zaporedna številka popisa  
Number of relevé 1 2 3 Pr. Fr.

Ulmus glabra E2a + + + 3 100
Aruncus dioicus E1 1 . + 2 67
Thalictrum aquilegiifolium E1 + . + 2 67
Phyllitis scolopendrium E1 + + . 2 67
Acer platanoides E3b 1 . . 1 33
Acer platanoides E3a + . . 1 33
Acer platanoides E1 + . . 1 33

AF Aremonio-Fagion, Erythronio-Carpinion
Cardamine enneaphyllos E1 2 2 2 3 100
Lamium orvala E1 1 1 1 3 100
Cyclamen purpurascens E1 1 + 1 3 100

 Galanthus nivalis E1 + 1 . 2 67
FS Fagetalia sylvaticae

Polygonatum multiflorum E1 2 1 2 3 100
Carpinus betulus E3b 1 2 2 3 100
Carpinus betulus E3a + . . 1 33
Dryopteris filix-mas E1 2 1 + 3 100
Actaea spicata E1 1 1 1 3 100
Asarum europaeum subsp. caucasicum E1 1 1 1 3 100
Galeobdolon flavidum E1 1 1 1 3 100
Lathyrus vernus E1 + + + 3 100
Sambucus nigra E2b + 1 . 2 67
Sambucus nigra E2a + . + 2 67
Paris quadrifolia E1 1 . + 2 67
Cardamine bulbifera E1 + . + 2 67
Mycelis muralis E1 1 + . 2 67
Melica nutans E1 + + . 2 67
Mercurialis perennis E1 + + . 2 67
Euphorbia dulcis E1 . + + 2 67
Tilia cordata E3b 1 + . 2 67
Galium laevigatum E1 + . . 1 33
Lonicera alpigena E2a + . . 1 33
Pulmonaria officinalis E1 . 1 . 1 33
Salvia glutinosa E1 . 1 . 1 33
Neottia nidus-avis E1 . + . 1 33
Symphytum tuberosum E1 . + . 1 33
Sanicula europaea E1 . . + 1 33

QP Quercetalia pubescenti-petraeae
Ostrya carpinifolia E3b 2 2 + 3 100
Ostrya carpinifolia E3a + . . 1 33
Sesleria autumnalis E1 + + + 3 100
Convallaria majalis E1 + + + 3 100
Fraxinus ornus E3a + + . 2 67
Fraxinus ornus E2b . 1 + 2 67
Fraxinus ornus E2a + . . 1 33
Fraxinus ornus E1 + 1 . 2 67
Arabis turrita E1 r + . 2 67
Quercus pubescens E3a + . . 1 33
Euonymus verrucosa E2a + . . 1 33
Mercurialis x paxii E1 . + . 1 33
Sorbus aria E3a . + . 1 33

QF Querco-Fagetea
Lonicera xylosteum E2 1 1 1 3 100

Dakskobler, I., Reščič, M.: Fitocenološka in gozdnogospodarska analiza gorskega bukovega in javorovega gozda na 
skalnatih rastiščih na Krasu in v Čičariji (JZ Slovenija)



GozdV 73 (2015) 2 77

Zaporedna številka popisa  
Number of relevé 1 2 3 Pr. Fr.

Hepatica nobilis E1 1 1 1 3 100
Corylus avellana E2b + 1 1 3 100
Corylus avellana E3a . . + 1 33
Carex digitata E1 + + + 3 100
Anemone nemorosa E1 + . + 2 67
Hedera helix E1 . + + 2 67
Dactylis glomerata subsp. lobata (D. polyga-
ma) E1 + . . 1 33

Ulmus minor E2a + . . 1 33
Acer campestre E3b . + . 1 33

VP Vaccinio-Piceetea
Maianthemum bifolium E1 + . + 2 67
Solidago virgaurea E1 + . + 2 67
Hieracium murorum E1 + . . 1 33

RP Rhamno-Prunetea
Euonymus europaea E2a + + . 2 67
Berberis vulgaris E2a . + . 1 33

TG Trifolio-Geranietea
Campanula rapunculoides E1 + + . 2 67
Lilium carniolicum E1 r . . 1 33
Melampyrum velebiticum E1 . . + 1 33

MuA Mulgedio-Aconitetea
Aconitum lycoctonum E1 3 3 + 3 100
Senecio nemorensis E1 + + . 2 67
Ribes alpinum E2a 1 . . 1 33
Senecio ovatus E1 . + . 1 33

EA Epilobietea angustifolii
Juglans regia E2a + . . 1 33
Urtica dioica E1 . + . 1 33
Solanum dulcamara E1 . . + 1 33

AT Asplenieta trichomanis
Asplenium trichomanes E1 + + + 3 100
Polypodium vulgare E1 + + + 3 100
Cardaminopsis arenosa E1 + . . 1 33
Moehringia muscosa E1 + . . 1 33
Asplenium ruta-muraria E1 + . . 1 33
Polypodium interjectum E1 + . . 1 33

ML Mahovi in lišaji (Mosses and lichens)
Ctenidium molluscum E0 2 2 2 3 100
Isothecium alopecuroides E0 2 1 2 3 100
Thamnobryum alopecurum E0 2 1 1 3 100
Brachythecium rutabulum E0 1 1 1 3 100
Anomodon attenuatus E0 1 1 + 3 100
Neckera crispa E0 + + 2 3 100
Homalothecium lutescens E0 + 1 . 2 67
Peltigera canina E0 + + . 2 67
Anomodon viticulosus E0 . 1 2 2 67
Plagiomnium undulatum E0 + . . 1 33
Polytrichum formosum E0 + . . 1 33

Legenda / Legend
A   Apnenec / Limestone
Gr Grušč / Gravel
R    Rendzina / Rendzina
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na podobnost te oblike asociacije Corydalido 
ochroleucae-Aceretum s sestoji asociacije Veratro 
nigri-Fraxinetum excelsioris, ki smo jih najbližje 
Risniku našli v Škocjanskih jamah (Dakskobler, 
2006). Zupančič (1997: 268–269) v udornici 
Risnik omenja in z enim popisom predstavlja 
tudi asociacijo Corydalido ochroleucae-Ostryetum 
Zupančič 1997 nom. prov. Nosilna vrsta drevesne 
plasti v njegovem popisu je črni gaber, pogost je 
mali jesen, lipovec in gorski javor sta primešana le 
posamično. Kljub precejšnji floristični podobnosti 
z našimi popisi (gre za isto območje) so razlike 
v drevesni plasti očitne. Podoben sestoj črnega 
gabra na vlažnem podornem grušču smo popisali 
v udornici Petnjak pri Brestovici pri Povirju, zato 
menimo, da bi bilo to asociacijo smiselno tipizirati. 

Da bi ugotovili bistvene razlike med sestoji 
sintaksonov Lamio orvalae-Fagetum pseudo-
fumarietosum albae in Corydalido-Aceretum 
tilietosum (P. Košir, 2004) ter -veratretosum nigri 
(preglednica 2), smo izdelali sintezno preglednico 

(preglednica 3 dostopanje na spletni strani http://
zgds.si/sintezna-preglednica-prispevka-objavlje-
nega-v-reviji-gozdarski-vestnik-732015-st-2-
-str-67-87/). Floristična podobnost (Sørensen, 
1948) med tremi primerjanimi sintaksoni je 
velika. Med sestoji subasociacije Lamio orvalae-
Fagetum pseudofumarietosum albae in sestoji 
sintaksona Corydalido-Aceretum veratretosum 
nigri je floristična podobnost 61 %, med sestoji 
subasociacij Lamio orvalae-Fagetum pseudofu-
marietosum albae in Corydalido ochroleucae-
Aceretum tilietosum platyphylli pa še nekoliko višja, 
71 %. Najmanj so si podobni sestoji subasociacij 
Corydalido ochroleuca-Aceretum tilietosum in 
-veratretosum nigri (56 %). Na opisane podob-
nosti kaže tudi hierarhična klasifikacija (slika 2). 
Velika floristična podobnost med našimi popisi in 
popisi P. Košir (2004) ni presenetljiva. Tako ona 
kot Accetto (1991) sta večino popisov naredila v 
istem delu Čičarije kot mi. Lokacije Petre Košir 
so vse pod Kovnico, sodeč po koordinatah zelo 

Slika 3: Sestoji subasociacije La-
mio orvalae-Fagetum pseudofu-
marietosum albae, Čičarija, Ple-
šivski gozd. Foto: I. Dakskobler 
Figure 3: Stands of the subasso-
ciation Lamio orvalae-Fagetum 
pseudofumarietosum albae, Či-
čarija, Plešivski gozd. Photo: I. 
Dakskobler 
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Slika 4: Sestoji subasociacije Lamio orvalae-Fagetum pseudofumarietosum albae, Čičarija, pod Kovnico. Foto: 
I. Dakskobler 
Figure 4: Stands of the subassociation Lamio orvalae-Fagetum pseudofumarietosum albae, Čičarija, under Kovnica. 
Foto: I. Dakskobler 

Zaporedna številka (Successive number) 1 2
Število popisov (Number of relevés) 7 3
Oznaka sintakosna (Sign for syntaxa) LoF-K CaA-R
Aremonio-Fagion 7,2 7
Tilio-Acerion 14 16
Fagetalia sylvaticae 27 25
Quercetalia pubescentis 9,2 9,5
Querco-Fagetea 10 14
Vaccinio-Piceetea 2,9 2,5
Sambuco-Salicion capreae 1,2 0
Rhamno-Prunetea 0 1,5
Mulgedio-Aconitetea 1 3,5
Epilobietea angustifolii 1,2 1,5
Cystopteridion fragilis 2,2 1,5
Asplenietea trichomanis 7 5
Mahovi in lišaji (Mosses and lichens) 16 13
Skupaj (Total) 100 100

Preglednica 4: Fitosociološke skupine v sestojih sintaksonov Lamio orvalae-Fagetum pseudofumarietosum in 
Corydalido-Aceretum veratretosum nigrae
Table 4: Phytosociological groups in the stands of the syntaxa Lamio orvalae-Fagetum pseudofumarietosum and 
Corydalido-Aceretum veratretosum nigrae
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blizu večini naših popisov. Veliko lokacij M. 
Accetta (ibid.) je prav tako pod Kovnico, poleg 
tega navaja še toponime Župnica, Grde jame, 
Glavičina in Žlibe, ki so prav tako v omenjenem 
območju, le nekoliko bolj severno. Na podlagi 
izračunane floristične podobnosti po Sørensenu 
(1948) bi vse tri primerjane sintaksone lahko 
uvrstili v isto asociacijo. Tega v primeru bukovih 
gozdov v Čičariji ne moremo storiti. Vzrok je v 
sestavi nosilnih drevesnih vrst (edifikatorjev), ki 
v našem primeru nista gorski javor in (ali) lipa, 
temveč bukev – torej gre za bukovo združbo, ki 
pa je po značilnostih rastišča in po vrstni sestavi 
zelo podobna že opisani javorovo-lipovi združbi. 
Proučeni gozdovi v Čičariji so bili v preteklosti 
zelo sekani, čeprav zaradi odročnosti in težkega 
terena razmeroma pozno, najbrž šele v začetku 19. 
stoletja. O vidnih sledovih oglarjenja je poročal 
Accetto (1991). Zdajšnje stanje, ki je torej posledica 
minulega gospodarjenja, potrjuje, da bukev lahko 
uspeva tudi na zelo skrajnih rastiščih, kjer je 

skalnatost celo 80 % popisne površine. Primarna 
rastišča asociacije Corydalido ochroleuca-Aceretum 
so na še bolj skalnatih rastiščih, kjer skale navadno 
pokrivajo več kot 90 % popisne površine. Vsaj 
deloma so sestoji te asociacije tudi drugotni in 
so dolgotrajen degradacijski stadij na potencailno 
bukovih rastiščih. Podobno smo ugotovili za ses-
toje asociacije Saxifrago petraeae-Tilietum platy-
phylli v Posočju (Dakskobler, 2007). Sukcesijski 
procesi na skrajnih rastiščih so zelo počasni in z 
vidika gospodarjenja to razlikovanje nima večjega 
pomena. Ostaja težava, kako ustrezno prostorsko 
omejiti in v merilu 1: 5000 kartirati površine 
asociacije Corydalido ochroleucae-Aceretum, saj 
je očitno prevladujoča vegetacija vendarle bukov 
gozd. Teren je zelo težko prehoden. Morda bi 
lahko le z natančnim pregledom in s pomočjo 
GPS-naprav zanesljiveje omejili te površine. 
Ker tudi gorski bukov gozd iz asociacije Lamio 
orvalae-Fagetum sodi med habitatne tipe Natura 
2000 (91K0 Ilirski bukovi gozdovi) in ker so sestoji 

Slika 5: Sestoji subasociacije Lamio orvalae-Fagetum pseudofumarietosum albae, Čičarija, Plasice. Foto: I. Dakskobler 
Figure 5: Stands of the subassociation Lamio orvalae-Fagetum pseudofumarietosum albae, Čičarija, Plasice. Photo: 
I. Dakskobler 
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(RGR) Toploljubna bukovja na karbonatih. Pri 
fitocenološkem kartiranju, ki smo ga v letu 2013 
opravili hkrati z opisi sestojev v merilu 1: 5000, 
smo gozdne sestoje tega RGR uvrstili v šest gozdnih 
rastiščnih tipov, pri čemer je eden izmed njih kot 
podtip Primorsko gorsko bukovje z bledorumenim 
koreničnikom novost, ki ga objavljena Tipologija 
(Kutnar s sod., 2012), še ne vsebuje – preglednica 5. 

Iz preglednice je razvidno, da je skupna kar-
tirana površina primorskega gorskega bukovja 
(Lamio orvalae-Fagetum var. geogr. Sesleria autu-
mnalis) okoli 310 ha. Malo manj kot polovica te 
površine (okoli 150 ha) pripada sestojem, ki jih 
uvrščamo v subasociacijo Lamio orvalae-Fagetum 
pseudofumarietosum albae (Primorsko gorsko 
bukovje z bledorumenim koreničnikom). Ker 

Slika 6: Sestoj asociacije Corydalido ochroleucae-Acere-
tum pseudoplatani, Čičarija, Plasice. Foto: I. Dakskobler 
Figure 6: Stand of the association Corydalido ochrole-
ucae-Aceretum pseudoplatani, Čičarija, Plasice. Photo: 
I. Dakskobler 

Preglednica 5: Gozdni rastiščni tipi v RGR Toploljubna bukovja na karbonatih v enoti Brkini II
Table 5: Forest site types in the site-silvicultural class Thermophilous beech stands on calcareous bedrock in the 
Brkini II Forest Management Unit 

Šifra Gozdni rastiščni tip 
Površina

[ha] [%]
59301 Primorsko bukovje 1.956,56 79,5
56504 Primorsko hrastovje in črnogabrovje 175,47 7,1
63301 Primorsko gorsko bukovje 161,10 6,6
63302 Primorsko gorsko bukovje z bledorumenim koreničnikom 146,64 6,0
73101 Kisloljubno gradnovo bukovje 13,56 0,6
54401 Primorsko belogabrovje in gradnovje 5,14 0,2

Skupaj 2.458,47 100

nove subasociacije Lamio orvalae-Fagetum pseu-
dofumarietosum albae ekološko, po značilnostih 
rastišča in floristični sestavi zelo podobni sestojem 
asociacije Corydalido-Aceretum, predlagamo, da 
jih podrobno kartiramo kot enoten habitatni tip 
(primorsko gorsko bukovje z gorskim javorjem 
in lipo na zelo skalnatih površinah) in v njih 
ocenimo delež površin posamezne (sub)asociacije. 
Po naši oceni je vsaj 80 : 20 v korist bukovja. 
Tako bi dobili skupno površino dveh podobnih 
sintaksonov in tudi površino posebnih rastišč, 
na katerih je potrebno prilagojeno gospodarjenje 
že zaradi zelo velike skalnatosti. Večinoma imajo 
ti sestoji zelo poudarjeno varovalno vlogo. Naš 
predlog podpira tudi analiza, ki smo jo opravili na 
podlagi podatkov Zavoda za gozdove Slovenije. 

3.2  Površina, lesna zaloga, drevesna 
sestava in gospodarski pomen 
bukovih gozdov iz nove 
subasociacije Lamio orvalae-
Fagetum pseudofumarietosum albae v 
gozdnogospodarski enoti Brkini II

Bukove gozdove na karbonatni podlagi v jugozaho-
dnem delu gozdnogospodarske enote (dalje GGE) 
Brkini II uvrščamo v rastiščnogojitveni razred 
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imamo podatke o lesni zalogi in drevesni sestavi 
zbrane le na ravni RGR, smo te podatke za posa-
mezne gozdne rastiščne tipe pridobili s presekom 
med digitalizirano karto gozdnih združb in opisi 

sestojev. Pri tem smo uporabili iste podlage kot 
pri izdelavi GGN GGE Brkini II (2013–2022). 
Vrednosti, pridobljene pri opisih sestojev, smo 
dopolnili s podatki s stalnih vzorčnih ploskev (98 
ploskev). Z izvedbo preseka smo dobili seznam 
sestojev in njihov delež znotraj posameznega 
rastiščnega tipa (gozdne združbe). Vsak sestoj, 
ki ni v celoti sodil v posamezni rastiščni tip, 
ampak le deloma, je bil v izračunu upoštevan 
glede na njegov delež znotraj posameznega 
rastiščnega tipa. Pri vseh izračunih smo upora-
bljali absolutne vrednosti sestoja po skupinah 
drevesnih vrst. Tako pripravljene podatke smo 
nato s pomočjo vrtilnih preglednic v programu 
Excel razvrstili po rastiščnih tipih in jih delili s 
površino posameznega rastiščnega tipa ter tako 
dobili želene rezultate. Ker smo pri obdelavi 
podatkov uporabljali drugačen program, kot ga 
uporabljamo na ZGS pri obdelavi podatkov za 
potrebe izdelave GGN, smo na ravni celotnega 
RGR dobili malenkostno drugačne rezultate, ki 
pa bistveno ne odstopajo; za lesno zalogo npr. 
zgolj za 1,2  %. Rezultati so večinoma potrdili 
razliko med gozdnimi rastiščnimi tipi glede 
na lesno zalogo in njeno sestavo po skupinah 
drevesnih vrst. Iz analize smo izločili rastiščna 
tipa Kisloljubno gradnovo bukovje in Primorsko 
belogabrovje in gradnovje, saj smo ju kartirali 
na premajhni površini in je njuna prisotnost 
večinoma posledica zaokroženih mej odsekov 
in oddelkov na parcelno mejo. 

Slika 7: Udornica Risnik pri Divači. Foto: I. Dakskobler
Figure 7: Collapse doline Risnik near Divača. Photo: I. 
Dakskobler

Slika 8: Sestoj suba-
sociacije Corydalido 
ochroleucae-Aceretum 
pseudoplatani veratre-
tosum nigri, udornica 
Risnik pri Divači. Foto: 
I. Dakskobler
Figure 8: Stand of the 
subassociation Corydali-
do ochroleucae-Aceretum 
pseudoplatani veratreto-
sum nigri, collapse doline 
Risnik near Divača. Pho-
to: I. Dakskobler
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Iz preglednice 6 je razvidno, da je največja 
lesna zaloga (282 m3/ha) v gozdovih rastiščnega 
tipa Primorsko gorsko bukovje z bledorumenim 
koreničnikom, kar je pričakovano, saj so ti gozdovi 
zaradi velike skalnatosti in težke dostopnosti naj-
bolj ohranjeni in gospodarsko najmanj izkoriščeni. 
Precej manjšo lesno zalogo imajo preostali sestoji 
iz asociacije Lamio orvalae-Fagetum (201 m3/ha).  
Vzrok je v njihovem geografskem položaju. Pre-
vladujejo vzhodno od vasi Račice in so zaradi 
razmeroma lahke dostopnosti bolj izkoriščeni. 

Delež bukve v lesni zalogi je pričakovano 
najmanjši (27,4  %) v sestojih rastiščnega tipa 
Primorsko hrastovje in črnogabrovje, največji 
(86,5 %) pa v gozdnem rastiščnem tipu Primorsko 
gorsko bukovje z bledorumenim koreničnikom. 
Delež plemenitih listavcev v lesni zalogi je nekoliko 
presenetljivo večji v sestojih gozdnih rastiščnih 
tipov Primorsko bukovje in Primorsko hrastovje 

in črnogabrovje kot pa v sestojih rastiščnega tipa 
Primorsko gorsko bukovje z bledorumenim kore-
ničnikom (tam je zgolj 2,7 %). To si razlagamo z 
dejstvom, da so znotraj tega rastiščnega podtipa 
pogosti tudi sestoji, kjer je primes plemenitih 
listavcev (in posledično njihova lesna zaloga) 
razmeroma majhna – primer sta popisa 2 in 7 v 
preglednici 1 oz. da so sestoji z večjim deležem 
gorskega javorja in lipe (10 % do 20 % ali celo več) 
razmeroma redki in stalne vzorčne ploskve, ki so 
podlaga za oceno lesne zaloge, ne sodijo vanje. 
Večji delež lesne zaloge plemenitih listavcev v pri-
meru rastiščnega tipa Primorsko bukovje je najbrž 
povezan z večjo površino pionirskih sestojev. 

Za zdaj lahko po obeh proučevanih parametrih, 
po drevesni sestavi in lesni zalogi, ugotovimo, 
da se je gozdni rastiščni tip Primorsko gorsko 
bukovje z bledorumenim koreničnikom pokazal 
kot najbolj ohranjen in hkrati tudi najbolj bukov. 

Slika 9: Bledorumeni ko-
reničnik (Pseudofumaria 
alba= Corydalis ochroleuca). 
Foto: I. Dakskobler
Figure 9: Pseudofumaria 
alba = Corydalis ochroleuca. 
Photo: I. Dakskobler

Preglednica 6: Sestava lesne zaloge po skupinah drevesnih vrst in gozdnih rastiščnih tipih znotraj RGR Toplo-
ljubna bukovja na karbonatih 
Table 6: Structure of growing stock stock by groups of tree species and forest site types in site-silvicultural class 
Thermophilous beech stands on calcareous bedrock 

Šifra Smre-
ka Jelka Bor Mace-

sen Dr.igl. Bukev Hrast Pl.list. Dr.tr.
list.

Meh.
list.

LZ  
(m3/ha)

56504 0,3 0,0 6,0 0,0 0,0 27,4 0,3 3,5 61,8 0,7 172
59301 1,4 0,0 1,5 0,1 0,0 69,9 0,1 4,0 22,6 0,4 234
63101 1,5 0,0 3,9 0,0 0,0 76,4 0,5 1,1 16,4 0,2 201
63102 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 86,5 0,0 2,7 10,2 0,0 282
Skupaj 1,3 0,0 1,8 0,1 0,0 69,3 0,1 3,7 23,5 0,4 230
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Večina gozdov (75 % površin) RGR Toploljubna 
bukovja na karbonatih uvrščamo v gozdni habi-
tatni tip Natura 2000: HT91K0 – Ilirski bukovi 
gozdovi (Aremonio-Fagion). Med funkcijami, ki 
jih opravljajo gozdovi tega rastiščnogojitvenega 
razreda, je na 151,51 ha poudarjena funkcija 
varovanja gozdnih zemljišč in sestojev. Večinoma 
so v to kategorijo uvrščeni sestoji gozdnega 
rastiščnega podtipa Primorsko gorsko bukovje z 
bledorumenim koreničnikom. Med ekološkimi 
vlogami gozda ima pomembno mesto tudi vloga 
ohranjanja biotske raznovrstnosti (36,73 ha). V 
obliki ekocelic so izločeni sestoji na nedostopnih 
in zelo skalnatih območjih, večinoma prav znotraj 
tega gozdnega rastiščnega tipa. Domnevamo, 
da so v tej površini zajeti tudi sestoji asociacije 
Corydalido ochroleucae-Aceretum. 

4  ZAKLJUČKI
4  CONCLUSIONS

S fitocenološko analizo gorskih bukovih gozdov 
(Lamio orvalae-Fagetum) na zelo skalnatih rastiščih 
pod Kovnico v Čičariji smo ugotovili veliko 
floristično podobnost med temi sestoji in med 
sestoji v istem območju opisane subasociacije Cory-
dalido ochroleucae-Aceretum tilietosum platyphylli in 
med sestoji novo opisane subasociacije Corydalido 
ochroleucae-Aceretum veratretosum nigri iz udornice 
Risnik pri Divači (njene razlikovalnice so vrste 
Veratrum nigrum, Hacquetia epipactis, Fraxinus 
excelsior, Viola mirabilis in Stellaria holostea). Na 
podlagi floristične podobnosti bi vse tri primerjane 
združbe lahko uvrstili v isto asociacijo. Ker pa 
moramo upoštevati dominantne vrste drevesne 
plasti, bukove sestoje uvrščamo v novo subasociacijo 
Lamio orvalae-Fagetum pseudofumarietosum albae 
(razlikovalnici sta vrsti Pseudofumaria alba in 
Tilia platyphyllos). Ker je prostorsko razlikovanje 
med bukovjem z bledorumenim koreničnikom in 
javorovjem z bledorumenim koreničniokom zaradi 
zelo podobnh rastišč in vrstne sestave zelo težavno, 
predlagamo dopolnitev zdaj veljavne tipologije 
(Direktiva o habitatih, 1992, Kutnar s sod., 2012) z 
uvedbo dveh novih kategorij: habitatnega podtipa 
in gozdnega rastiščnega podtipa. To bi nam omogo-
čilo, da te gozdove obravnavamo skupaj z imenom 
primorski gorski gozdovi bukve, gorskega javorja in 

lipe na zelo skalnatih apnenčastih površinah v okviru 
Natura 2000, habitatnega tipa Ilirski bukovi gozdovi 
(Aremonio-Fagion). Tak predlog smo smiselno 
vključili v zdajšnjo gozdnogospodarsko obravnavo 
teh gozdov. Sodijo v rastično-gojitveni razred Top-
loljubna bukovja na karbonatih in so kartirani kot 
poseben gozdni rastiščni podtip Primorsko gorsko 
bukovje z bledorumenim koreničnikom. Ta podtip 
z določenim deležem, po naši oceni največ 20 %, 
vsebuje tudi rastišča gorskega javorja in lipe, ki sicer 
sodijo v Natura 2000 habitatni tip Javorjevi gozdovi 
v grapah in na pobočnih gruščih (Tilio-Acerion).

5  SUMMARY
5  POVZETEK 

The ecological indicators that suggest the presence 
of noble hardwood communities and facilitate their 
spatial delimitation include considerable rockiness, 
colluvial-delluvial soil, talus and rockfall, along 
with sufficient moisture supply. Among the listed 
ecological factors there are two that are frequently 
decisive in southwestern Slovenia, a region pre-
dominantly covered with karst limestone areas; 
namely considerable rockiness on shady aspects 
and talus scree with rockfalls in karst collapse 
dolines. While examining the forests in Čičarija 
for the purpose of forest-management planning 
for Brkini II Forest Management Unit we deter-
mined that even extreme rockiness in the shady 
aspect does not necessarily imply a site of noble 
hardwood communities, but rather that even such 
sites can become overgrown by beech and are 
therefore still classified into a beech association. 
Delimitation between beech and maple stands 
in the case of very rocky sites in Čičarija is not 
always straightforward, especially in view of past 
practices when those beech forests were heavily 
cut for charcoal. With a small number of relevés 
we demonstrated the floristic similarity between 
montane beech stands and sycamore maple stands 
with broad-leaved lime and outlined the criteria 
for their differentiation. Forest stands in the 
Karst (Risnik at Divača) and in Čičarija (Figure 
1) were studied applying the Central-European 
method (Braun-Blanquet, 1964). The relevés were 
entered into the FloVegSi database (Seliškar et al., 
2003). Numerical comparisons were made with 
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the software package SYN-TAX 2000 (Podani, 
2001). We arranged the phytosociological relevés 
from Čičarija in Table 1. Based on the floristic 
analysis we classified them into the association 
Lamio orvalae-Fagetum, into its southern–sub-
-Mediterranean geographical variant with Sesleria 
autumnalis. Until now, within this geographical 
variant the form on rocky sites has been descri-
bed as the subassociation -phyllitidetosum scolo-
pendrii Accetto 1989. The studied stands under 
Kovnica characterise even more extreme sites, 
with more express rockiness and shallower soils 
(rendzina, only sporadically brown calcareous 
soils in pockets). For the time being we therefore 
classify them into the new subassociation Lamio 
orvalae-Fagetum pseudofumarietosum albae subss. 
nov. hoc loco. Its nomenclature type, holotypus, is 
relevé No. 5 in Table 1. The differential species of 
the new subassociation are Pseudofumaria alba 
and Tilia platyphyllos, which indicate ecological 
and floristic similarity with the stands of the 
subassociation Coryalido-Aceretum tilietosum 
platyphylli (P. Košir, 2004).

Three stands in the collapse doline Risnik 
were arranged in Table 2. Based on their floristic 
composition we classified them into the new 
subassociation Corydalido ochroleuca-Aceretum 
pseudoplatani veratretosum nigri, subass. nov. hoc 
loco. Its nomenclature type holotypus is relevé No. 
1 in Table 2. The differential species of the new 
subassociation are Veratrum nigrum, Hacquetia 
epipactis, Fraxinus excelsior, Viola mirabilis and 
Stellaria holostea. These species demonstrate the 
similarity between this form of the association 
Corydalido ochroleucae-Aceretum and the stands 
of the association Veratro nigri-Fraxinetum excel-
sioris, which we found growing nearest to Risnik 
in the Škocjan Caves (Dakskobler, 2006).

In order to establish the main differences 
between the stands of the syntaxa Lamio orvalae-
Fagetum pseudofumarietsoum albae and Cory-
dalido-Aceretum tilietosum (P. Košir 2004) and 
-veratretosum nigri (Table 2) we made a synthetic 
table (Table 3, available only online, see http://zgds.
si/sintezna-preglednica-prispevka-objavljenega-v-
-reviji-gozdarski-vestnik-732015-st-2-str-67-87/). 
The floristic similarity between the three compared 
syntaxa is considerable (Figure 2). Based on this 

figure and the calculated floristic similarity accord-
ing to Sørensen (1948) all three compared syntaxa 
could be classified into the same association. How-
ever, this is impossible in the case of beech forests 
in Čičarija, namely because of the composition 
of keystone tree species (edifiers), which in our 
case consists of beech and not of sycamore maple 
or broad-leaved lime; this is therefore a beech 
community which in terms of site characteristics 
and species composition very much resembles 
the previously described maple and broad-leaved 
lime community. The forests studied in Čičarija 
were heavily cut in the past, although because of 
their remoteness and difficult terrain rather late, 
probably in the early 19th century. Remains of 
charcoal production sites are still visible (Accetto, 
1991). The existing situation, which is therefore 
a reflection of past management, confirms that 
beech can occur even on very extreme sites where 
rockiness accounts for 80% of the sample plot. 
The primary sites of the association Corydalido 
ochroleucae-Aceretum occur on even rockier 
sites (more than 90%). However, at least in part, 
the stands of this association are also secondary 
and represent a long-term degradation stage on 
potential beech sites. The problem to be addressed 
is how to appropriately spatially delimit and map 
in the scale of 1: 5000 the areas occupied by the 
association Corydalido ochroleucae-Aceretum, 
where the predominant vegetation obviously 
consists of the beech forest. Since the montane 
beech forest of the association Lamio orvalae-
Fagetum is a Natura 2000 habitat type 91K0 Illyrian 
beech forests (Aremonio-Fagion) and the stands 
of the new subassociation Lamio orvalae-Fagetum 
pseudofumarietosum albae are very similar to the 
stands of the association Corydalido-Aceretum, in 
terms of ecology, site characteristics and floristics, 
we propose that we should map them in detail as 
a single habitat subtype, i.e. as Littoral montane 
beech, sycamore maple and broad-leaved lime 
forests on very rocky areas, and determine the 
proportion of areas of individual (sub)associations 
within them (according to our current estimate, 
the proportion is at least 80: 20 in favour of beech 
community). This way we would obtain the total 
surface area of these two similar syntaxa, as well as 
the surface area of these special sites that require 
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tailored management already on account of their 
considerable rockiness. This proposal is grounded 
in the existing forest management treatment of 
these forests that belong to the site-silvicultural 
class Thermophilous beech stands on calcare-
ous bedrock and are mapped as a special forest 
subtype Littoral montane beech stands with 
Pseudofumaria alba. This subtype includes also 
the sycamore maple- and broad-leaved lime sites 
that otherwise belong to the Natura 2000 habitat 
type Tilio-Acerion forests of slopes, screes and 
ravines. In the article we therefore propose using 
two new categories in the division of habitats and 
sites: a habitat subtype and forest site subtype. 
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1  UVOD
1 INTRODUCTION

Leta 2003, ob predstaviti digitalizirane Gozdno-
vegetacijske karte Slovenije (GVKS), je bil podan 
pregled kartiranja in izdelave te karte, ki jo je 
izdelal Biro za gozdarsko načrtovanje v Ljubljani 
(Biro) kot podlago za izvedbo obsežnega projekta, 
s katerim naj bi predstavili rastiščne razmere in 
proizvodni potencial naših gozdov. Tedaj ni bilo 
treba predstaviti, kako je Biro predstavil projekt, 
kako je bil sprejet in kako so se zagotavljala sred-
stva za njegovo večletno realizacijo. S časom pa 
se je pokazalo, da je tematsko obsežen projekt, 
ki ga je Biro izdeloval skozi celo desetletje, treba 
predstaviti tudi s te strani, ker osvetljuje tedanjo 
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splošno zavzetost gozdarstva za napredno gospo-
darjenje z gozdovi.

Po drugi strani pa sedaj lahko ugotovimo, da je 
od tedaj obsežno zastavljenega projekta preostalo 
le prikazovanje kartografske predstavitve gozdnih 
združb. Ali bolje: vse aplikacije se vrtijo le okoli 
digitalizirane GVKS, njen glavni namen – spoznati 
rastiščni potencial slovenskih gozdov – pa je povsem 
odmaknjen na rob ali v pozabo. To je do neke mere 
tudi razumljivo, ker digitalizirana karta omogoča 
najširše tekoče spremljanje in vsestransko uporabo 
za različne tematske predstavitve, medtem ko je 

Strokovna razprava

dr. Ž. K., Turjak 34, 1311 Turjak, SLO,  
zivko.kosir@siol.net



GozdV 73 (2015) 2 89

bila originalna karta izdelana le v štirih izvodih 
in le enem merilu. Žal pa je digitalizirana GVKS, 
kot je predstavljena javnosti, zelo osiromašena, naj 
rečem »oskubljena«, ker manjkajo osnove tematske 
karte in originalna legenda gozdnih združb, ki so 
v izvirniku njen sestavni del. Že vzporedna pred-
stavitev obeh tematskih kart, izdelanih v zaključni 
študiji tega projekta (1975), t.j. gozdovi po lesno-
proizvodnem pomenu in gozdovi po varovalnem 
pomenu (obe v M =1 : 400.000), ki sta bili izdelani 
na njeni podlagi, bi bistveno dopolnila pomen 
izdelave GVKS. Zato menim, da je treba ponovno 
predstaviti tematsko nalogo celovito, kot je bila 
zastavljena. Tako bo na svoje mesto postavljena tudi 
omenjena karta in tudi njene nadaljnje tematske 
izvedenke v večjih merilih.

Obsežno zastavljen projekt izdelave fitoceno-
loške karte Slovenije je organsko zrasel z uveljavl-
janjem fitocenoloških raziskav, ki so vnesle nova 
spoznanja o gozdnih rastiščih. O zasnovi fitoceno-
loškega proučevanja in kartiranja smo že obsežno 
pisali in veliko od tega je bilo že uporabljenega 
pri pripravi različnih informacij. Zato v prvem 
delu razprave le nekaj navedb za dopolnitev 
že zapisanega in da se stvari postavi na pravo 
mesto. V drugem delu pa bo prikazana nadaljnja 
aplikacija, povezana s projektom GVKS.

2  FITOCENOLOŠKO PROUČEVANJE 
SLOVENSKE GOZDNE 
VEGETACIJE

2 PHYTOCOENOLOGICAL STUDY OF 
SLOVENIAN FOREST VEGETATION

2.1 Prvi začetki fitocenološkega 
proučevanja slovenske gozdne 
vegetacije

2.1 The first beginnings of 
phytocoenological study of Slovenian 
forest vegetation 

Predvsem velja poudariti, da so začetki sistematič-
nega in obsežnejšega fitocenološkega proučevanja 
slovenske gozdne vegetacije tesno povezani z 
ustanovitvijo Fakultete za agronomijo in gozdar-
stvo. Tedaj je Katedra za gojenje gozdov (prof. S. 
Sotošek) na pobudo prof. G. Tomažiča začela 
kartirati gozdne združbe na tedanjem fakultetnem 
učnem objektu v Kamniški Bistrici. Pod mentor-

stvom G. Tomažiča, je terenska proučevanja in 
kartiranja vodil S. Cvek (1951–1955) s študenti.

Z ustanovitvijo Instituta za gozdno in lesno 
gospodarstvo leta 1947 (v nadaljevanju zaradi 
različnih poimenovanj uporabljamo sedanje ime 
Gozdarski inštitut Slovenije, okrajšano GIS) je V. 
Tregubov usmeril fitocenološka raziskovanja 
predvsem v snežniške gozdove bukve in jelke. 
Svoje večletno delo je s sodelavci (I. Persoglio, 
M. Kodrič, V. Manohin) predstavil v pr vi 
f itocenološki monografiji  o naših gozdnih 
združbah (Tregubov in sod., 1957).

V tistem obdobju je M. Wraber služboval 
na Primorskem in predstavil gozdne združbe 
tamkajšnjega dela Slovenije (v merilu 1 : 100.000). 
Medtem je tudi G. Tomažič začel s popisovanjem 
gozdnih združb za potrebe prvih gozdnouredit-
venih načrtov za zasebne gozdove (projekt. R. 
Pipan – J. Kajfež) predvsem v logaškem gozdnem 
območju (1956, vse v rokopisu). Na Dolenj-
skem se je začelo s fitocenološkimi proučevanji 
gozdnih združb s prihodom prvih inženirjev z 
ljubljanske fakultete, t.j. od leta 1954 naprej. Že 
narava tamkajšnjih gozdov je terjala usmeritev 
na obsežnejše fitocenološko proučevanje pred-
vsem bukovih gozdov in njihovih spremljajočih 
gozdnih fitocenoz. Prva fitocenološka karta na 
omenjenem območju je bila izdelana vzporedno 
z gozdnogospodarskim načrtom (1954–1963) za 
gozdno gospodarsko enoto Radoha v Gorjancih. 

Vsekakor je bilo to obdobje vsesplošnega uvel-
javljanja fitocenologije v gozdarstvu, ker so gozdarji 
spoznali, da jim vegetacija daje veliko informacij o 
rastiščnih razmerah v gozdnih sestojih. Za potrebe 
gozdnoureditvenega načrtovanja so izdelovali krajše 
ekspertize, ki so v veliki meri temeljile na poznavanju 
sorodnih gozdnih združb v bližnjem sosedstvu. 
Vendar so bile v študijah ali poročilih že nakazane 
posebnosti naših gozdnih združb in pogosto tudi že 
opisno predstavljene. Med tedanjimi fitocenologi 
je bil daleč najbolj delaven M. Wraber, ki je vse te 
ugotovitve, med njimi pa predvsem lastna opažanja, 
strnil v prvi publikaciji  (1960), ki je predstavila, 
kot je zapisal: »… poskus fitocenološke razčlenitve 
gozdne vegetacije Slovenije«. V tem delu zasledimo, 
da M. Wraber omenja fitocenologijo kot »mlado 
botanično vedo«, čeprav Braun-Blanquet (1951) 
že v uvodu poudarja, da je treba fitologijo dosledno 
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ločeno obravnavati (auseinanderzuhalten) od fitoso-
ciologije. Vsi naši mentorji fitocenologije so delovali 
samostojno in se občasno srečavali tudi v drugih 
predelih Slovenije (npr. Pokljuka) ter usklajevali in 
izmenjavali izkušnje z večjim ali manjšim uspehom.

Z vsemi spoznanji o rastiščnih razmerah v naših 
gozdovih se je kmalu uvidelo, da je fitocenološka 
zgradba naših gozdov daleč bolj pestra kot v deželah, 
od koder so prihajale metodologije proučevanja 
gozdnih združb (Francija, Švica, Nemčija, Slovaška, 
Švedska). Na majhnem ozemlju Slovenije, vpetem 
med Sredozemlje, Alpe in Panonijo, so se pod vpli-
vom kar treh makroklimatov in v dokaj svojstvenih 
geomorfoloških ter petrografskih razmerah obliko-
vala zelo pestra gozdna rastišča. Spoznati jih posku-
šamo prek vegetacijskih enot, ki jih poraščajo, in 
predstaviti z najbolj značilnimi rastlinskimi vrstami. 

2.2 Začetki sistematičnega 
fitocenološkega kartiranja gozdnih 
združb v Sloveniji

2.2 Beginnings of systematical 
phytocoenological mapping of forest 
associations in Slovenia

Tudi z obsežnejšim fitocenološkim proučevanjem 
in kartiranjem gozdnih in negozdnih združb v 
majhnem merilu se je začelo na pobudo Fakultete za 
agronomijo in gozdarstvo, Katedre za gojenje gozdov 
(prof. S. Sotošek), in sicer v Zgornjesavski dolini 
(1955–1957). Povod je bila obsežna hudourniška 
dejavnost številnih neurejenih hudournikov, ki so 
akutno ogrožali dolino, vasi in zasipali strugo Save. 
Študija naj bi dala temelj za način gospodarjenja z 
gozdovi v omenjenih območjih in za biološko utrdi-
tev hudourniško erodiranih površin. Na obsežnem 
ozemlju Zgornjesavske doline so prvič t imsko 
sodelovali fitocenologi (G. Tomažič, S. Cvek, I. 
Persoglio in Ž. Košir), in sicer pod vodstvom V. 
Tregubova. Obsežno delo je bilo v dveh letih kon-
čano, obsežna kartografska in opisna dokumentacija 
tega projekta pa je bila lahko, pač v okviru tedanjih 
možnostih, le skopo predstavljeno v brošuri Elaborat 
za področje Zgornjesavske doline (1957).

Že nekaj let zatem, z ustanovitvijo Biroja za 
gozdarsko načrtovanje (Biro) leta 1961, se je 
začelo s sistematičnimi raziskavami in kartiranjem 
gozdne vegetacije Slovenije v merilu 1 : 10.000. 

Namen Biroja je bil, da v že utečeno gozdno 
gospodarsko načrtovanje vključi gozdno združbo 
kot podlago za proučevanje stanja in razvoja 
gozdov in tudi za oblikovanje gojitvenih enot, s 
katerimi se povezujejo vse usmeritve gospodarjenja 
z gozdom. Vsa fitocenološka kartiranja (razen 
slovenjgraškega območja, ki ga je proučeval 
M. Piskernik), so potekala po vzoru preostale 
srednje Evrope po metodi Braun-Blanqueta, po 
srednjeevropski fitocenološki šoli.

Navedena fitocenološka kartiranja in prouče-
vanja v prejšnjih obdobjih, predvsem pa s strani 
Biroja vpeljano tekoče proučevanje in kartiranje 
gozdnih rastišč, so nakazovala na možnost, da se ob 
vzporednem kartiranju gozdnih rastišč v velikem 
merilu odločimo tudi za izdelavo fitocenološke 
karte Slovenije v majhnem merilu. Tako bi se 
odprle nadaljnje možnosti spoznavanja rastiščnih 
razmer v gozdovih in tudi njihovega rastiščnega 
potenciala. Take razmere so Biro spodbudile, da 
smo zasnovali izdelavo karte gozdnih združb za 
celotno Slovenijo v majhnem merilu. Pri tem smo 
izkoristili priložnost, ki se je ponudila ob razpisu 
natečaja sklada Borisa Kidriča za znanstveno razis-
kovalno delo (1962) in se ga udeležili s predlogom 
financiranja znanstveno raziskovalne teme pod 
naslovom Osnove za optimalno izkoriščanje 
gozdnega rastiščnega potenciala.

Vsebina naloge je bila predstavljena zelo obse-
žno. Program je bil širokopotezen, in sicer naj bi 
vzporedno s kartiranjem gozdnih združb potekale 
tudi dendrometrijske oziroma prirastoslovne meri-
tve po gozdnih združbah. Na tak koncept, ki je bil 
usmerjen dolgoročno, vendar s posredovanjem 
rezultatov po dveletnih obdobjih, je bila 
podana tudi finančna konstrukcija.

Predlog je bil posredovan na takratno Okrajno 
kmetijsko gozdarsko zbornico (januarja 1962) in 
z njeno podporo na Sklad Borisa Kidriča za znan-
stveno raziskovalno delo. Raziskovalna naloga je 
bila na Skladu sprejeta, toda po tedanjih pravilih 
so imeli pri financiranju prednost Inštituti pred 
Zavodi (kamor je bil uvrščen tudi Biro) oziroma 
pred gospodarskimi ter družbenimi organiza-
cijami. Zato so nalogo najprej ponudili GIS pri 
Biotehniški fakulteti.

GIS je nalogo sprejel, saj je inž. Jože Mik-
lavžič usmerjal svoje delovanje v proučevanje 
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gozdih rastišč. J. Miklavžič je tedaj iskal primerno 
metodo, da bi tudi pri nas uvedel kartiranje 
gozdnih rastišč. S tem namenom je že sodeloval 
z dr. G. Schlenkerjem, direktorjem instituta v 
Stuttgartu (Institut für Standortskunde und Pflan-
zenzüchtung ) in soavtorjem metode oblikovanja 
gozdnorastiščnih tipov v jugozahodni Nemčiji. 
G. Schlenkerja je tudi povabil k sodelovanju za 
rastiščno razčlenitev gozdnih območij Slovenije po 
rastiščnih značilnostih. Tedaj je J. Miklavžič tudi 
pripravljal skupino, ki naj bi sodelovala pri projektu 
proučevanja in kartiranja gozdnih rastišč (geologa, 
pedologa, botanika, fitocenologa). Potencialnim 
sodelavcem pri bodočem projektu rastiščnega 
kartiranja Slovenije je omogočil dopolnilno 
izobraževanje na inštitutu v Stuttgartu (Pavšer /
pedologija/, M. Piskernik /botanika/ 1956/57 in 
Ž. Košir 1958 - šestmesečni praktikum iz prou-
čevanja in kartiranja gozdnih rastišč).

GIS je celo dosegel, da je bila tema sprejeta kot 
zvezni projekt in je tako pridobil tudi sredstva iz 
zveznih skladov. Žal je uresničitev tega projekta 
preprečila bolezen. S prerano smrtjo J. Miklavžiča 
je umrlo tudi zanimanje njegovih naslednikov za 
nadaljevanje priprav za organizirano proučevanje 
in kartiranje gozdnih rastišč. Nadaljnja usoda 
projekta je znana: del projekta – izdelava fitoce-
nološke karte gozdnih združb Slovenije je bila 
prenesena na drugo ustanovo (SAZU), preostala 
predvidena proučevanja (dendrometrijske in pri-
rastoslovne raziskave po gozdnih združbah) pa so 
bila prerazporejena znotraj inštituta in fakultete. 
Delo pri izdelavi fitocenološke karte Slovenije v 
velikem merilu je povsem zamrlo.

2.3  Vključitev Poslovnega združenja 
gozdarstva v projekt fitocenološka 
karta Slovenije

2.3 Incorporation of Forestry Association 
into the Phytocoenological Map of 
Slovenia Project 

Vendar je Biro leta 1965 ponovno predložil, tokrat 
Poslovnemu združenju za gozdarstvo (PZG), nov 
program proučevanja in kartiranja gozdnih združb 
Slovenije pod naslovom Fitocenološka karta 
gozdnih združb Slovenije in izvrednotenje 
rastiščnega potenciala gozdov. Projekt naj 
bi financirala gozdna gospodarstva kot sestavni 

del raziskovalnih tem GIS. Po uvodnih razgo-
vorih je bil sprejet sklep, da je treba predloženi 
program obravnavati na skupnem sestanku vseh 
fitocenologov. Tako naj bi ugotovili ustreznost 
projekta in možnost vključitve vseh že izdelanih 
fitocenoloških kart v enotno fitocenološko karto 
gozdnih združb za Slovenijo.

Soglasje je bilo doseženo še isto leto na ses-
tanku na GIS. Direktor inštituta M. Ciglar 
je na sestanek povabil vse fitocenologe (dr. G. 
Tomažič, dr. V. Tregubov, dr. M. Wraber, dr. M. 
Piskernik, Ž. Košir), ki so tako prvič vsi sedli za 
skupno mizo. Sestanek je vodil direktor inštituta 
M. Ciglar. Navzoči so soglašali, da je treba izpeljati 
projekt in pri izdelavi fitocenološke karte Slovenije 
uporabiti dotlej že dostopne fitocenološke karte, 
ki so bile po metodi šole Montpellier – Zürich 
izdelane za gozdno območje Primorske (karta M. 
Wraber, M =1 : 100.000), karte skupine fitoceno-
logov, izdelane za Zgornjesavsko dolino (M =1 : 
10.000), Birojeve karte, izdelane na ljubljanskem, 
kranjskem, novomeškem, mariborskem in bre-
žiškem gozdnogospodarskem območju, pa tudi 
druge fitocenološke karte za manjša območja, 
vse izdelane v merilu 1 : 10.000. V fitocenološko 
karto Slovenije pa po zagotovilu M. Piskernika 
(GIS) ni mogoče vključiti njegovih kart za del 
slovenjegraškega območja, ker so bile izdelane 
po drugih načelih in lastni izvirni metodi.

Naloga pod naslovom Fitocenološka karta 
Slovenije in izvrednotenje rastiščnega 
potenciala gozdov je bila leta 1966 zaupana 
Biroju za gozdarsko načrtovanje in vključena v 
finančna sredstva GIS, ki so jih zagotavljala gozdna 
gospodarstva Slovenije. Na podlagi podatkov iz 
Gozdnovegetacijske karte Slovenije, kot je bila 
poimenovana ob končni redakciji karte, naj bi, 
poleg temeljnega namena opredelitve rastiščnih 
razmer v gozdovih Slovenije, pridobili tudi podlago 
za ugotovitev rastiščnega potenciala naših gozdov. 
Neposredno pa bi služila potrebam širokega 
prostorskega načrtovanja v gozdarstvu in tudi 
drugim panogam, ki posegajo v gozdni prostor.

Osnove za karto so bile znanstvene ugotovitve 
vseh slovenskih fitocenologov, fitocenologov iz 
preostalih republik Jugoslavije in iz sosednjih 
držav. Za nosilca naloge je bil imenovan Ž. Košir, 
takratni šef Biroja in vodja fitocenološkega sektorja. 
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2.4  Zasnova začetka in izdelave 
Gozdnovegetacijske karte Slovenije

2.4 Design of the approach to the Forest 
Vegetation Map of Slovenia and its 
execution 

Metodologija terenskega dela je temeljila na 
izkustvih, pridobljenih na omenjenem inštitutu 
v Nemčiji. Za potrebe terenskega dela so bile 
določene kartografske enote, ki smo jih uve-
ljavili v naših fitocenoloških študijah in elaboratih 
detajlnega kartiranja. Kartografske enote so bile 
prirejene za kartiranje v merilu 1 : 50.000, v kate-
rem je potekalo kartiranje še ne pokritih površin 
in je služilo kot podlaga za izdelavo karte manjšega 
merila 1 : 100.000. Kartiranje in vzporedna izdelava 
karte sta potekala po tehničnih navodilih, ki so 
jih sodelavci Biroja uporabljali od vsega začetka 
pri fitocenoloških kartiranjih. Tehnična navodila 
in tudi barvni izbor za združbe je bil izdelan in 
izbran skladno z barvno paleto, uveljavljeno na 
inštituta v Stuttgartu (Baden-Württemberg), ki 
tudi ni odstopala od uporabljenih legend v Švici 
in Franciji. Novoopredeljene kartografske enote, ki 
smo jih ugotovili ob predhodnem rekognosciranju 
terena (Ž. Košir), so bile poimenovane začasno 
in kasneje podrobneje opredeljene v fitocenolo-
ških elaboratih ali, če so bile dane možnosti, tudi 
objavljene (Ž. Košir, 1994).

Tako obsežno terensko delo, ki ga je opravljalo 
več strokovnjakov, sicer po enotnih tehničnih 
navodilih skozi več let, je moralo biti povezano 
v enoten koncept predstavitve gozdne 
vegetacije Slovenije. Ta koncept je temeljil na 
fitoklimatski oz. fitogeografski členitvi Slovenije 
in njeni vertikalni vegetacijski stopnjevitosti, kot 
je bila predstavljena leta 1962 ob prvi zaokroženi 
predstavitvi naših bukovih gozdov na Kolokviju 
mednarodnega združenja fitocenologov v kraju 
Stolzenau (Ž. Košir 1962), in seveda tudi na podlagi 
sprotnega spremljanja fitocenoloških dognanj v 
sosednjih državah. 

V končni legendi h GVKS, izdelani leta 
1974, so v skladu s temeljnim konceptom, upo-
rabljenim v času kartiranja, vegetacijske enote 
predstavljene kot asociacije. V legendi je dosledno 
upoštevana razvojna stopnja asociacij v njihovem 
sekularnem razvoju in so zato po tem merilu 

razvrščene kot zonalne (klimaksne) ali  kot 
azonalne združbe. V okviru teh so asociacije 
po fitoklimatskih teritorijih obravnavane kot nji-
hove variante in tako nakazane možnosti njihove 
kasnejše podrobnejše opredelitve. Azonalne 
združbe so obravnavane še po prevladujočem 
ekološkem obeležju, ki ga združbam daje vrsta 
substrata. Ob končni sestavi legende je bila sintak-
sonomska nomenklatura še usklajena s tedanjim 
osnutkom Kodeksa fitocenološke nomenklature 
(Moravec et all.), kakršen je bil leta 1974 obrav-
navan na simpoziju v Rintelnu in je tedaj služil 
za poimenovanje združb. Na tej podlagi je nastal 
tudi prvi kodeks (1976).

Legenda na izvirni, karti tako vsebuje 66 vege-
tacijski enot, asociacij ali njihovih teritorialnih 
variant. Dodatno pa je bila karta (kot osmi list) 
opremljena še s petimi petimi kartami v merilu 1 : 
750.000; to so: 1. Geološka karta; 2. Povprečna koli-
čina padavin za obdobje 1925–1956; 3. Povprečne 
srednje letne temperature za obdobje 1925–1956; 
4. Fitoklimatski teritoriji z značilnimi klimatskimi 
diagrami; in 5. Uporabljeni viri pri izdelavi karte. 
Vse karte so pomembno dopolnilo za poznavanje 
rastiščnih razmer v Sloveniji in jih na digitalizi-
rani karti ne bi smeli pogrešati. Posebno karta, 
ki prikazuje vire za izdelavo karte, je zelo 
informativna, ker je iz nje razvidno, iz kakšnega 
merila so podatki preneseni v končno merilo 
karte, kar opredeljuje točnost predstavitve združb.

Toda najpomembnejše je, da v novejšem 
času fitocenologi (»nove šole« ?), spreminjajo 
legendo gozdnih združb na gozdnovegetacijski 
karti Slovenije, prirejeni v še manjšem merilu1. 
V preurejeni legendi, ki jo je priredil GIS (2007), 
so gozdne združbe razporejene po abecednem 

1 Pri posegih v legendo pa niso pozvali avtorja, naj popravi 
očitno napako pri navedbi avtorja pri združbi CP (Carici 
albae-Piceetum Moor 1947, var. Ostrya Košir, 1954) oziroma 
ga popravili., Leta 1947 se M. Moor namreč ni ukvarjal s 
»piceeti, niti ne Košir, ki je leta 1954 šele začel proučevati 
bukove gozdove na Dolenjskem! Vegetacijska enota Picea-Carex 
alba je predstavljena v preglednici (Ž. Košir) v dokumentaciji 
preglednic, ki je sestavni del Elaborata Zgornjesavske doline. 
Obravnavana je bila kot razvojni stadij ,  ker je med posa-
meznimi popisanimi fitocenozami (Mežaklja) zelo nizka 
homogeniteta (morenski substrat). Ob končni sestavi legende 
za GVKS (1974) smo ji našli vzor v sosednji Avstriji v gozdni 
združbi H. Mayerja in jo priključili k njej kot našo varianto – 
torej: H. Mayer 1966/67 var. Ostrya, Košir, 1974.
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vrstnem redu (!) in opremljene s sinonimi. S 
tem so GVKS odvzeli z legendo predstavljeno 
temeljno informacijo o rastišču in razvoj-
nem značaju gozdnih združb. (Kako bi bilo 
to v primeru geološke karte!) S spremembo 
barvne skale gozdnih združb npr. za združbo BF 
(Blechno-Fagetum), ki rastiščno nima nič skupnega 
z nevtrofilnimi bukovimi gozdovi, razen bukve, 
pa je tudi zabrisan prvi vpogled na vpliv vrste 
kamnine na gozdno vegetacijo. Vse to se povezuje 
z drugačnimi pogledi na proučevanje rastišč in 
njihovo predstavitev s pomočjo vegetacije.

Sedanji fitocenologi so se odrekli bistvenim 
izhodiščem metodologije,  na katerih je Braun-
Blanquet zgradil svojo metodo. Braun-Blanquet 
je vedno poudarjal pomembnost opredeljevanja 
gozdnih združb po razvojnih merilih fitocenoz po 
sukcesijskih enotah. Opredeljevanje klimaksa je 
tesno povezal z geomorfološkim in pedološkim 
proučevanjem rastišč in zapisal »…za katerega 
dojetje vegetacija ni dovolj (Braun-Blanquet, 1951) 
str. 462. Ravno pojem klimaksa (dinamičnega 
uravnoteženja) in zonalnosti je Braun-Blanquet 
(kasneje tudi I. Horvat, 1948) izpostavil kot zelo 
pomembno za gozdarstvo. Potreben je bil le 
še korak in namesto sekundarnih sukcesij so po 
novem opredeljene kar »sekundarne združbe«, ki 
imajo vsebino antropozoogenih fitocenoz (kot je 
to primer v agronomiji).

Tako so odprli pot za opredeljevanje neskonč-
nega števila »združb«, pač odvisno od dejavnosti 
človeka – neposredne ali posredne – v naravnem 
okolju. V taki botanični f itocenologiji, kjer 
se pojavlja človek ustvarjalec »silvacenoze«, ki 
jih nekateri sicer skušajo razlikovati od bolj ali 
manj v naravni sukcesiji oblikovanih združb, 
npr. s predpono Culto (Zebre et. all.), gozdar-
stvo ne najde več opore za spoznavanje 
gozdnih rastišč in zakonitosti  razvoja 
gozdnih združb.

Vsebina gozdnih združb, opredeljenih 
po novi fito/ceno/sociološki metodi – gre lahko 
le za novo metodo in ne za »nadgradnjo« šole 
Braun-Blanquet – je zato v bistvu drugačna in 
nezdružljiva z vsebino gozdnih združb, opre-
deljenih po »klasični« metodi Braun-Blanqueta. 
Le-ta je nakazoval nadaljnji razvoj svoje metode 
(»nadgradnjo«) s poglabljanjem proučevanja ras-

tiščnih dejavnikov. Vsekakor je novi metodološki 
pristop bliže zastopnikom predstavljanja sukcesije 
vegetacije kot kontinuum.

Če pustimo avtorstvo ob strani, se opisi gozdnih 
združb, ki so predstavljeni v legendi na GVKS 
in so jih predstavili avtorji v svojih elaboratih 
(zbrala, uredila in dopolnila jih je M. Zorn, 
1975), prepogosto vsebinsko ne skladajo z opisi 
združb, za katere so navedeni sinonimi, ki so jih 
predstavili drugi avtorji. Nasploh velja ugotoviti, 
da številni fitocenologi pri preimenovanju ne 
upoštevajo izrecne določbe (priporočila) prvega 
kodeksa fitocenološke nomenklature o pogojih 
preimenovanja. Naslednji kodeksi niso bili več 
izdelani v duhu Braun-Blanqueta, na kar nakazuje 
kodeks iz leta 1986: 1 (en) popis /t.j. konkretna 
fitocenoza/ je dovolj za opredelitev združbe 
(asociacije), kar pomeni, da je postal konkreten 
sestoj t.j. fitocenoza, abstraktna združba! Sedaj je 
v veljavi nova redakcija kodeksa, ki to spreminja 
in uveljavlja prvotno merilo, vendar ali ni preteklo 
kar petnajst let, ko se je delalo po navedenem 
kodeksu? S tem je tudi dovolj jasno nakazana 
pot, ki jo ubira sedanja fitocenologija.

3 MOŽNOSTI VREDNOTENJA 
RASTIŠČNEGA POTENCIALA 
GOZDOV 

3 EVALUATION POSSIBILITIES OF SITE 
POTENTIAL OF FORESTS

Drugi del projektne naloge »… in (iz)vredno-
tenje rastiščnega potenciala gozdov« je bil 
predstavljen v posebni študiji (Ž. Košir, 1975), v 
nadaljevanju Zasnova. Na podlagi te študije je 
bila leta 1981 predstavljena nadaljnja možnost 
vrednotenja gozdnih združb za presojo o kakovosti 
gozdnega prostora. Vrednotenje je bilo podano na 
Simpoziju Jugoslovanskega društva za proučevanje 
zemljišč, ki je bil tudi pod pokroviteljstvom GIS-a 
organiziran v Lipici (1981). Zato povzemamo iz 
Zasnove le okvirno vsebino metode, ker se nanjo 
navezuje integralno vrednotenje lastnosti gozdnih 
združb, ki ga bomo na tem mestu tudi predstavili.

Z GVKS smo dobili prostorsko predstavitev 
gozdnih združb in z ugotovitvijo njihove površine 
tudi njihov delež v tedanji skupni površini vseh 
gozdov. Za vrednotenje ocene lastnosti rastišč 
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gozdnih združb je bila izdelana metoda, po 
kateri so bili vsi ekološki dejavniki glede na vse-
bino in njihov vpliv na lastnosti rastišč vrednoteni 
od optimalnih proti ekstremnim vrednostim po 
enotni »bonitetni« skali za vse združbe. Ker je za 
gozdne združbe značilna svojstvenost njihovih 
bioekoloških kompleksov dejavnikov, pomeni, 
da je ekstremnost rastiščnih razmer, sicer izra-
žena v skupni skali z določenim seštevkom točk, 
svojstvena za vsako gozdno združbo. Ali: vsebina 
ekstremnosti rastišča, izražena s seštevkom točk, 
je za vsako združbo specifična. V tej metodologiji 
so združbe obravnavane v najširšem pomenu 
(sen.latiss.).

Naj spomnimo: V tej Zasnovi je upoštevanih 
24 bioekoloških dejavnikov oz. njihovih lastnosti: 
substrat (3 lastnosti), relief 4, klima 5, tla 6 in last-
nosti vegetacijske odeje 6. Bioekološki dejavniki 
so ocenjeni s točkami po izrazitosti njihovega 
vpliva na rastišču posamezne gozdne združbe, in 
sicer od optimalnih do ekstremnih vrednosti (po 
progresivni skali od 1 /optimalne/, 3, 5, … do 9 /
ekstremne vrednosti dejavnika). (Ž. Košir, 1976).

Tak metodološki pristop je omogočil, da je 
podana ocena o varovalnem pomenu gozdnih 
združb, ocenjenem po stopnji ekstremnosti 
bioekološkega kompleksa dejavnikov (t.j. rastišča) 
združbe. Ker je proizvodna sposobnost gozdne 
združbe rezultat delovanja vseh rastiščnih dejav-
nikov, je lahko na tej podlagi zasnovano tudi vred-
notenje gozdnih združb po lesnoproizvodnem 
pomenu. Proizvodni pomen gozdnih združb 
je vrednoten z rastiščnimi koeficienti (Rk), ki so 
bili predstavljeni kot relativna boniteta združb 
glede pričakovanih donosov v lesni masi. Rk-ji 
so določeni za združbe v njihovem celotnem 
ekolološkem intervalu (razponu). Za posamezne 
oblike združb ali posamezne sestoje (fitocenoze) 
pa se Rk-je določa z indikativno vrednostjo rast-
linskih vrst teh vegetacijskih enot. V Zasnovi je 
predstavljen lesnoproizvodni pomen združb z 
Rk-ji tudi na karti manjšega merila. Zanimivo 
bi bilo primerjati to proizvodno vrednotenje s 
Prostorskim prikazom produkcijske sposobnosti 
gozdnih rastišč, predstavljenim v razpravi A. 
Bončina in sod. (2014). 

Rastiščni koeficient temelji na predpostavki, da 
je naravni proizvodni potencial gozdnih združb 

v ekstremnih rastiščih minimalen. Z boljšimi 
rastiščnimi razmerami pa se proizvodna spo-
sobnost združb povečuje sprva polagoma, nato 
pa naglo. Z nadaljnjim izboljševanjem rastiščnih 
razmer se proizvodnost združb povečuje vedno 
počasneje, dokler ne doseže stopnje, ki jo limitirajo 
endogene lastnosti samih vrst in geomorfološki 
ter makroklimatski dejavniki. Ali, preneseno na 
gozdne združbe: proizvodna lesna masa se veča od 
ekstremnih proti optimalnim rastiščem po krivulji, 
ki jo v povprečju lahko izrazimo z normirano 
normalno krivuljo. Na podlagi takega izhodišča 
so Rk-ji povzeti po normirani normalni krivulji, 
in sicer kot tabelarne vrednosti (z) ter le-te za 
praktičen pristop poenostavljene na koeficiente od 
1 do 16 (17). Pri tem izhajamo iz naravne drevesne 
sestave združbe, ker antropogeno spremenjena 
sestava s tujerodnimi vrstami in/ali drugačno 
degradacijo rastišč lahko »kratkoročno« povsem 
spremeni donose. (Ž. Košir, 1976) 

Vrednotenje gozdnega prostora je dobivalo 
vedno večji pomen in pri tem se je izkazalo, da 
so fitocenološko proučene gozdne združbe zelo 
dobra podlaga ne le za gozdarsko načrtovanje, 
temveč tudi za vrednotenje gozdnega prostora 
po njegovi primernosti za splošno gospodarsko 
rabo. Namen nadaljnjega vrednotenja je prido-
biti dodatna izhodišča za presojo primernosti 
za celostno rabo gozdnega prostora v ožjih ali 
širših regijah. 

V Zasnovi (1976) so ugotovljene in navedene 
vrednosti, ki opredeljujejo varovalni pomen 
gozdnih združb po lastnostih rastišč in vrednosti 
za njihove lesnoproizvodne sposobnosti. Te 
vrednosti bomo povezali z njihovim medseboj-
nim odnosom v novo vrednost, ki opredeljuje 
kakovost gozdnega prostora iz varovalnega (V) 
in proizvodnega pomena (Rk). Izhodišče pri tem 
je, da se kakovost gozdnega prostora izboljšuje z 
večanjem lesne produktivnosti združbe in z zman-
jševanjem ekstremnosti rastišča. Vrednosti V in 
Rk iz Zasnove so grafično prikazane na skupnem 
grafikonu tako, da so preračunane na skupno 
primerljivo mero, in sicer z odstotnim odno-
som vrednosti ekstremnosti rastišč združb (V %) 
in podobno z odstotnim odnosom vrednosti po 
njihovem rastiščnem koeficientu (Rk %).
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Gozdne združbe (Slika. 1) so razporejene po 
varovalnem pomenu (V) od največje ekstremnosti 
(V216 = 100 %) do najmanjše (V43 = 20 %). V 
istem grafikonu so navedene tudi primerljive vre-
dnosti za njihov rastiščni koeficient (Rk 16 = 100 
%). V grafikon ni vključenih več združb manjših 
površin, ki poraščajo predvsem ekstremnejša rasti-
šča. Skupna površna vseh predstavljenih združb je 
še vedno okoli 967.000 ha (po podatkih iz 1974). 

Tabela 1: Podatki iz Zasnove, preračunani na skupno primarno os

Gozdna združba   V Rk V % Rk % V/ 
Rk

Rk/ 
V

V/ 
Rk%

Rk/ 
V% Ha ha %

Rdeči/črni/ bor na rendzinah – GP,OP,Psi 1 193 1 89,35 6,25 14,30 0,07 99,97 2,03 7.456 0,77
Puhasti hrast in/ali č. gaber z m. jesenom – QO 2 180 2 83,33 12,5 6,67 0,15 46,62 4,36 12.437 1,29
Črni gaber z vilovino – SO 3 150 3 69,44 18,75 3,70 0,27 25,90 7,85 50.472 5,22
Smreka na balvanih – AsP 4 148 2 68,52 12,5 5,48 0,18 38,33 5,30 720 0,07
Bukev v subalpah – Fs 5 140 3 64,81 18,75 3,46 0,29 24,17 8,41 1.385 0,14
Jelovje v skalovju in pečinah – NA,CalA 6 133 7 61,57 43,75 1,41 0,71 9,84 20,65 3.032 0,31
Bukev alpskih toplih pobočij – CF 7 129 4 59,72 25 2,39 0,42 16,71 12,17 5.988 0,62
Bukev in črni gaber – OF 8 129 5 59,72 31,25 1,91 0,52 13,36 15,21 63.040 6,51
Smreka na grobljah – CaP 9 129 5 59,72 31,25 1,91 0,52 13,36 15,21 830 0,09
Črni gaber z lipovcem – TA 10 125 3 57,87 18,75 3,09 0,32 21,58 9,42 180 0,02
Bukov s kresničevjem – ArF 11 122 7 56,48 43,75 1,29 0,77 9,03 22,52 26.997 2,79
Javor, jesen in bukev– LaFx, DeAc (UA,OA) 12 121 8 56,02 50 1,12 0,89 7,83 25,95 2.010 0,21
Bukev in smreka gorske stopnje – AnF 13 120 8 55,56 50 1,11 0,90 7,77 26,16 40.706 4,21
Bukev na renzinah v visokogorju – IF, AcF 14 118 7 54,63 43,75 1,25 0,80 8,73 23,28 1.820 0,19
Smreka v subalpah – APs 15 111 7 51,39 43,75 1,17 0,85 8,21 24,75 5.406 0,56
Bukev na zmernokislih tleh – LF,HrF 16 109 6 50,46 37,5 1,35 0,74 9,41 21,60 54.228 5,60
Jesen na povirnih /poplavnih/ tleh – Fx 17 109 8 50,46 50 1,01 0,99 7,06 28,80 1.063 0,11
Rdeči bor na rankerju – MP2 18 108 5 50,00 31,25 1,60 0,63 11,19 18,17 2.010 0,21
Smreka na kislih tleh – BP 19 102 9 47,22 56,25 0,84 1,19 5,87 34,63 21.504 2,22
Jelka z bekico– LA 20 99 9 45,83 56,25 0,81 1,23 5,70 35,68 517 0,05
Bukev primorja – SeF 21 99 6 45,83 37,5 1,22 0,82 8,55 23,78 21.246 2,20
Rdeči bor na diluvialnih ilovicah – MP1 22 99 7 45,83 43,75 1,05 0,95 7,33 27,75 34.842 3,60
Bukev na kislih tleh – BF 23 95 8 43,98 50 0,88 1,14 6,15 33,05 106.146 10,97
Bukev alpskega predgorja – HF 24 95 7 43,98 43,75 1,01 0,99 7,03 28,92 62.112 6,42
Bukev z jelko in smreko – AFp 25 94 9 43,52 56,25 0,77 1,29 5,41 37,57 22.524 2,33
Bukev visokogorja dinaridov– AdF 26 94 7 43,52 43,75 0,99 1,01 6,96 29,22 13.784 1,42
Bukev gorske stopnje – EF 27 91 8 42,13 50 0,84 1,19 5,89 34,50 38.807 4,01
Bukev z jelko – AF 28 91 11 42,13 68,75 0,61 1,63 4,29 47,44 111.922 11,56
Bukev visokogorja – SF 29 90 9 41,67 56,25 0,74 1,35 5,18 39,24 19.917 2,06
Črna jelša /jesen/ – Ag 30 88 7 40,74 43,75 0,93 1,07 6,51 31,22 3.260 0,34
Jeka s smreko – BA 31 85 13 39,35 81,25 0,48 2,06 3,39 60,02 14.106 1,46
Beli gaber, dob in graden – QC2 32 72 9 33,33 56,25 0,59 1,69 4,14 49,06 4.980 0,51
Jelka s praprotmi – DA 33 70 16 32,41 100 0,32 3,09 2,27 89,70 36.529 3,77
Bukev z gradnom – (QF) HeF 34 69 13 31,94 62,5 0,51 1,96 3,57 56,88 73.731 7,62
Beli gaber in graden – QC3 35 66 10 30,56 87,5 0,49 2,05 3,42 59,46 8.000 0,83
Dob in beli gaber – RC, SbC 36 55 14 25,46 62,5 0,29 3,44 2,04 99,89 14.108 1,46
Beli gaber, dob in graden – QC4 37 43 10 19,91 62,5 0,32 3,14 2,23 91,27 80.000 8,27

Kot je bilo pričakovati, je iz grafikona razvi-
dno, da so ekstremnosti rastišč v obratnem 
sorazmerju z njihovo donosnostjo. Vendar 
so nakazana tudi pomembna odstopanja 
v sorazmerju med obema vrednotenjema. 
Odstopanja so po eni strani pričakovana zaradi 
zelo donosnih gozdnih združb, ki poraščajo 
globoka zemljišča, toda tudi zelo erozivna, in po 
drugi strani zaradi endogenih lastnosti drevesnih 
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vrst, ki so dominantne v teh združbah (rastne in 
prirastne lastnosti).

Ker je izhodišče za vrednotenje gozdnega 
prostora slej ko prej njihov varovalni pomen, so 
tudi v tem grafikonu (Slika 2) združbe razporejene 
glede na odnos med varovalno in proizvodno 
funkcijo, in sicer od največje vrednosti navzdol 
(V/Rk v %). Tej razporeditvi analogno sledi v 
obratno sorazmernem odnosu lesnoproizvodni 
pomen združb (Rk/V v %). V primerjavi s prejš-
njim grafikonom pa so tako integrirane nove 
vrednosti  povsem spremenile razporeditev 
združb iz prejšnjega grafikona, kjer so združbe 
razporejene ločeno po ekstremnosti rastiščnih 
razmer oz. po proizvodnem potencialu. Z novo 
vrednostjo, ki nakazuje položaj vsake posamezne 
gozdne združbe po varovalnem in lesnopro-

izvodnem pomenu, lahko vstopamo v nadaljnjo 
ocenjevanje gozdov po primernosti za uporabo 
njihovega okolja v najširšem pomenu in tudi za 
presojo njihove donosnosti. Tudi v tem grafikonu 
so vrednosti predstavljene na skupni primerljivi 
podlagi, kar omogoča, da lahko oblikujemo več 
kategorij gozdnih združb, ki so vsebinsko sicer 
povsem samosvoje, vendar jih združuje ali enaka 
stopnja ekstremnosti rastišč ali podobni donosi 
v lesu. To je lahko priročno, ker poenostavi hitro 
valorizacijo posameznih gozdnih območij. 

Pri tem velja poudariti, da je treba za presojo o 
primernosti in možnosti uporabe gozdnega zeml-
jišča za kakršno koli negozdno rabo izhajati nepo-
sredno iz lastnosti rastišča vsake posamezne gozdne 
združbe, t.j. iz vsebine bioekoloških dejavnikov na 
njihovih rastiščih. V ta namen lahko uporabimo 

Slika 1: Gozdne združbe primerjane po medsebojnem odnosu ekstremnosti rastišč (V) in lesno proizvodni 
boniteti (Rk) na skupni primerjalni osnovi
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neposredne ocene bioekoloških dejavnikov, ki so 
bile v Zasnovi točkovane po izrazitosti njihovega 
vpliva na rastišču posamezne gozdne združbe

Še kratek vpogled v grafikon in nekaj splošnih 
ugotovitev. V grafikonu so združbe razporejene 
tako, da so se na levi strani združbe, ki poraščajo 
zelo ekstremna rastišča, ki z vegetacijsko sestavo 
in strukturo komajda ohranjajo svoje rastišče pred 
talno erozijo. Pogostejše so v predelih Slovenije, kjer 
prevladujejo inicialnejše razvojne stopnje gozdne 
vegetacije. Rastiščne značilnosti omenjenih združb 
v teh poljih so zelo različne, povezuje jih le velika 
labilnost sicer zelo različnih bioekoloških kompleksov 
dejavnikov. Njihov varovalni pomen je tesno povezan 
z njihovo površinsko razsežnostjo (skupna površine 
je 7,5 %) in geomorfološkimi razmerami. Pogosto 
sega tudi na okoliška zemljišča, porasla z gozdom, 
posebno še, če so okoliška zemljišča razgozdena. 

Na desni strani so združbe, ki so že davno 
izgubile del svojega življenjskega prostora. To 

so naši najbolj produktivni gozdovi, ki so bili 
zaradi dobrih zemljišč v pretežni meri izkrčeni 
za potrebe kmetijske pridelave ali za poselitev 
in/ali za njo spremljajočo infrastrukturo. Take 
gozdne združbe so ohranjene le na rastiščih, ki so 
neustrezna zaradi reliefnih razmer, neustreznega 
površja (vrasle skale ipd.) ali so manjših površin in 
izolirane od kmetijskih predelov. V takih razmerah 
so obsežne površine naših najbolj produktivnih 
gozdov (Q-F = H-F, D-A., Q-C = H-C) še vedno 
v ekstenzivni kmetijski rabi ali so prepuščena 
stihijskemu preraščanju v »grmade«, v katere 
pa vedno ponovno segajo lastniki zaradi svojih 
drobnih potreb. Marsikje so bila kasneje ponovno 
prepuščena gozdu zaradi osiromašenja tal do take 
mere, da ni več gospodarna intenzivna kmetijska 
izraba. Združbam, katerih stanje drevesnih ses-
tojev je zelo različno, pogosto tudi v regresijskih 
stadijih, pripada še vedno 24-odstotni delež v 
skupni gozdni površini. To pomeni, da jim je, 

Slika 2: Odnos med rastiščnimi razmerami in proizvodnim potencialom združb
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ob upoštevanju sedanje približno 40-odstotne 
razgozdenosti, nekdaj pripadal znatnejši delež 
med gozdnimi združbami. 

V osrednjem delu grafikona so gozdne 
združbe, ki so glavnina naših gospodarskih gozdov. 
V desnem robu polja, kjer so lesnoproizvodne 
funkcije gozdov bolj poudarjene kot varovalne, t.j. 
večji poseg v drevesno strukturo gozdne združbe 
ne ogroža njenega varovalnega pomena, je čutiti 
močan pritisk poseganja v prostor s poseljevanjem 
in/ali s spremljajočo infrastrukturo. Tod so tudi 
številne gozdne združbe, predvsem v spodnji 
gorski stopnji, kjer so trajni konflikti ob poseganju 
v prostor; ne med gozdarji in porabniki, temveč 
med naravo in porabniki (koluvialna tla v pod-
nožju pobočij, labilna silikatna tla s cestami in 
vlakami, usadna razgozdena tla na dolomitih, in 
nasploh podnožja hribov z nestabilnim gozdnim 
zaledjem ipd.). Po drugi strani pa je to območje še 
posejano z zaselki in kmetijami in ravno v okviru 
teh združb je tudi največ kmetijskih zemljišč, kjer 
se opušča ekstenzivna raba in se zemljišča zaraščajo 
z gozdno pionirsko vegetacijo. Tem združbam 
pripada največji delež (54 %). V levem robu polja 
pa so združbe, katerih lesnoproizvodni pomen že 
omejuje njihova večja ekstremnost rastišča (16 %). 
Lastnosti teh rastišč gozdnih združb že omejujejo 
pridobivanje lesa oziroma je to povezano z večjimi 
regresijami gozdnih sestojev. Posledice regresij se 
pogosto lahko pojavijo šele v daljni prihodnosti, 
ko jih sprožijo ekstremnejši vremenski pojavi.

4 PRIMERJAVA RELATIVNEGA 
BONITIRANJA RASTIŠČ 
GOZDNIH ZDRUŽB (Rk) Z 
IZMERJENO PRODUKCIJSKO 
SPOSOBNOSTJO GOZDNIH 
RASTIŠČ (PSGR) V SLOVENIJI

4 COMPARISON BETWEEN RELATIVE 
BONITATION OF FOREST 
ASSOCIATION SITES (Rk) AND 
MEASURED PRODUCTION CAPACITY 
OF FOREST SITES (PSGR) IN 
SLOVENIA

Pri obravnavi produkcijske sposobnosti naših 
gozdov Bončina nakazuje na dva načina posre-
dnega ocenjevanja produkcijske sposobnosti 

gozdnih rastišč (Bončina in sod., 2014), in sicer 
na 1) fitocenološki in na 2) prirastoslovni način. 
Zadržal bi se le pri prvem, »fitocenološkem« 
načinu, ki je v tej razpravi naveden kot način 
ocenjevanja PS z rastiščnim koeficientom (Rk), 
predstavljenim v Zasnovi (1975, 1976). Ta temelji 
na vrednotenju določenih ekoloških dejav-
nikov v bioekoloških kompleksih posameznih 
gozdnih združb. Zato ima ta način ocenjevanja 
PS predvsem rastiščni ali  ekološki značaj. 
Fitocenološki način ocenjevanja PSGR, ki je 
predstavljen v publikaciji (Ž. Košir, 1992), temelji 
na indikativnem pomenu vsake posamezne 
rastlinske vrste v vegetacijski enoti, ki je ali 
gozdna fitocenoza (konkretni sestoj) ali asociacija 
ali nižja sintaksonomska enota.

Pred tem je bila v razpravi Povezanost pro-
izvodne sposobnosti bukovih gozdov v Sloveniji 
z njihovo floristično sestavo (Kotar, Robič, 
2001), predstavljena „fitoindikacijska metoda“ 
in v povezavi z njo je zapisano, citat s. 239: »da 
uporabljena metoda preslabo pojasnjuje razločke 
v proizvodni sposobnosti rastišč (SP) tako med 
rastiščnimi enotami kakor tudi med vzorci v njih, 
da bi imela večjo praktično vrednost. Ugotovljene 
srednje vrednosti, ki smo jih dobili za posamezne 
rastiščne enote, se med seboj le malo razlikujejo, 
kadar pa se, npr. pri kemični reakciji tal, pa ne 
vplivajo na proizvodno sposobnost (SP).«

Avtor, ki je svoj pristop poimenoval kot „fito-
indikacijska metoda“, se je oprl na Ellenbergove 
faktorje (Faktorenzahlen), s katerimi je rastlinski 
vrsti  ocenjen odnos nasproti določenemu 
rastiščnemu dejavniku. V številnih primerih 
imajo rastlinske vrste širok ekološki interval in 
se uveljavljajo na več rastiščih, ker najde večjo 
ali manjšo možnost svoje uveljavitve. Navedeno 
ugotovitev (Kotar, Robič, 2014) fitoindikacijske 
metode (in še nekaj podobnih, str. 242) moramo 
povezati z napotilom Ellenberga (1996), ki je pose-
bej nakazal, na kakšen način je mogoče uporabiti 
indikatorsko vrednost rastlin za ekološko presojo 
rastiščnih razmer. Uporabnost indikativnih vre-
dnosti (Zeigerwerte) je prikazal na primeru gozdov 
z oblikovanjem ekoloških skupin rastlinskih vrst 
(Ellenberg 1996). Pri tem opozarja, citat: »da se žal 
še vedno ponovno pozablja ali napačno razume, da 
so navedene indikatorske vrednosti približni izraz 
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pridobljenega izkustvenega znanja o obnašanju 
rastlinskih vrst. Vrednosti L,T.K, ... je potrebno 
razumeti kot orientacijsko pomoč in nikakor ne 
kot nadomestek za lokalne raziskave in meritve.« 
Naj ponovimo že zapisano: temeljni namen Ellen-
bergove metode je prek srednjih indikatorskih 
vrednosti oceniti pomembnejše rastiščne dejavnike 
v združbi. Pri tem ni zasledoval povezave 
indikatorskih vrednosti rastlinskih vrst z 
(lesno) proizvodno sposobnostjo rastišča. 
Ne glede na to je veljalo poskusiti povezavo s SI, 
rezultati pa so pričakovani.

Posebej pa velja poudariti, da fitocenologija ne obrav-
nava gozdnih rastišč prek rastlinskega inventarja, ne 
obravnava nekakšnih slučajnih rastlinskih agregatov, 
temveč vegetacijske enote, ki jih opredeljujejo: rastlin-
ske vrste, njihova vitalnost in pokrivnost v bolj ali 
manj zakoniti strukturi, svojstvene ekološke razmere 
ter cenološki odnosi na rastišču. Braun-Blanquet jo 
je predstavil (1951), citat: »..vsaki f lor i st ični  ve-
getacijski enoti (Vegetationseinheit) odgovarja tudi 
ekološka in rastiščna enota. Zgradba našega sistema 
je v principu (wohl) pač floristična, toda …«. Metoda 
je torej v načelu floristična, toda njene vegetacijske 
enote so tudi ekološko definirane. To je svojstvenost 
te in tudi drugih podobnih fitocenoloških metod (npr. 
Zlatnik, 1925).

Rastlinska vrsta nakazuje na rastiščne razmere, 
če je vrednotena z ekološkimi dejavniki, ki vladajo 
na rastišču. Indikativni pomen rastlinske vrste za 
rastišče je mogoč le, če vrsta ni predstavljena kot 
(florni) element s svojimi rastiščnimi zahtevami, 
s katerimi najde možnost uveljavitve na različnih 
rastiščih, temveč kot element vegetacijske 
enote na določenem rastišču. Če želimo 
prek rastlinskih vrst ocenjevati kakovost (boniteto) 
rastišča določene vegetacijske enote, potem mora 
biti rast linska vrsta ocenjena s kakovostjo 
ekološkega dejavnika, v katerem se uvelja-
vlja,  torej obrnjeno, in ne z njenim odno-
som do ekološkega dejavnika. To pomeni, 
da je treba za ugotavljanje (lesno) proizvodne 
sposobnosti rastišč gozdne združbe z vrednotenjem 
indikatorskega pomena rastlin upoštevati oziroma 
ocenjevati povezavo med rastlinskimi vrstami 
in tistimi ekološkimi dejavniki, ki pomembneje 
nakazujejo na proizvodno sposobnost združbe.

Zato mora biti vsaka rastlinska vrsta posebej 
vrednotena glede na ekološke razmere na 
rastišču, ki ga naseljuje; če naseljuje več rastišč, zato 

tudi večkrat. Tako zasnovana metoda daje podlago 
za ugotavljanje kakovosti rastišča gozdne združbe 
in s tem tudi na njeno proizvodno sposobnost 
nasploh. Taka metoda je bila predstavljena kot 
Vrednotenje proizvodnje sposobnosti gozdnih 
rastišč in ekološkega značaja fitocenoz (Ž. Košir, 
1992) in bi jo lahko obravnavali kot f itoceno-
loški način.

Rezultati te metode so podrobneje ovredno-
teni v razpravi (Ž. Košir, 2002), v kateri so Rk-ji 
ugotovljeni po fitocenološkem načinu, ne po 
ekoloških dejavnikih (Ž. KOŠIR, 1975), primerjani 
z izmerjeno proizvodno sposobnostjo (metoda 
rastiščni indeks, SI) bukovih gozdov v Sloveniji, 
na primeru proizvodne sposobnosti bukovih 
gozdov v Sloveniji, kot jo je predstavil M. Kotar 
(Kotar, M., Robič, D., 2001). Tedanje ugotovitve 
bomo v nadaljnjem razširili še z novimi podatki iz 
razprave o prostorskem prikazu PSGR v Sloveniji 
(Bončina in sod., 2014). 

V uvodu k tej primerjavi pa moramo oceniti 
oziroma opozoriti na primerljivost podatkov 
ugotavljanja PSGR, pridobljenih s prirastoslov-
nim načinom (Bončina in sod., 2014) z rezultati 
vrednotenja PSGR po fitocenološkem,pristopu: 
1. Prirastoslovni način izbira drevesa po den-

drometrijskih merilih (npr. rastiščni indeks 
SI); izbrana drevesa dajejo podatke o PSGR v 
okviru življenjskega prostora, ki ga poraščajo 
na izbrani ploskvi.

2. Prostorski prikaz rezultatov Bončine in sode-
lavcev temelji na oddelčni razdelitvi gozdov. 
Oddelki oz. odseki pa se praviloma le delno 
pokrivajo z arealom gozdne združbe, po navadi 
se upošteva površinska zastopanost posameznih 
združb ali pa le prevladujoča gozdna združba. 
Pri tem prikazu so temeljne prostorske enote 
gozdnorastiščni tipi, v katere je uvrščeno tudi 
po več podobnih gozdnih združb; zanje je tudi 
ocenjena naravna drevesna sestava gozdnih 
združb. Zato so možnosti upoštevanja povr-
šinske zastopanosti gozdnih združb v odsekih 
omejene. 

3. Fitocenološki popis na poskusnih ploskvah 
zajema vnaprej določeno površino, ki je uskla-
jena z nameni raziskovanja; v gozdovih po 
navadi v odnosu na drevesno višino drevja. 
V tem primeru je vegetacijski popis lahko 
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nehomogen in lahko kaže na prepletanje dveh 
ali več fitocenoz različnih gozdnih združb. Na 
podlagi takega popisa ugotovljeni Rk kaže na 
proizvodno sposobnost na celotni rastiščno 
neenotni poskusni ploskvi. 
Fitocenološki  način določanja PSGR 

temelji na vegetacijskem popisu, posnetem na 
površini, ki je enotna glede matičnega substrata 
in orografskih razmer. V tem primeru se velikost 
ploskve določa po načelu, da se z nadaljnjim 
povečevanjem bistveno ne povečuje števi lo 
rastlinskih vrst. Velikost ploskve je odvisna od 
vrste gozdne združbe (termofilna, mezofilna, 
nevtrofilna, acidofilna itn.) in razvojne stopnje 
gozdne združbe v njenem cikličnem razvoju. 
Ne glede na to je rastišče gozdne fitocenoze 
pogosto nehomogeno v pogledu razvojne sto-
pnje tal (gorski svet, vrsta petrografske podlage, 
površje tal ipd.), kar je pogosta značilnost takih 
gozdnih združb. Vsekakor pa ostaja dejstvo, da 
ne smemo pozabiti na individualnost vsake 
f itocenoze ne le glede rastiščnih razmer, temveč 
tudi glede nastanka in razvoja ob spremljajočih 
antropozoogenih vplivih. 

Pri fitocenološkem načinu je treba obravna-
vati zelo obsežno število podatkov, tako da je 
klasična obdelava praktično prezamudna. Zato 
se podatke popisa vnese v računalnik in se v 
posebnem programu VALORIZR (V. Mikulič, 
Ž. Košir, 1992) ugotovi Rk. Program nudi še 
številne druge možnosti, npr. ekološko podobo 
rastišča popisane ploskve, predstavljeno z deležem 
rastlinskih vrst posameznih ekoloških skupin. 
Program je bil izdelan v obdobju 1990/92 in zato 
zapisan v DOS-u.

V primeru ugotavljanja PSGR po fitocenolo-
škem načinu se prostorski prikaz pokriva z areali 
gozdnih združb, prikazanih na fitocenološki karti. 
Take predstavitve še nimamo, pač pa je Zasnovi 
(1975/76) priložena karta (M = 1 : 400.000), kjer 
so gozdne združbe združene v bonitetne razrede 
po velikosti Rk-jev, ugotovljenih po »ekološkem 
načinu« (Ž. Košir). Prostorski prikaz je izdelan 
na podlagi GVKS z združevanje združb podob-
nega Rk-ja.

Primerjava vrednosti med Rk in PSGR, kot so 
jih predstavila Bončina in sod. (2014) je zelo pro-
blematična, ker so podatki navedeni za »gozdno 

rastiščne tipe«, Rk-ji pa za gozdno združbo. V 
čim večji meri smo poskušali najti primerljivost, 
vendar verjetno to ni povsem uspelo, marsikje 
ne sovpada neko – »…ovje« – z gozdno združbo, 
kot jo poznamo. Rastiščno gojitveni tipi, kot 
so oblikovani, so za vsako raziskovalno delo 
preveč povprečna kategorija, posebno še zaradi 
zelo različne vegetacijske sestave posameznih 
gozdnogospodarskih območij, medtem ko jih 
je za strateško odločanje na nivoju Slovenije 
še vedno veliko preveč. Zato bi bile dovolj že 
bonitete rastišč.

S tem pridržkom smo izvedli primerjavo med 
Rk-ji in PSGR- ji, kot so jih predstavili Bončina 
in sod. (2014), ter tudi nekaj starejšimi podatki, 
ki jih je ugotovil kotar po metodi rastiščnega 
indeksa SI. Primerjava je podana na grafikonu 
(slika 3) in kaže na veliko izenačenost ugotovljenih 
vrednosti. Tudi oceni povprečnega skupnega Rk 
za Slovenijo = 8,5 (8,8 je navedena le za celinski 
del Slovenije)  in 8,2 m3ha-1leto-1 sta si zelo blizu. 
Vsi podatki se tudi v dobri meri ujemajo s SI, 
ki jih je ugotovil Kotar. S temi ugotovitvami 
se dobro ujemajo tudi podatki Rk za bukove 
gozdne združbe, ki so bili ugotovljeni na podlagi 
fitocenoloških popisov, t.j. po fitocenološkem 
načinu V vseh primerih je največji razkorak med 
vrednostmi PSGR, SI in Rk v primeru dinarske 
združbe bukve z jelko. To združbo so pri nas 
prvo proučevali in obravnavali v zelo širokem 
ekološkem intervalu Abieti-Fagetum dinaricum 
s.latiss. To je razvidno iz že dosedanjih predstavi-
tev Rk-jev, ugotovljenih s fitocenološkimi popisi 
po subasociacijah združbe (fitocenološki način), 
ki so v razponu od Rk = od 7,6 do 10,8 (Ž. Košir, 
2010). Vendar je ta interval lahko še večji, saj so 
v njen zelo obsežni areal vključena tudi rastišča 
združb, ki so kasneje opredeljena kot samostojne 
združbe jelke (»abietetumi«). 

Če primerjamo rezultate ekološkega in 
fitocenološkega ocenjevanja PSGR, lahko 
ugotovimo prednosti enega in drugega pristopa. 
Za ugotovitve Rk z »ekološkim pristopom« je 
dovolj, da poznamo gozdno združbo, ker se z njo 
povezujejo ocene ekoloških dejavnikov in njihovi 
podlagi tudi Rk. Torej zadostuje prepoznavanje 
združbe na terenu. Pri f itocenološkem načinu 
za ugotavljanje Rk, kjer izhajamo iz vegetacijske 
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Gozdna združba Rk 
(ekol.)

RkF (fi-
tocen.)

PSGR - 
Bončina 

PSGR - 
Kadunc

SI - Ko-
tar 

Rdeči/črni/ bor na rendzinah – Psi 1 3,9 3,7    
Rdeči bor na rendzinah – GP, Psi 1 3,5      
Puhasti hrast in/ali č. gaber z m. jesenom – QO 2   0,9    
Smreka na balvanih – AsP 2 5,4      
Smreka na balvanih – AsP 2 6,2 3,1    
Črni gaber z vilovino – SO 3   3,7    
Bukev v subalpah – Fs 3   4,0    
Črni gaber z lipovcem – TA 3 7,0 5,3    
Bukev alpskih toplih pobočij – CF 4   5,1 6,7  
Rdeči bor na rankerju – MP2 5   5,7    
Bukev in črni gaber – OF 5   6,3 7,0  
Smreka na grobljah – CaP 5   7,0    
Bukev primorja – SeF 6   5,1 4,1  
Bukev na zmernokislih tleh – LF,HrF 6        
Macesen z bukvijo LxF, (LnF) 7 6,8      
Bukev visokogorja dinaridov – AdF 7 7,4 5,3 6,2  
Bukev na renzinah v visokogorju – IF, AcF 7 8,0 5,6    
Smreka v subalpah – APs 7   5,9    
Jelovje v skalovju in pečinah – NA,CalA 7   6,0    
Bukov s kresničevjem – ArF 7 7,9 7,2 6,8  
Bukev predgorja – HF 7 8,5 8,2 7,7 7,7
Črna jelša /jesen/ – Ag 7   8,5    
Rdeči bor na diluvialnih ilovicah – MP1 7        
Bukev na kislih tleh – BF 8 7,1 7,0 7,3 7,6
Javor, jesen in bukev- LaFx, DeAc (UA,OA) 8   8,5    
Bukev in smreka gorske stopnje – AnF 8 7,4 8,7 7,3 6,6
Bukev gorske stopnje – EF 8 7,8 10,3 6,1 8,6
Jesen na povrnih /poplavnih/ tleh – Fx 8        
Smreka na kislih tleh – BP 9   6,7    
Bukev z jelko in smreko – AFp 9   6,8 6,7  
Beli gaber, dob in graden – QC2 9   7,7    
Bukev visokogorja – SF 9 10,5 8,0   10,6
Jelka z bekico – LA 9        
Beli gaber in graden – QC3 10   6,5    
Beli gaber, dob in graden – QC4 10   8,2    
Bukev z jelko – AF 11 9,0 8,0 7,5 7,5
Bukev z gradnom – (QF) HeF 13 11,6 9,8   10,8
Jeka s smreko – BA 13 10,5 13,7    
Dob in beli gaber – RC, SbC 14   9,0    
Jelka s praprotmi – DA 16 11,1 13,3    

Tabela 2
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Slika 3: Primerjava vrednosti Rk, PSGR in SI

sestave neposredne fitocenoze, pa ni potrebno 
predhodno poznavanje združbe, katere pred-
stavnik je fitocenoza, ker se podatki nanašajo na 
popisano površino. Metodološko pri tem niso 
upoštevane drevesne vrste zgornjega drevesnega 
sloja, temveč le njihov podmladek, ki je še tesno 
povezan z rastiščnimi razmerami. Popisana vegeta-
cija nakazuje na gozdno združbo in njen recentni 
razvoj bodisi v cikličnem ali re/pro/ gresijskem 
razvoju. Tako je upoštevana individualnost vsake 
fitocenoze. Ta pristop je zato uporaben za nepo-
sredno vrednotenje kakovosti gozda tudi za druge 
namene (npr. kataster). PSGR in SI,  rastiščni 
indeks, pa dajeta konkretne podatke meritev v 
m3ha/leto kot vzorec za določeno rastišče oz. 
gozdno združbo. Veliko razhajanje med ugoto-

vitvami terja presojo o pravilnosti opredelitve 
rastišča oziroma združbe.

5  POVZETEK
Po štiridesetih letih je odšlo v pozabo obdobje, 
v katerem je nastajala GVKS. Ker celotna pot do 
izdelave karte doslej ni bila zapisana, menimo, 
da je treba to storiti. Zato smo se v prvem delu 
prispevka pomudili pri samih začetkih uveljavlje-
nja fitocenologije v gozdarstvu, v nadaljevanju pa 
predstavili celotno okolje, v katerem se je porajala 
GVKS, kako je bila zasnovana, nastajala, in začetke 
njenega nastajanja. 

Ker je z digitalizacijo karta izgubila na svoji 
prvotni vsebini, so v nadaljevanju navedena 
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načela, po katerih je bila sestavljena legenda 
gozdnih združb na GVKS. V povezavi s tem je 
podan kritičen pogled na sedanjo predstavitev 
digitalizirane karte. Z delno predstavitvijo karte, 
preureditvijo legende in z abecedno razvrsti-
tvijo gozdnih združb razvrednoti vsebino karte 
ter tako prizadene tudi celoten projekt, ki temelji 
na karti. Ob tem je naveden tudi kritičen odnos 
do novih fitocenoloških konceptov (izhodišč), ki 
odstopajo od Braun-Blanquetove metode.

V drugem delu je na podlagi metrologije, 
uporabljene pri Zasnovi vrednotenja gozdnega 
prostora, predstavljena nadaljnjo vrednotenje 
gozdnih združb po skupnem merilu varovalnega 
in lesnoproizvodnega pomena gozdnih združb. Z 
medsebojnim odnosom med varovalnim pome-
nom in lesnoproizvodnim pomenom. Z novo 
vrednostjo, ki nakazuje položaj vsake posa-
mezne gozdne združbe, tako po varovalnem kot 
lesnoproizvodnem pomenu, lahko vstopamo v 
nadaljnjo ocenjevanje gozdov po primernosti za 
uporabo njihovega okolja v najširšem pomenu in 
tudi za presojo njihove donosnosti. 

V tretjem delu so predstavljeni odnosi med 
PSGR, rastiščnim indeksom (SI) in rastiščnim 
koeficientom (Rk) ali med prirastoslovnim in eko-
loškim ter fitocenološkim pristopom vrednotenja 
proizvodne sposobnosti gozdov. Ugotovljeno je, 
da se načini med seboj dopolnjujejo, čeprav se 
sami pristopi k nalogi med seboj zelo razlikujejo. 
Tako se potrjujejo dosedanje ugotovitve o lesni 
proizvodnosti naših gozdov.

6  SUMMARY
After forty years the period of the Forest Vegetation 
Map of Slovenia (GVKS) preparation sank into 
oblivion. Since the whole path of making the map 
has not been written down yet, we believe it has 
to be done. Therefore we made a stop at the very 
beginnings of affirmation of phytocoenology in 
forestry in the first part of the article and presented 
the entire environment of GVKS making, design 
and beginnings of its creation further on. 

Since the map lost some of its original contents 
due to digitalization, the principles according to 
which the legend of forest associations at GVKS 
are subsequently brought in; in connection with 

this a critical view of the present presentation of 
the digitalized map is put forward. Partial map 
presentation and reorganization of the legend 
depreciates the map contents with the alphabetical 
order of forest associations and thus affects the 
entire project based on this map. We also bring 
in the critical attitude towards the new phytoco-
enological concepts (starting-points) deviating 
from the Braun-Blanquet method.

On the basis of the methodology applied in 
the Design of the Forest Space Evaluation we 
present further valorization of forest association 
according to the common criterion of protection 
and wood production importance of forest asso-
ciations in the second part. With this new value 
indicating position of every individual forest 
association, according to both protection and 
wood production importance, we can approach 
to the further evaluation of the forests according 
to the adequacy for the use of their environment 
in the broadest sense as well as to the estimation 
of their profitableness. 

The third part presents relations between PSGR, 
site index (SI) and site coefficient (Rk) or between 
yield and ecological approach and phytocoenolo-
gical principle of valuating production capacity of 
forests. These approaches are found to complement 
one another although the approaches to the task 
differ very much. This proves the findings about 
wood productivity of our forests. 
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1 UVOD
Mavricij Scheyer – gozdar, družbeni delavec iz 
druge polovice 19. stoletja. Čeprav se morda zdi, 
da je ta čas že zelo oddaljen od nas, se motimo. 
Dandanes sekamo drevesa, ki so vzklila takrat, 
in žanjemo sadove dela takratnih gozdarjev. 
Zavedati se moramo, da je gozdarstvo panoga, 
ki mora biti zazrta v prihodnost in se mora učiti 
iz preteklosti. Prav je, da obeležimo spomin na 
tiste, ki so v preteklosti pomembno prispevali k 
razvoju gozdarstva na lokalnem nivoju in tudi v 
širšem slovenskem prostoru.

GDK 902.1Scheyer(045)=163.6

Mavricij Scheyer – ustvarjalec sijajnih gozdnih kultur
Mavricij Scheyer – Creator of Magnificent Forest Cultures 

Mateja KIŠEK*

Izvleček:
Kišek, M.: Mavricij Scheyer – ustvarjalec sijajnih gozdnih kultur. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 3. V slovenščini 
z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 21. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Mavricij Scheyer, po rodu nemški Čeh,  je ena izmed najpomembnejših osebnosti s področja gozdarstva iz druge 
polovice 19. stoletja. Njegovo najpomembnejše delo je knjižica z naslovom Navod, kako naj ravnajo posamezni 
kmetje in cele soseske z gozdom, ki  je prva slovenska gozdarska knjiga, s katero je želel predvsem kmete izobraziti 
in podučiti o ustreznem gospodarjenju z gozdovi. Bil je nadupravitelj gosposke gozdne posesti v Radečah (zdaj 
Jatna), kjer je pogozdil  več kot 400 ha goličav, postavil gozdno železnico in sodeloval pri postavitvni parne 
žage. Bil je tudi nadzornik pri gradnji znamenitega železnega mostu v Radečah, nadzornik pri gradnji lokalnih 
cest, pionir arheoloških izkopavanj, vidna oseba v družbi in politiki v Radečah, predvsem pa izjemen gozdarski 
strokovnjak. Cesar ga je odlikoval z zaslužnim zlatim križcem s krono. Umrl je leta 1894 in v letu 2014 smo 
obeležili 120. obletnico njegove smrti. 
Ključne besede: Mavricij Scheyer – življenjepis, gozdar, družbeni delavec,  gozdna železnica,  prva slovenska 
gozdarska publikacija, pogozdovanje Jatne

Abstract:
Kišek, M.: Mavricij Scheyer – Creator of Magnificent Forest Cultures. Gozdarski vestnik (Professional Journal of 
Forestry), 72/2014, vol. 9. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 21. Translated by Breda Misja, proofreading 
of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Mavricij Scheyer, a Czech of German origin, is one of the most important personalities in the field of forestry 
in the second half of the 19th century. His most important work is the booklet titled “Navod, kako naj ravnajo 
posamesni kmetje in cele soseske z gozdom” (Instructions how Individual Farmers and Whole Neighborhoods Should 
Treat the Forest). This is the first Slovenian forestry book with which he wanted to educate and teach primarily 
farmers about appropriate forest management. He was senior administrator of the gentry forest estate in Radeče 
(now Jatna), where he afforested over 400 ha of wastelands, built forest railroad and took part in building a stem 
sawmill. He was also a supervisor in building of the famous iron bridge in Radeče, a supervisor in construction 
of local roads, a pioneer of archeological excavations, a notable person in society and politics in Radeče and, 
above all, an exceptional forestry expert. He was awarded Golden Merit Cross with Crown by the emperor. He 
died in 1894 and in previous year (2014) we marked the 120th anniversary of his death. 
Key words: Mavricij Scheyer – biography, forester, notable society member, forest railway, the first Slovenian 
forestry book, afforestation of Jatna 

Ob 120. obletnici njegove smrti smo izbrskali 
podrobnosti o delu in življenju tega velikega moža. 
Scheyer ni bil le gozdar, pisec prve slovenske 
knjige s področja gozdarstva1 in gospodarstvenik, 
ampak se je aktivno vključeval tudi v družbenopo-
1 Leta 1854 je Janez Zalokar v knjigi Umno kmetovan-
je in gospodarstvo. Na svitlo dala c. k. Kranjska kme-
tijska družba. V knjigi, ki je v pretežnem delu posve-
čena kmetijstvu je, strani 291-314 posvetil gozdu in 
gozdarstvu por naslovom Od gojzdstva sploh.

Strokovna razprava

* M. K., mag. ing. gozd., kisekmateja@gmail.com
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litično življenje (Pintarič, 2014). S svojim delom 
je povsod, kjer je deloval, pustil pečat (Brus, 
2014). Tako ni naključje, da smo se prav Radečani 
odločili, da bomo odstrli tančice preteklosti in se 
poglobili v življenje tega znamenitega gozdarja, 
ki je živel in delal v našem okolju. 

Pričujoči članek povzema življenje in Scheyer-
jevo delo in predstavlja grobo podobo takratnih 
družbenih razmer. Je dragocen delček v mozaiku 
zgodovine širšega slovenskega gozdarstva in 
samega kraja Radeče, kjer je Scheyer preživljal svoja 
najbolj ustvarjalna leta. Vsem tistim, ki jim članek 
ne bo v celoti potešil radovednosti, pa priporočam, 
da v roke vzamejo v začetku septembra 2014 izdani 
zbornik2, kjer je na 112 straneh obširneje opisano 
življenje in Scheyerjevo delo. 

2 RAZISKOVALNO DELO
Raziskovanja življenja in dela Mavricija Scheyerja 
smo se lotili v okviru študijskega krožka Mauritius 
(v nadaljevanju ŠK Mauritius), na pobudo men-
torja g. Jožeta Praha. Sodelovalo je dvanajst članov. 

Študijski krožki so majhne skupine za nefor-
malno učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo 
radovedni ter s svojimi rezultati prispevajo k 
razvoju domačega okolja (Andragoški center ...).

O Scheyerju in njegovem delu nismo vedeli 
veliko, tisto malo, kar smo poznali, pa je dajalo 
slutiti, da je njegovega dela še veliko več (Imperl, 
2014). Člani smo se srečevali na sestankih, kjer smo 
drug drugemu predstavljali rezultate dosedanjega 
dela, spoznavali novo, se učili in odhajali domov 
polni zanosa in energije za novo odkrivanje skritih 
trenutkov v Scheyerjevem življenju. 

Najpomembnejši rezultat dela ŠK Mauritius je 
zbornik z naslovom Mavricij Scheyer – Gozdarski 
strokovnjak in družbeni delavec v Radečah. V 
zborniku smo člani ŠK Mauritius predstavili vsak 
svoje področje raziskovanja in svoj pogled na zna-
menitega moža. Knjižica je pomembno delo, kjer 
so zbrane zanimive in dragocene informacije iz 
zgodovine slovenskega gozdarstva in Scheyerjevga 
življenja. Študijski krožek kot oblika neformal-
nega izobraževanja se tako izkaže kot izjemno 

2 Prah J. (ur.) 2014. MAVRICIJ SCHEYER – gozdarski 
strokovnjak in družbeni delavec v Radečah. Radeče, 
Študijski krožek Mauritius: 111 str. 

pomemben in funkcionalen način izobraževanja 
ter izražanja kreativnosti članov, mnogo pa lahko 
doprinese tudi širši razgledanosti.

3 STANJE GOZDOV NA 
SLOVENSKEM V SCHEYERJEVEM 
ČASU

Da bi lažje razumeli pomen Mavricija Sche-
yerja in njegovega dela za slovenski prostor, 
se moramo vrniti v 19. stoletje in se spomniti 
gozdarstva takratnega časa in specifičnih druž-
benih razmer.

Razvoj zasebne gozdne posesti ni bil vedno 
ugoden za slovenske gozdove. V prvi polovici 19. 
stoletja so med fevdalci in podložniki nastajali vse 
ostrejši spori zaradi gozdnih in pašnih servitutov. 
Velike spremembe na tem področju je prinesla 
tudi marčna revolucija leta 1848. Zakon o zemlji-
ški odvezi je med drugim določal tudi odpravo 
raznih pašnih in lesnih pravic ter servitutov, ki so 
obstajali med zemljiško gosposko in podložniki. 
Zemljiške služnosti so odkupovali in uravnavali 

Slika 1: Naslovnica zbornika o Mavriciju Scheyerju. 
Znamenitega gozdarja je upodobil Ciril Horjak (Prah, 
2014).
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več kot dvajset let, od leta 1858 do 1880, glavni del 
pa je bil izveden v 70. letih 19. stoletja (Winkler, 
1996). Gospodarjenje z gozdovi, ki so jih dobili 
v last kmetje, je bilo neprimerno in čezmerno 
izkoriščevalsko. 

Drobljenje gozdne posesti je povzročilo tudi 
mnogo gozdnogospodarskih težav. Na razdrobljeni 
posesti ni bilo več mogoče racionalno gospodarje-
nje, donosi so komaj pokrili lastne potrebe, tržni 
presežki so bili neznatni (Winkler, 1996).

O razlogih za slabo stanje tedanjih gozdov 
so se razpisali tudi v Novicah, gospodarskih, 
obrtniških, narodnih (v nadaljevanju Novice) 1. 
septembra 1869, v prispevku z naslovom: »Kaj 
bode gozde (boršte) naše djalo v boljši stan?«. 
Glavni in najpomembnejši razlog je bila pretirana 
sečnja gozdov, saj je bilo veliko gozdov »... pod 
sekiro dvojnih lastnikov in dokler ima gozd dva 
lastnika, seka eden bolj kot drugi v gozdu; vsak si 
misli, kar zdaj dobim, to je moje«. Drugi razlog 
je bila revščina kmetov – les je bil vir denarja za 
plačevanje osnovnih življenjskih potreb in davkov 
in v takšnih razmerah je utopično pričakovati, 
da bo gospodarjenje z gozdovi primerno. Tretji 
razlog pa je bil premalo znanja o gospodarjenju z 
gozdovi. Premalo je bilo namreč gozdarskih šol in 
priložnosti, da bi se tudi posamezniki – kmetje učili 
ustreznega gospodarjenja z gozdovi. Po odpravi 
servitutov so kar naenkrat kmetje dobili v last 
gozdove, s katerimi niso znali ustrezno gospo-
dariti, saj jim to nikoli dotlej ni bilo dovoljeno. 
Tega so se zavedali gozdarji – strokovnjaki (med 
drugimi tudi Mavricij Scheyer), ki so na različne 
načine poskušali prispevati k širjenju znanja o 
gozdovih in gospodarjenju z njimi. Veliko vlogo 
pri ozaveščanju in poučevanju so imele Bleiweisove 
novice (1843–1902), pa tudi 26. oktobra 1767 v 
Ljubljani ustanovljena Družba za kmetijstvo in 
koristne spretnosti (Perko, 2011). 

4 ŽIVLJENJE IN DELO MAVRICIJA 
SCHEYERJA

Življenja in dela Scheyerja se je v ŠK Mauritius 
celovito in obsežno lotil raziskovalec in zgodovina 
Oskar Zoran Zelič (2014).

4.1 Mladost in prihod na Notranjsko
Mavricij Scheyer se je rodil 14. februarja 1837 
Martinu Scheyerju in Ani, rojeni Smolka, v mestu 
Kutná Hora na Češkem. V Kutni Hori je končal 
osnovno šolo in dva razreda realke. Gozdarske šole 
ni obiskoval, vendar je šel po očetovih stopinjah, 
ki je delal kot poljski logar in tri leta služboval kot 
gozdarski pripravnik pri rentnem uradu kneza 
Werianda Aloisa Windischgrätza v Vintrířovu in 
tri leta kot gozdarski pristav na njegovem posestvu 
v Jemništu. Prav služba pri knezu Windischgrätzu 
je usodno vplivala na njegov prihod na Sloven-
sko, saj je knez sredi 19. stoletja na Slovenskem 
nakupil precej posesti z gradovi vred. V ozadju 
vseh nakupov so bili gospodarski interesi, zlasti v 
povezavi z gradnjo Južne železnice in možnostmi 
prodaje lesa. Za upravljanje gozdnih posestev je 
Windischgrätz potreboval izobražene in izkušene 
ljudi. Ker tedaj na Slovenskem ni bilo šolanega 
gozdarskega kadra, so lastniki gozdov radi spre-
jemali gozdarje s Češke, ki so se najhitreje naučili 
domačega jezika in tako je Scheyer v začetku 
oktobra 1858 prišel na Notranjsko – kjer je bil 
Windischgrätz lastnik skoraj vseh gozdov –, in 
postal »bošnar«, revirni gozdar na graščinskem 
posestvu (Zelič, 2014).

Naloga »bošnarjev« je bila, da so izmerili 
les in nadzirali sečnjo. Pazili so, da je bilo delo 
opravljeno čim bolj pravilno. Opravljali so tudi 
delo gozdnih čuvajev, podrejeni pa so bili »feršt-
nerjem« – nadlogarjem (Zelič, 2014).

Scheyer je bil zaposlen tudi v Idriji, kjer se je 
pobliže seznanil z gozdno železnico, imenovano 
»idrijski lauf«. To je pomembno vplivalo tudi na 
njegovo delo naprej (Zelič, 2014). 

4.2 Löwenfeldova parna žaga in 
Scheyerjeva gozdna železnica

Jeseni 1868 se je Scheyer preselil v Radeče, na 
pobudo Morica Löwenfelda, ki je v okolici Radeč 
kupil precej posesti. Tod je preživel svoja naj-
bolj plodna leta. V letih lastništva je Löwenfeld 
izsekal Jatno, dejavnost doline se je prilagodila 
sečnji in odvozu lesa do železniške postaje v 
Zidanem Mostu. Za izkoriščanje lesnega bogastva 
je potreboval sposobno in izkušeno strokovno 
osebje (Zelič, 2014). Bukove gozdove Jatne so 
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sicer zelo sekali in izkoriščali že osemdeset let in 
več pred Löwenfeldovem prihodom. Na posestvu 
svibenskega gospostva je stala steklarna, glavne 
pogoje za njeno ustanovitev pa so gotovo dali 
obsežni gozdovi Jatne. Tudi kremenjak je bil 
v bližini. V steklarni so uporabljali predvsem 
domačo pepeliko. Izdelovali so lepo steklo, ki je 
bilo zelo uporabno v kemične namene. Njeno 
obratovanje je trajalo najbrž do sredine 90. let 
18. stoletja (Zelič, 2014).

Od leta 1871 je bil Scheyer nadupravitelj Löwen-
feldovega gozdarskega veleposestva v Radečah, 
kjer je poskrbel tudi za pogozditev okrog 400 
ha goličav v gozdarskem predelu Jatna (Samec, 
2014). Zasajali so predvsem s smreko češkega 
izvora (Prah, 2014a).

Scheyer je svoje znanje in bogate izkušnje, ki si 
jih je pridobil v službah pri knezu Windiscgrätzu 
in upravi državnih gozdov v Idriji, v največji 
mogoči meri uporabil v Radečah. Na Scheyer-
jevo pobudo je Moric Löwenfeld 1869 za razrez 
bukovine iz svojih gozdov postavil parno žago in 
leseno gozdno železnico za prevoz iz oddaljenih 
gozdov v dolini potoka Glažutnice do parne žage 
v oddaljenosti 4,1 km. Scheyer je tehnologijo 
gradnje gozdne železnice prenesel iz Idrije in 
jo še izpopolnil. Gozdna železnica na Jagnjenici 
pri Radečah je bila zgrajena kot druga gozdna 
železnica na Slovenskem (Zelič, 2014).

Prvi vozički, ki so jih uporabljali za prevoz 

lesa, je izdelala tovarna Körösy iz Gradca, kasneje 
pa so jih izdelovali sami. Scheyer je skonstruiral 
voziček za prevoz lesa, pri katerem je bilo mogoče 
v vzvodom zavirati kotalno površino prednjih 
in zadnjih koles (Prah, 2014). Svojo inovacijo je 
patentiral decembra 1870, tako da sta mu trgo-
vinsko ministrstvo in ministrstvo za kmetijstvo, 
industrijo in trgovino za iznajdbo železniškega 
vozička za prevoz lesa, imenovanega »Selbstbrem-
ser«, izdala patent za dobo enega leta. Gozdna 
železnica je obstajala pet let, do oktobra 1874. 
Trasa proge je bila vidna po pragovih še do leta 
1950, zdaj pa o njej ni več nobenih materialnih 
ostankov (Zelič, 2014).

4.3 Obsežno pogozdovanje Jatne
Vso veliko lesnopredelovalno proizvodnjo je vodil 
Mavricij Scheyer. Po poseku bukovine je goličave 
med letoma 1868–1880 kultiviral in pogozdil z 
iglavci, največ s smreko, pa tudi z macesnom in 
borom. O pogozditvi poroča Scheyer v Novicah 
leta 1871: »Tudi se pri nas s sajenicami (flancami) 
gozd zasaja; mi imamo večkrat po sto tisoč smre-
kovih, črnoborovih, in macesnovih sajenic, se vé, 
da za svojo potrebo« (Posestnikom gozdov, 1871). 
V Oglasniku, prilogi Novic, je občasno objavljal 
oglase, v katerih je ponujal pridelke.

Da se je Scheyer zelo ukvarjal z vzgojo sadik, 
priča tudi naslednja objava v Novicah iz leta 1871 

Slika 2: Voziček za prevoz lesa 
gozdne železnice v dolini Gla-
žute na Jagnjenici pri Radečah
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(Posestnikom gozdov, 1871). V članku je Scheyer 
zapisal naslednje: »Odprla se nam je pomlad, in 
ne samo za kmeta, tudi za logarja je došla dôba, 
za prihodnje čase skrbeti, to je s semenom ali s 
sajenicami (s flancami) skrbeti za obnovo zapušče-

nega gozda« (Posestnikom gozdov, 1871). Opisal 
je, kako to delajo v Radečah: »Mi sejemo gozdno 
seme; kjer pa imamo prostor in zemljo za to, se z 
gozdnim semenom oves in dveletna rž seje. Letos 
se oves seje, drugo leto se rž dobi, in med tem mlad 
gozd brez škode lepo raste. Po taki napravi se k 
večemu stroški za setev nazaj dobijo....Zato vabimo 
vsacega prijatelja lepega gozda in gozdne kulture, 
kateremu je mar kaj videti ali se naučiti, naj pride 
k nam pogledat: pri tej priložnosti more videti tudi 
našo parno žago z dvema lokomobiloma, kakor tudi 
našo pripravo za prevažanje drv po leseni železnici 
in po rižah drvarskih. Podpisani je vselej, kolikor 
mu čas dopušča, rad pripravljen vsacemu pokazati 
vse to, in kdor poduka želi, ga tudi podučiti in na 
vsako vprašanje o zadevah gozdarstva odgovor 
dati« (Posestnikom gozdov, 1871).

Scheyer je velik poudarek namenjal obnovi 
gozda. Med pomembnejšimi je bil njegov sesta-
vek v Novicah iz leta 1873. Kmetijska družba je 
razdelila veliko gozdnega semena, ob tem pa so se 
bali, da je »mnogo gospodarjev, ki ne vedo, kako naj 
se seje, da ne bode seme s trudom vred zavrženo« 
(Kako se seje ..., 1873). To je bil tudi povod za 
objavo sestavka. V članku Scheyer opisuje, kako 
naj sejejo semena posameznih gozdnih drevesnih 
vrst in opozori na napake, ki se pogosto zgodijo 
pri sajenju in presajanju sadik. Omenjeni sestavek 
je, razen uvoda, dobeseden prepis zadnjih treh 
strani (41–43) Navoda, isti članek pa so Novice 
objavile še julija 1887 brez navedbe avtorja. 

Kot nadgozdar je bil aktiven član Kranjsko-
-Primorskega gozdarskega društva, ustanovljenega 

Slika 3: Oglasi, v katerih je Mavricij Scheyer ponujal 
Gozdno rež (Oglasnik, 1871), 200.000 dvoletnih 
smrekovih sajenk (Oglasnik, 1877) in Brezovo drevje 
(Oglasnik, 1879).

Slika 4: Panorama Ja-
tne. Gozdovi Jatne danes. 
(Foto: Prah, 2014).
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leta 1875. 23 oktobra 1880 je omenjeno društvo 
organiziralo ekskurzijo v gozdove nekdanje gra-
ščine Svibno, ki so bili v lasti Morica Lövenfelda. 
O dogodku sta poročala predvsem Laibacher 
Zeitung in Laibacher Wochenblatt. 

Dopoldne se je štirideset članov društva odpe-
ljalo z vozovi iz Radeč do Jagnjenice, od koder 
so začeli pod vodstvom nadgozdarja Mavricija 
Scheyerja peš eksurzijo v revir Jatne. Na poti so si 
ogledali z novimi kulturami pogozdena območja; 
na Repijí razliko med sajenjem in setvijo smrek, 
nato bujne nasade macesna, nasade bora, smreke 
in macesna. Na območjih Hladski pot in Žaje so 
si ogledovali v izmeničnih vrstah lep macesnov 
in smrekov nasad, od tam pa se jim je odpiral 
mogočen razgled na kulture smreke in črnega 
bora proti Komatnemu hribu in Magolniku v 
skupnem obsegu okoli 402 hektarja. Ekskurzija 
je na udeležence iz vrst gozdarske stroke naredila 
močan vtis. Bili so presenečeni nad videnimi 
dosežki in so občudovali storjeno popolnost. 
Svoje navdušenje so na predlog gozdarskega 
nadsvetnika Ivana Salzerja izrazili »ustvarjalcu« 
sijajnih gozdnih kultur Mavriciju Scheyerju s 
trikratnimi klici »Hoch!« (Zelič, 2014). 

4.4 Scheyerjevo udejstvovanje na drugih 
področjih

Mavricij Scheyer se je ukvarjal z izdelovanjem 
lesenih maket naprav, ki so jih tedaj uporabljali za 
spravilo lesa. Franc Schollmayer (1874) je o nje-
govih maketah poročal naslednje: »Naj omenim še 
posebno zanimive modele, ki jih je razstavil odbornik 

kmetijske družbe Kranjske gosp. Mavricij Scheyer 
v Radečah. Ti modeli so predstavljali uzvišalo za 
les, železnico z vozom, rižo z metalom in klavžo, 
velike grablje za lov plovljenih drv iz Idrijanskega 
državnega gozda, kakor tudi železnico z vozom za 
prepeljavo lesa. Vse te priprave so res vredne, da 
se vpeljo povsod, koder takih priprav potrebujejo.«

Scheyer je bil član Muzejskega Društva za 
Kranjsko in se je ljubiteljsko ukvarjal tudi z 
arheologijo. Njegova arheološka izkopavanja 
segajo v sam začetek slovenske prazgodovinske 
arheologije. Prvo izkopavanje prazgodovinskega 
najdišča v zahodnem delu Posavja, pri katerem je 
imel ključno vlogo prav Scheyer, je potekalo poleti 
1879 – torej le malo po domnevnem odkritju kolišč 
na Ljubljanskem barju leta 1875, ki ga štejemo za 
rojstno leto slovenske prazgodovinske arheologije. 
Po nalogu Naravoslovnega dvornega muzeja na 
Dunaju je izkopal dvanajst prazgodovinskih gomil 
v gozdu Velika Dobrava nad Šmarčno pri Boštanju. 

Že leta 1872 se je osnoval poseben odbor za 
izgradnjo mostu v Radečah, katerega član je bil 
tudi Scheyer. Omenjeni odbor je dal narediti 
načrte zgradbe in dobil dovoljenje za zgraditev 
mostu, ni pa mogel zagotoviti potrebnega denarja, 
čeprav so dobili pravico pobirati mostnino za 
plačilo stroškov gradnje. Leta 1893 so Radečani 
le izprosili gradnjo železnega mostu čez Savo, ki je 
bil zgrajen v letih 1893–1894. Za načelnika odbora 
za gradnjo mostu so izvolili izkušenega Scheyerja. 
Odprtje mostu je bilo 26. 8. 1894. Železni most 
je bil ponos Radečanov; upodobljen je tudi na 
razglednici (Slika 5). 

Slika 6: Znameniti železni most v Radečah danes (Foto. 
Gospodarič, I.). 

Slika 5: Razglednica, na kateri je upodobljen radeški 
železni most (Prah, 2014).
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Scheyer se je zavzemal za boljšo povezavo Radeč 
in zvezo Kranjske s Štajersko. Bil je odbornik v 
okrajnem cestnem odboru za okraj Radeče. Priza-
deval si je izboljšati in nadgraditi lokalne prome-
tne povezave, predvsem cesto Hotemež–Brunk. 
Gradbena dela na cesti je vodil Scheyer sam. 

Sodeloval je tudi na področju posojilništva v 
Radečah. Po načelu »kjer je sodnija in davkarija, 
ondi naj bode tudi posojilnica«, je bila 15 avgusta 
1893 v Radečah ustanovljena okrajna posojilnica.

Scheyerja je cesar 12. novembra 1879 za njegovo 
zaslužno delovanje odlikoval z zlatim zaslužnim 
križcem s krono. Aktivno udejstvovanje in ugled, 
ki si ga je pridobil v Radečah, pa sta ga pripeljala 
v radeško občinsko predstavništvo.

4.5 Zasebno življenje Mavricija 
Scheyerja

Scheyer je bil dvakrat poročen, vendar ni imel 
otrok. Njegova prva žena Terezija je umrla 9. 
maja 1893, stara 54 let, za posledicami nesrečnega 
padca z voza dva dni poprej. Na kraju padca je dal 
Scheyer postaviti znamenje, ki še vedno stoji tik 
pod cesto Boštanj–Radeče. Po ženini smrti se je 
še istega leta poročil s sedemnajst let mlajšo Emo 
Hermino Ravnikar, vendar zakon ni trajal dolgo, 
saj je Scheyer zbolel za gnojnim vnetjem, kateremu 
je podlegel 29. novembra 1894 v Radečah v 57. 
letu starosti. O njegovi smrti so se razpisali tudi 
časopisi takratnega časa. Slovenec je poročal: »Iz 
Radeč 1. dec.: Umrl je tu dne 29. m. m. g. Moric 
Scheyer, prejemši sv. zakramente umirajočih. Rajni 
rodom s Češkega, bil z zlatim zaslužnim križcem 
odlikovan nadlogar radeške graščine, katero je skozi 
blizu 27 let oskrboval. Občina izgubila je v njem 
svojega prvega svetovalca, šola svojega krajnega 
nadzornika, cestni odbor svojega načelnika. O času 
grajenja našega mostu čez Savo bil je tudi načelnik 
mostnega odbora. Do revežev je bil radodarnih 
rok. V narodnem oziru ni bil ne naš nasprotnik, 
pa tudi ne naš privrženec. V obče je bil priljubljen 
mož. Zato se je pa njegovega pogreba, ki je bil 
v soboto popoldne in kokoršnih naš trg ne šteje 
mnogo, udeležila velika množica ljudi, odličnih 
in preprostih, ki so prišli od blizu in daleč skazat 
rajnkemu zadnjo čast. Svetila mu večna luč!«

5 PRVA SLOVENSKA GOZDARSKA 
KNJIGA

Na Slovenskem se je gozdarska literatura pojavila 
pozneje kot literatura drugih kmetijskih panog 
(Samec, 2014). Scheyer je svoje znanje o gozdu 
prelil na papir in na pobudo Kranjskega deželnega 
odbora je nastala knjižica z naslovom Navod, kako 
naj ravnajo posamezni kmetje in cele soseske z 
gozdom (v nadaljevanju Navod) (Slika 7). Letnica 
izida je napačna – zapisano je leto 1689, namesto 
1869. Spisana je bila v nemščini, poslovenil jo je 
Ivan Tomšič, založil pa deželni odbor Kranjski 
v 2.000 izvodih. Napisana je bila preprosto in 
v jeziku, ki je bil razumljiv širokim množicam 
(Zelič, 2014). Cena enega izvoda knjižice je bila 
po navedbah precej nizka – samo »10 novih 
krajcarjev« (Dopisi iz Ljubljane, 1869). To je bil 
tudi učbenik na prvi slovenski gozdarski šoli, 
namenjeni sinovom posestnikom gozdov, ki je 
delovala na Snežniku od leta 1869 do 1875 (Perko, 
2007). Na Slovenskem tedaj sploh ni bilo gozdar-
ske knjige, ki bi lastnikom gozdov na razumljiv 

Slika 7: Naslovnica knjižice Navod, kako naj ravnajo po-
samezni kmetje in cele soseske z gozdom (Scheyer, 1869).
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in preprost način nudila napotke o 
praktičnem pristopu razdelitve gozdov 
ter za boljše gospodarjenje z njimi 
(Samec, 2014).

Navod velja za prvo strokovno goz-
darsko knjigo, napisano v slovenskem 
jeziku, ki je lastnikom na preprost in 
razumljiv način dala temelje za boljše 
gospodarjenje z gozdovi. Scheyer je 
v njej zlasti opozoril na nujnost raci-
onalnega gospodarjenja s skupnimi 
gozdovi, gozdovi veleposestev in z 
gozdovi, ki so jih kmetje dobili kot 
odškodnino za odkup servitutnih 
pravic (Zelič, 2014).

»Živa je želja, da vsak mladi in stari kmetovalec, 
ki kaj gozda ima, seže po teh bukvicah. Gotovo 
se jim bojo oči odprle za umno gospodarstvo in 
sčasoma pridemo na bolje z gozdi našimi,« je bilo 
zapisano Novicah septembra 1869 (Kaj bode 
boršte ..., 1869).

Sam Scheyer (1869) je v uvodu knjižice zapisal 
naslednje: »Res je, da niti posamesni kmetje niti 
cele soseske ne morejo plačevati učenega logarja, 
ako nimajo posebno veliko gozda, res pa je tudi, 
da nimamo še knjige spisane v slovenskem jeziku, 
iz ktere bi se naš kmet podučiti mogel, kako mu je 
gospodariti z gozdom; - naj tedaj ta knjižica poduči 
slovenskega kmeta v prav lahko umevni besedi, 
kako naj skrbi za svoj gozd, da bode prideloval iz 
njega dosti lesa za domačo potrebo.« Knjižica je 
dostopna tudi na spletu3.

Prva izdana Scheyerjeva publikacija je v nem-
škem jeziku pisan priročnik Tablice za izračun pro-
stornine oglarskih kop (Tabellen zur Bestimmung 
des Rauminhaltes von stehenden Kohlenmeilern), ki 
je izšel leta 1868 pri ljubljanskem založniku Janezu 
Giontiniju. Tablic danes ni mogoče najti v nobeni 
knjižnjici, podatki o naslovu in izidu pa so le v 
knjigotrškem katalogu založnika (Samec, 2014).

Leta 1872 je Scheyer izdal svoje drugo samo-
stojno delo v slovenskem jeziku – Tablice, iz 
kterih se zvej, kako se obsežek lesa v kubične metre 
prerajta (Slika 8). Namen priročnika je Scheyer 
(1872) opisal v svojem predgovoru: »Pomanjko-

3 http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-
RLEX197Q/

vanje bukev, v kterih bi bila kubična mera lésa v 
slovenskem jeziku razložena, je mene napravilo, da 
sem te bukvice sestavil, in želim, da bi z njimi tej 
potrebi ustregel. Sestavljanje številek je veči del po 
Grabnarjevih tablicah, ktere so v nemškem jeziku 
za narboljše spoznane, dovršeno. Razločil sem več 
tablic, in sem se navadne mere slovenske po deželi 
narbolj deržal. Tablice sem razložil zato, da se vsaka 
sorta lesa posebej razločiti zna.«

6 ZAKLJUČEK
Najpomembnejše delo Mavricija Scheyerja je 
zagotovo knjižica z naslovom Navod, kako naj 
ravnajo posamezni kmetje in cele soseske z gozdom, 
ki je nastala kot reakcija na čezmerno izkoriščene 
in neustrezno gospodarjene gozdove. Kmetje, ki so 
po zemljiški odvezi dobili v last zemljo, s katero so 
lahko prvič v zgodovini gospodarili po svoji volji, 
praktično niso imeli znanja, kako bi to ustrezno 
počeli. Scheyerjeva knjižica je bila v tem pogledu 
neprecenljiva, saj je na razumljiv način najširšim 
in malo izobraženim množicam kmetov podala 
znanje, ki so ga potrebovali. 

Zdaj sicer ne zagovarjamo več klasične nemške 
šole urejanja gozdov, katere privrženec je bil 
Scheyer, ampak v nasprotju s tem zagovarjamo 
sonaravno, trajnostno in večnamensko gospodar-
jenje z gozdovi. Gozdarstvo je živo, se spreminja 
in razvija na podlagi vedno novih spoznanj in 
izkustev. Kljub temu lahko slutimo, kako pomem-

Slika 8: Scheyerjeve Tablice, iz kterih se zvej, kako se 
obsežek lesa v kubične metre prerajta. (Scheyer, 1872). 
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ben in velik je bil Scheyer v svojem času. S svojo 
neizmerno voljo, energijo in znanjem je postal 
pomemben del zgodovine slovenskega gozdarstva. 

Sir Isaac Newton je že davnega leta 1676 zapisal 
naslednje: »Če sem videl dlje kot drugi, je bilo to le 
zato, ker sem stal na ramenih velikanov!« Sloven-
sko gozdarstvo je bilo in je v samem svetovnem 
vrhu in mnogi nam zavidajo zgledno urejene in 
vzorno gospodarjene gozdove. K temu so zago-
tovo pripomogla tudi Scheyerjeva ramena in še 
ramena mnogih drugih gozdarskih strokovnjakov 
tedanjega časa, na katera so lahko stopili njihovi 
nasledniki, ki so znali in zmogli videti dlje!
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Ob objavi pisnega prispevka Karla Lipiča k razpravi 
posveta »Gozd, naše skupno dobro«, ki je potekala 
15. Januarja 2015 v prostorih in v soorganizaciji 
Državnega sveta RS, javnosti pojasnjujemo stališča 
Zveze lastnikov gozdov Slovenije.
 

»Priče smo pojavom izganjanja ljudi, ki iščejo 
oddih in rekreativno nabirajo gozdne plodove 
iz zasebnih gozdov. In to kljub določbi Zakona 
o gozdovih, ki lastnikom gozdov te pravice ne 
daje. Vse glasnejše in tudi od dela politike jasno 
podpirane so zahteve, da naj bi lastniki gozdov 
s svojimi gozdovi ravnali v glavnem izključno 
po svojih potrebah. Sodelovanje gozdarskih stro-
kovnjakov pri usmerjanju dela z gozdom, ki 
lastnikom gozdov svetujejo pri izbiri drevja in 
pri tem upoštevajo vse vloge gozdov, naj bi bilo za 
soroden čas nesprejemljivo, saj omejuje lastnike pri 
nedotakljivem gospodarjenju z njihovimi gozdovi. 
Javni pomen gozdov je bil obravnavan kot cokla, 
ki hromi razvoj podeželja.«

Zveza lastnikov gozdov proti takšnim in podob-
nim izjavam ter provokacijam v javnosti, ki blatijo 
slovenske lastnike gozdov ostro protestira. 

Po mnenju Zveze lastnikov gozdov lahko javni 
interes v gozdovih seže le do meje, ko je ogrožena 
katerakoli funkcija, ki jih gozd opravlja. Lastniki 
gozdov pogosto opozarjamo na 5. Člen Zakona 
o gozdovih in 5. Člen Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, ki lastnikom zemljišč zapovedujeta 
omogočanje dostopa na lastnino, nabiranje goz-
dnih plodov, sadežev, lov itd. predvsem v delu, ki 
pravi »če se s tem ne povzroča škoda«. Smo proti 
nenadzorovanemu komercialnemu nabiralništvu 
in izkoriščanju gozdnih dobrin v naših gozdovih, 
nikomur pa ne preprečujemo rekreacije in nabira-
nja za osebne potrebe. Prepričani smo namreč, da 
je kmetijam, ki stoletja vztrajajo na območjih, kjer 

17.1. 2015

Izjava za javnost

so pogoji izjemno težki za gospodarjenje tako v 
gozdu, kot na kmetijskih zemljiščih, s tem odvzeta 
pravica do izkoriščanja dobrin, ki bi kmetom in 
lastnikom gozdov omogočila dodaten prihodek 
in s tem dolgoročen obstoj. 

Lastniki gozdov smo za takšno gozdarsko 
službo, ki bo ne-birokratska in v pomoč lastnikom 
pri izbiri drevja za posek ter dolgoročnemu gospo-
darjenju na gozdni posesti. Hkrati ugotavljamo, 
da slovenska družba, tako kot na javnih cestah, 
tudi v gozdovih, ne glede na lastništvo, potrebuje 
nadzor, ki ga je premalo. Javnosti sporočamo, da 
ne dovoljujemo ropanja naravnih virov v naših 
gozdovih, puščanja smeti in skrunjenja naravnih 
in kulturnih znamenitosti, ker so te del naše 
preteklosti. 

Zasebni lastniki seveda skrbimo za svoje 
potrebe, vendar javnost naj ne pozabi na naša 
pretekla dolgoletna vlaganja v gozdove in v lesno 
industrijo, ki je kasneje tudi zaradi apetitov posa-
meznikov, ki gospodarijo v državnih gozdovih, 
žalostno propadla. Trdimo, da mora biti javni 
interes v prihodnjem desetletju usmerjen v takšno 
gospodarjenje z gozdovi, ki bo na domačih tleh 
ustvarjalo prihodek, delovna mesta ter razvoj 
slovenskega gospodarstva, ne pa v aferaško raz-
pihovanje in izkrivljanje dejstev v škodo lastnikov 
gozdov. 

Naturo 2000, označene planinske in poho-
dniške poti, eko- cone, naravne in kulturne 
znamenitosti ter navsezadne slovensko krajino 
lastniki gozdov jemljemo kot priložnost za trženje 
ekosistemskih storitev- upravičeno pa pričaku-
jemo, da jih bo plačala javnost! V tem primeru 
bo javni pomen zagotovil razvoj in napredek 
slovenskega podeželja. 

Zveza lastnikov gozdov Slovenije
Predsednik: Rajko ŠTEFANIČ

Stališča in odmevi
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V skoraj treh desetletjih dela na področju inventa-
rizacije gozdov je Gozdarski inštitut Slovenije izdal 
serijo priročnikov z navodili za terensko snemanje 
podatkov (1985, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 
2000, 2007, 2009). Skupaj z metodologijo se je skozi 
leta spreminjala tudi vsebina navodil za popis stanja 
gozdov. Nabor znakov snemanja se je usklajeval z 
zahtevami mednarodnih priporočil in nacionalnih 
potreb po informacijah o gozdu. Poleg domačega 
znanja in izkušenj, so zgled predstavljale številne 
tuje države z dolgoletnimi bogatimi izkušnjami na 
področju nacionalnih gozdnih inventur. Priročnik 
»Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov« (2014) 
je najnovejša, posodobljena različica iz te serije.

Z vključitvijo Slovenije v mednarodni pro-
gram sodelovanja za oceno in spremljanje vpliva 
onesnaženosti zraka na gozdove (Konvencija o 
onesnaževanju zraka preko meja na velike razdalje) 
leta 1985, so se na Gozdarskem inštitutu Slovenije 
pričele aktivnosti na področju spremljanja zdra-
vstvenega stanja gozdov in gozdnih ekosistemov. To 
je zahtevalo razvoj protokola za določanje stopnje 
poškodovanosti posameznih dreves kot pomoč 
terenskim popisovalcem. Prva kratka navodila 
so nastala pod okriljem Marjana Šolarja in so 
temeljila na srednjeevropskem načinu ocenjevanja 
poškodovanosti dreves z deležem odpadlih iglic ter 
listov. Dobljene ocene poškodovanosti so tako že 
bile primerljive s sosednjimi evropskimi državami. 
Z izdajo publikacije »Umiranje gozda - navodila 
za izvedbo ankete« v letu 1987 so bila navodila še 
nadgrajena.

Navodila za terensko snemanje so bila temeljito 
prenovljena leta 1991 in so izšla pod naslovom 
»Navodila za izvedbo popisa poškodovanosti gozdov 
(in stanja lesnih zalog) v Sloveniji« (urednik Borut 
Sočan). Poleg navodil za popisovanje poškodova-
nosti gozdov so bila dodana še navodila za zajem 
dendrometrijskih podatkov o drevesih.

Leta 1993 prenovo navodil v sodelovanju z 
drugimi soavtorji prevzame Nevenka Bogataj. 
Navodila za terensko snemanje se leta 1995 pre-
imenujejo v »Monitoring propadanja gozdov 
in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko 
snemanje podatkov« (urednik Marko Kovač). 

Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov
Prenovljen priročnik za terensko snemanje

Ta je bil poleg ocenjevanja zdravstvenega stanja 
gozdov namenjen tudi spremljanju razvoja gozdnih 
ekosistemov. V priročniku je bilo prvič zajeto tudi 
poglavje o gozdnih tleh. Poleg tega se je občutno 
povečalo število snemalnih znakov, ki so bili zaradi 
boljše preglednosti razdeljeni v več podpoglavij. 
Predstavitev znaka pa je bila podrobneje razdelana 
na okrajšavo znaka, cilj, kodo, definicijo, interpre-
tacijsko površino in postopek ocene oz. izmere. 
Podobno strukturo priročnika lahko zasledimo 
tudi v zadnji izdaji.

Naslednja leta so prinesla številna nova spoznanja, 
uvedbo nove metodologije (stalne koncentrične 
vzorčne ploskve) in nove zahteve po podatkih. 
Nekateri znaki, ki so se snemali v prejšnjih popisih 
so se izkazali za neučinkovite, zato so bili opuščeni, 
uvedeni pa so bili nekateri novi. Vse to je bilo zbrano 
v izdaji priročnika leta 2000.

Za potrebe popisa gozdov v letu 2007, se je leto 
poprej izpeljalo testno snemanje. Nabor znakov 
snemanja je bil izdelan v sodelovanju z uporabniki 
podatkov s področja gozdarske stroke in pristojnih 
ministerstev. Pred testnim snemanjem so bili znaki 
popisa izbrani in usklajeni v sodelovanju med stro-

Književnost
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kovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije, Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelkom 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani in Gozdarskega inšti-
tuta Slovenije. Prav tako so bili vsi znaki usklajeni 
tudi s tedanjimi priporočili mednarodnih iniciativ 
(COST Akcija E43, 2004; MCPFE, 2002,2003 in 
UNECE/FAO, 2006). Po izvedbi testnega snemanja 
je v letu 2007 izšel priročnik z opisom znakov in 
navodili za snemanje, ki je prvič zajel tudi snemanje 
tankega živega drevja in odmrle biomase ter anketo 
o gozdnih funkcijah.

S tokratno prenovljeno izdajo priročnika Moni-
toring gozdov in gozdnih ekosistemov so avtorji 
poskusili olajšati delo ne le gozdarjem temveč tudi 
vsem tistim, ki se bodo pri svojem delu srečevali 
s popisom gozdov in krajine. Tako je bila posebna 
pozornost namenjena natančni in za širši krog 
razumljivi opredelitvi koncepta gozdne inventure 
in priporočilom za njeno izvedbo. Prav tako so bili 
izboljšani opisi znakov v smeri boljše razumljivosti 
tudi za negozdarski krog uporabnikov. K slednjemu 
bodo pripomogle tudi številne barvne skice in 
fotografije.

Vezava priročnika v spiralo omogoča dodajanje 
in odvzemanje strani kar pomeni, da lahko s seboj 
na teren popisovalec odnese le tisti del priročnika, 
ki ga potrebuje za izvedbo snemanja. Enostavnejše 

je tudi odvzemanje in dodajanje novih vsebin, 
saj se zahteve po snemanju s časom spreminjajo, 
izboljšujejo pa se tudi tehnike zajema podatkov.

Priročnik je razdeljen na pet poglavij in sicer na: 
1. gozdno inventuro, 
2. popis epifitskih lišajev, 
3. popis povzročiteljev poškodb drevja in
4. spremljanje gozdnih tal.

Priročnik vsebuje tudi poglavje o pregledu 
dodatne literature, ki je namenjen bralcem željnim 
dodatnih informacij. Priročnik je rezultat tesnega 
in uspešnega sodelovanja strokovnjakov z najra-
zličnejših področij, ki so vsak s svojim znanjem ter 
izkušnjami prispevali k prenovljeni izdaji priročnika.

S prenovljenim priročnikom »Monitoring gozdov 
in gozdnih ekosistemov« je bil ponovno postavljen 
pomemben mejnik v zagotavljanju kakovosti zajema 
prostorskih podatkov in dvigovanju znanja na 
področju inventarizacije gozdnega ter negozdnega 
prostora. Čas pa bo pokazal njegovo uporabnost in 
razkril nove priložnosti za izboljšave.

Saša VOCHL

Publikacija je bila sofinancirana s strani pro-
grama Javne gozdarske službe in mednarodnega 
projekta EUFORINNO, European Forest Research 
and Innovation, 7th FP EU Capacities Programme 
RegPot No. 315982.

Književnost

Dne 29. 11. 2014 je bila v Domu kulture v Nazarju 
prireditev v počastitev 25. obletnice ustanovitve 
Prosilve Evrope, nevladne gozdarske organizacije, 
ki promovira in razvija sonaravno, trajnostno in 
ekonomično gospodarjenje z gozdovi. Prosilva 
Evrope je bila ustanovljena 20. septembra 1989 v 
Robanovem kotu na pobudo slovenskih gozdar-
skih strokovnjakov, predvsem prof. dr. Dušana 
Mlinška. Ustanovitve so se udeležili ugledni 
univerzitetni profesorji in drugi strokovnjaki 
za gojenje gozdov iz Slovenije in drugih držav, 
Avstrije, Nemčije, Švice, Češke in Madžarske in 
drugih. Danes je Prosilva Evrope organizirana in 

Za gozdove in ljudi – 25 let prosilve Evrope
deluje v 24 državah Evrope in tudi v ZDA. Več 
o organizaciji Prosilva Evrope lahko najdete na 
spletni strani https://prosilvaeurope.wordpress.
com/ in http://prosilvaeurope.ning.com/

Prireditev, ki smo jo v počastitev 25. letnice 
ustanovitve Prosilve Evrope organizirali v sode-
lovanju s Pahernikovo ustanovo http://www.
pahernikova-ustanova.si/ in Zavodom za gozdove 
Slovenije Območno enoto Nazarje je je obsegala 
svečani uvodni del in strokovni del – okroglo 
mizo o izbiri drevja za posek s terenskim ogledom. 
Predavatelji na okrogli mizi so bili  prof. dr. Jurij 
Diaci, dr. Eckart Senitza – podpredsednik Prosilve 

Gozdarstvo v času in prostoru
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V prostorih Svetovnega slovenskega kongresa 
Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana je bila 3. febru-
arja 2015 predstavitev knjige Začetki načrtnega 
gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem – Fla-
meckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd 
ter bovške in tolminske gozdove, 1769-1771. 
Prireditev je povezoval Tone Lesnik. Pozdravni 
nagovor je imel generalni direktor direktorata 
za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Ministrstva za 
kmetijstvo g. Jošt Jakša.

Na predstavitvi so sodelovali: 
Mag. Franc Perko, je predstavil vlogo in pomen 

Gozdarske založbe pri Zvezi gozdarskih društev 
Slovenije, s poudarkom na izdajanju del iz zgodo-
vine gozdov in gozdarstva Slovenije. Prof. ddr. Igor 
Grdina je z njemu znano energijo poslušalce uvedel 
v čas, ko so načrti nastali. Prof. dr. Andrej Bončina 
je ob predstavitvi knjige nanizal premisleke o načr-
tnem gospodarjenju z gozdovi v današnjih časih.

Damjan Oražem, direktor Zavoda za goz-
dove Slovenije je povezal naročilo Avstrijskega 
cesarstva Flamecku in Lessecku za izdelavo teh 
načrtov, s sedanjostjo, ko, seveda novim razme-
ram primerno, dobiva zadolžitve države Zavod 
za gozdove Slovenije. 

Edo Kozorog, vodja OE Tolmin Zavoda za 
gozdove Slovenije pa je podal pogled na usmeritev 

Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem –
Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd ter bovške in tolminske 
gozdove, 1769-1771.

in ciljev za gospodarjenje s Trnovskim gozdom 
ter bovškimi ter tolminskimi gozdovi od let 1769-
1771 do danes. 

Franc PERKO

Predstavitev knjige: Začetki načrtnega gospodarjenja 
z gozdovi na Slovenskem (foto: Jurij Koščak)

EU in predsednik Prosilve Austrije in Tone Lesnik. 
Več o vsebini predavanj je objavljeno na spletni 
strani http://zgds.si/sekcija-prosilva-za-slovenijo/.

Temeljna načela Prosilve – sonaravnost, traj-
nost in večnamenskost gospodarjenja z gozdovi 
so v Sloveniji zapisana v Zakonu o gozdovih  in v 
Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu in 
jih je gozdarstvo Slovenije tudi uveljavlja. 300 let 
po smrti Hansa Carla Calowitza (1746 – 1714), 

ki je v svoji knjigi Silvicultura oeconomica (nati-
snjena leta 1713) postavil temelje trajnostnega 
gospodarjenja z gozdom in vsemi naravnimi 
viri, je prav, da se zavedamo, da si je treba za ta 
načela kot vrednote zmeraj prizadevati, saj tako 
na lokalnem, kot na evropskem prizorišču, niso 
nikoli za vedno pridobljene, na drugih kontinentih 
pa zaenkrat še sploh ne.

Tone LESNIK
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V soboto, 15. novembra 2014 je v okviru Zveze 
tabornikov Slovenije in Zavoda za gozdove Slove-
nije potekala vseslovenska prostovoljska akcija z 
namenom obnovitve dela v žledolomu in naravnih 
ujmah poškodovanih gozdov. Na večih lokacijah 
po Sloveniji je bilo skupno posajenih okrog 29.000 
sadik, kar ustreza površini 12-ih hektarjev gozda.

Sama akcija sajenja sadik je potekala tudi na 
našem, zasavskem koncu in sicer na gozdnatem 
predelu Jatne, na meji občin Radeče, Litija, Šentrupert 
in Sevnica, na nadmorski višini 850 metrov, v kata-
strski občini Dole pri Litiji. Sadnje se je udeležilo več 
kot 70 prostovoljcev različnih starosti, iz zasavskih 
in posavskih občin. Skupno smo zasadili več kot 
2000 dreves gorskega javorja, bukve, divje češnje in 
smreke na površini skoraj 1 ha. Po končanem delu 
pa je sledila malica in druženje ob tabornem ognju 
pri Hiši na Magolniku.

S prostovoljsko akcijo smo želeli opozoriti na 
dejstvo, da so slovenski gozdovi naše bogastvo, ki 
poleg oskrbe z lesom in drugimi dobrinami opra-
vljajo še številne druge ekološke in socialne funkcije, 
torej preprečujejo erozijo tal, zagotavljajo pitno 
vodo, zadržujejo odtok vode, čistijo zrak, so dom 
prostoživečih živalskih vrst, varujejo našo naravno 
in kulturno dediščino ter omogočajo rekreacijo za 
ljudi in razvoj sonaravnega turizma.

Akcija obnovimo slovenske gozdove potekala tudi v Zasavju

Akcijo sajenja sadik ponovno načrtujemo spo-
mladi 2015, zato lahko že danes prispevate sredstva 
v višin 1 evra s ključno besedo GOZD na številko 
1919. Za obnovo 900 hektarjev gozda potrebujemo 
kar 2,2 miliona sadik.

Zavedajmo se, da z vsako posajeno sadiko nare-
dimo nekaj dobrega za slovenski gozd in skupno 
dobro vseh prebivalcev.

Vsem prostovoljcem in donatorjem se še enkrat 
zahvaljujemo za izpeljavo projekta.

asist. Gregor METERC,
univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta,  

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Jože PRAH, 

dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije

5. december je dan, ki ga je Organizacija združenih 
narodov razglasila za Mednarodni dan prostovoljstva. 
Na ta dan lani je bila v Državnem svetu Republike 
Slovenije slavnostna podelitev plaket najzaslužnejšim 
prostovoljcem za leto 2014. Med prejemniki je bil 
tudi Jože Prah – revirni gozdar Zavoda za gozdove 
Slovenije v Krajevni enoti Radeče – Mokronog. Pla-
keto je prejel kot neutruden organizator na področju 
turizma v gozdnem prostoru, razvoja tematskih 
pešpoti, splavarjenja na Savi, gozdne pedagogike. 
Jože Prah je že vrsto let predsednik Komisije za 
evropske pešpoti v Sloveniji in Komisije za razvoj 
turizma pri Turistični zvezi Slovenije. Področja na 
katerih deluje so številna in zanje je potrebno veliko 
energije, ki jo Jože vlaga v delo tako v službenem 
kot tudi v prostem času. Lepo so donele besede o 

njegovem prostovoljstvu, ki so obenem tudi kazale 
na številna področja v družbi, kjer je potrebna 
gozdarjevo delo, ki ni le služba, ampak poslanstvo. 
Jože to poslanstvo opravlja že dolgo s srcem in stro-
kovnostjo. Ob prejemu plakete so mu v Državnem 
svetu poleg predsednika Mitje Bervarja čestitali člani 
njegove družine in številni prijatelji ter sodelavci.

Tone LESNIK

Gozdar Jože Prah – nagrajeni 
prostovoljec leta 2014
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Od 10. do 12. oktobra se je v Istrskem mestu Umag 
zbralo 100 gozdark in gozdarjev iz Italije (Furlanije 
ter JužneTirolske), Hrvaške in Slovenije. Zaradi 
drugih obveznosti ni bilo ekipe iz Avstrije. Manj-
kalo je nekaj kolegov, ki se kar redno udeležujejo 
zimskih tekmovanj, zato pa smo videli veliko novih, 
mladih obrazov. Prišle so močne ekipe iz Novega 
mesta, Bleda, Kranja, Zgornje Savinjske doline in 
Kočevja, veseli pa me, da so se v velikem številu z 
udeležbo izkazali kolegice in kolegi iz Gozdarske 
šole v Postojni.

Odločitev, da se tokrat pomerimo v letnih športih 
je naletela na dober odziv. Še enkrat več se je pokazalo, 
da je v ospredju druženje gozdarjev v sproščenem 
vzdušju. 

Glede na to, dva niti 
organizatorji, niti ude-
leženci še nismo imeli 
izkušenj s tovrstnim tek-
movanjem, se je na koncu 
izkazalo, da smo bili vsi 
zadovoljni.

Izpolnjena sta bila dva 
glavna cilja prireditve: 
uspešno izvedeno tekmo-
vanje ter prijetno druže-
nje. Tudi izbira lokacije v 
neposredni okolici hotela 
Sol Garden, kjer smo bili 
nastanjeni, je bila dobra 
odločitev. Še vreme nam 
je šlo na roke.

Običajno sestavljanje 
ekipe za nastope na snegu 
je zamenjala težavna naloga, kako sestaviti ekipe 
za balinanje, odbojko na mivki, triatlonsko štafeto 
in vlečenje vrvi. Edina posamična disciplina je bil 
»suhi« biatlon.

Kje najti dobre plavalce, balinarje ali igralce 
odbojke? Odziv med kolegi je bil dober, reševalo 
nas je veliko število prijavljenih kolegic. V vsaki je 
morala biti obvezno upoštevana »ženska« kvota. 
Ekipe v nekaterih disciplinah smo sestavljali še 
v zadnjih trenutkih. Tak primer je bil v vlečenju 
vrvi, ko smo komaj zbrali dovolj »silakov« za 
dve ekipi.

No, na koncu se je izkazalo, da smo sestavili 
dobre ekipe, ki so uspešno tekmovale. Seštevek 
zbranih točk je na koncu pokazal, da smo Slovenci 
dosegli zanesljivo skupno zmago, ki je bila dose-

Letno gozdarsko športno srečanje Alpe- Jadran, Umag 2014

Skupinska slika zastopstva Slovenije 

žena v športnih bojih, saj so tekmovanja potekala 
brez zapletov. Organizatorji so se izkazali s hitrim 
in točnim izračunom rezultatov. Še največ težav 
smo jim povzročili vodje ekip, ki smo sezname 
tekmovalcev večkrat spreminjali še tik pred samim 
začetkom tekmovanj.

Končna razvrstitev ekip je bila:
Slovenija 1.250 točk
Hrvaška 1.042 točk,
Južna Tirolska 917 točk in
Furlanija-Julijska krajina 93 točk.
Čeprav smo k zmagi naše ekipe prispevali vsi 

udeleženci pa moram omeniti nekaj zmagoval-
cev: Mirjam Mikulič (biatlon), Lucija Odar, Jure 

Legat in Jaka Marolt (triatlon- mlajša skupina) 
ter Bojan Čebašek, Mirjam Mikulič in Stane Pirc 
(triatlon- starejša skupina). V odbojki na mivki 
so prevladovale naše ekipe, med katerimi je bila 
najboljša trojka Lucija Odar, Matija Mediževec in 
Jan Milosavljevič. V balinanju je našo čast, z drugim 
mestom, rešila trojka gozdarske šole Tanja Čehič, 
Marjan Černigoj in Milan Gornik. Naši močni 
fantje in dekleta so v vlečenju vrvi že v polfinalu 
naleteli na še močnejše Hrvate ter se po porazu 
uvrstili na tretje mesto. 

Rezultati in album fotografij so dostopni na 
spletni strani ZGD.

Tekst Janez Konečnik 
fotografija Goran Vincenc
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Slika na naslovnici: Voziček za prevoz 
lesa gozdne železnice v dolini Glažute 
na Jagnjenici pri Radečah
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Uvodnik

Oblikovalcem nove gozdarske zakonodaje  
v premislek!
Poglejmo malo v gozdarsko zgodovino.

Nekdanji veleposestniki so poskušali ovrednotiti svoje gozdove, in so po odpravi 
servitutov začeli načrtno gospodariti z gozdovi, gradili so gozdne ceste in se usmerjali 
tudi v predelavo lesa. Tistega, ki ga niso predelali sami, so prodajali kupcem na panju. 
Spoznajmo le dve točki prodajnih pogojev graščine Šneperk iz leta 1907: 2. Kupljena 
drevesa nakaže v to določeni gozdarski uradnik s tem, da jih označi z zaporedno številko 
in jim v porobke vtisne pečat. 3. Prevzemajoči uradnik ceni debla pri prevzetju po dejanski 
tehniški vrednosti vpričo gospoda kupca ali njegovega zastopnika; njih cena se določi v 
odstotkih cene za les najboljše vrste. 

Med obema vojnama so gozdne uprave v Dravski banovini les iz državnih in versko-
-zakladnih gozdov prodajali na licitacijah na panju. Žumer je v referatu Organizacija 
lesne trgovine na Gozdarski anketi leta 1941 to slikovito opisal: Država kot upraviteljica 
lastnih in versko-zakladnih gozdov ni prispevala prav ničesar k napredku našega lesnega 
gospodarstva ter je gospodarila in gospodari (razlaščeni gozdovi) še sedaj primerno tistim 
časom pred 50 ali več leti, ko še ni prodrlo načelo najboljšega gospodarstva v lastni režiji; 
ostaja pri starem sistemu klasične korektnosti, ki si umije roke nad rezultatom vsake licitacije.

Po koncu druge svetovne vojne so z državnimi gozdovi gospodarile državne gozdne 
uprave. Njihova naloga je bila zagotavljati les za obnovo, obnovljeno lesno industrijo, 
rudnike in izvoz. V pristojnost gozdarstva je sodila tudi primarna lesna predelava. 

Da bi razvili lesno predelavo in predvsem lastnim žagam zagotovili dovolj surovine 
(lesa), so med letoma 1950 in 1952 izkoriščanje državnih gozdov prevzela lesnoindu-
strijska podjetja (LIP). Gozdna gospodarstva pa so se v večji meri usmerila v gojenje, 
nego in varstvo gozdov. 

Ne najboljšo rešitev so odpravili že po dveh letih in gozdna gospodarstva so v držav-
nih gozdovih spet opravljala vse gozdarske dejavnosti od izkoriščanja do načrtovanja, 
gojenja, nege in varstva. Lesna predelava pa se je podala na lastno pot.

Z letom 1964 so zaživela gozdnogospodarska območja in gozdna gospodarstva so 
po enotnih načelih gospodarila z vsemi (državnimi in zasebnimi) gozdovi. Gozdna 
gospodarstva so opravljala naloge javne gozdarske službe in poslovne funkcije. V 
okviru območij so zagotavljali trajnost gozdov, prek celotne prodaje lesa (državnega 
in zasebnega) so zagotavljali potrebna sredstva za vlaganje v vse gozdove, pa tudi lesno 
bilančna razmerja med gozdarstvom in lesno predelavo na območju (zagotavljanje lesa 
območni lesni predelavi).

Po osamosvojitvi se je gozdarska zakonodaja spremenila, javna funkcija se je ločila 
od poslovne. Državni (družbeni) gozdovi so prešli pod upravljanje Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, gospodarjenje z gozdovi pa so s koncesijsko pogodbo za dvaj-
setletno obdobje dobila nekdanja gozdna gospodarstva kot zasebne gospodarske družbe.

Leta 2016 bodo potekle obstoječe koncesije in vlada hiti na vrat na nos z ustana-
vljanjem državnega podjetja, ki naj bi zagotavljalo, da bi les predelovali doma. Kdo 
pa ga bo? V zadnjih dvajsetih letih je naša lesna predelava zelo nazadovala, zaostala 
je z razvojem, pretežni del energije je bil namesto za razvoj porabljen za privatizacijo.

Ali ni gozd že kar nekajkrat pomagal lesni predelavi!? 
Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1  UVOD
1  INTRODUCTION

V zadnjih desetletjih se izrazito veča pomen 
nelesnih ekosistemskih storitev iz gozdov (Janse 
in Ottitsch, 2005). Gozdne ekosistemske stori-
tve so širše definirane kot učinki iz gozdov, ki 
posredno ali neposredno vplivajo na blaginjo 

1 Dr. Gal Kušar, zasebni raziskovalec, Kavškova ulica 7, 
SI-1000 Ljubljana, gal.kusar@guest.arnes.si
2 Tina Simončič, BF, Oddelek za gozdarstvo, Večna 
pot 83, SI-1000 Ljubljana, tina.simoncic@bf.uni-lj.si
3 Dragan Matijašić, Zavod za gozdove Slovenije, Večna 
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Možnosti zagotavljanja ekosistemskih storitev iz kostanjevih gozdov
Possibilities of Providing Ecosystem Services from Chestnut Forests
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darski vestnik, 73/2015, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 47. Prevod avtorji, 
jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega Marjetka Šivic.
Nelesni gozdni proizvodi (NLGP) postajajo vse bolj zanimiv vidik gospodarjenja z gozdovi tako za upravljavce kot 
za lastnike gozdov. Plodovi pravega kostanja (Castanea sativa Mill.) so med pomembnejšimi NLGP v Sloveniji. 
Na primeru enajst hektarskega kostanjevega gozda v zasebni lasti smo raziskali možnosti pridobivanja ekosistem-
skih storitev iz kostanjevih gozdov; osredotočili smo se na kostanjeve plodove in lesne proizvode. Ocenili smo 
količinsko in kakovostno proizvodnjo kostanjevega lesa ter plodov, analizirali vpliv sestojnih značilnosti na donos 
kostanjevih plodov in ocenili okvirno ekonomsko vrednost izbranih ekosistemskih storitev iz kostanjevih gozdov. 
Letni prirastek lesne zaloge znaša 15,8 m3/ha, v sestoju prevladujejo drevesa zadovoljive (41 %) in dobre kakovo-
sti (38 %), hlodovine je okrog 20 %. Letni donos kostanjevih plodov znaša 1.066 kg/ha, na drevo povprečno 1,5 
kg, približno 20 % plodov je zelo slabe kakovosti. Pri povprečnih cenah lesa in plodov na slovenskem trgu znaša 
vrednost letnega bruto donosa lesa 758 €/ha, plodov kostanja pa 2.132 €/ha. Ugotovili smo statistično značilne 
pozitivne korelacije med številom plodov ter številom kostanjevih dreves in temeljnico kostanja. Gospodarjenje 
za različne ekosistemske storitve iz kostanjevih gozdov lahko lastnikom gozdov poveča vrednostni donos iz gozda, 
hkrati pa ima širšo družbeno korist, saj se z dodatnimi ukrepi povečata socialna in ekonomska vrednost gozda.
Ključne besede:
Kostanj, nelesni gozdni proizvodi, večnamensko gospodarjenje z gozdovi, struktura gozdov, kostanjevi plodovi 

Abstract:
Kušar, G., Simončič, T., Matijašić, D.: Possibilities of Providing Ecosystem Services from Chestnut Forests. Goz-
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Non-wood forest products (hereafter NWFP) are gaining increasing attention among forest owners and managers. 
The fruits of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) are among the most important NWFP in Slovenia. We analyzed 
the possibilities of providing ecosystem services from chestnut stands on the example of a privately owned forest (11 
ha); we focused on chestnut fruits and wood products. We inventoried the amount and quality of chestnut wood, 
analyzed the impact of stand characteristics on chestnut fruit production, and estimated approximate economic 
value of the selected ecosystem services from chestnut stands. The annual increment of stand volume amounts to 
15.8 m3/ha; trees of average (41 %) to good quality (38 %) prevail, approximately 20 % is timber wood. Given the 
average prices of wood and chestnut fruit on Slovenian market, the approximate economic value of wood amounts 
to 758 €/ha, while the value of fruits is approx. 2,132 €/ ha. We found statistically significant positive correlations 
between the number of chestnut fruits and the number of chestnut trees and basal area of chestnut trees. Chestnut 
management oriented to multiple ecosystem services can increase the income of forest owners and at the same 
time contribute to higher public welfare by improving the social and economic value of forests.
Key words:
Chestnut, non-wood forest products, multi-objective forest management, forest structure, chestnut fruits

ljudi (MEA, 2005). Gozdne ekosistemske storitve 
zajemajo les, nelesne gozdne storitve, na primer 
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habitate živali, kakovostno vodo, skladiščenje 
ogljika, varstvo narave, rekreacijske možnosti 
ter nelesne gozdne proizvode (v nadaljevanju 
NLGP) (Paterson in Coehllo, 2008). NLGP so 
definirani kot proizvodi biološkega izvora poleg 
lesa, ki se pridobivajo iz gozdov, gozdnate krajine 
in gozdnih drevesnih vrst zunaj gozda (FAO, 1999; 
Belcher, 2003). Najpogosteje omenjeni NLGP so 
divjad, gobe, kostanj, gozdni sadeži, med, pluta 
in zelišča (FAO, 2010). Uporaba terminov glede 
NLGP ni enotna; pojavljajo se izrazi manjšin-
ski gozdni proizvodi, nelesne dobrine, nelesne 
koristi, preostali gozdni proizvodi, postranski 
gozdni proizvodi, sekundarni gozdni proizvodi 
idr. (Lipoglavšek, 1988, 2003).

NLGP so lahko pomemben vidik gospodar-
jenja z gozdovi. Pridobivanje nekaterih NLGP je 
povezano s kulturo in tradicijo (Condera in sod., 
2004) in je lahko pomemben kazalnik trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi (Glück, 2000). Poleg 
rekreacijske vrednosti (npr. rekreativno nabiranje 
gob in kostanja) pridobivanje NLGP poveča mož-
nosti lastnikov gozdov za gospodarjenje z gozdom. 
NLGP lahko znatno povečajo ekonomski prihodek 
iz gozda in pozitivno vplivajo na razvoj podeželja 
(Janse in Ottitsch, 2005). Ob nestabilnih cenah 
lesa in hkratnem večanju zahtev po okoljskih in 
socialnih storitvah iz gozdov postajajo NLGP vse 
bolj aktualna tema med številnimi upravljavci in 
lastniki gozdov (Bonet in sod., 2007). Ker pa se 
pri izkoriščanju NLGP pogosto srečujeta javni 
in zasebni interes, je zagotavljanje NLGP lahko 
tudi vir nesoglasij. 

Plodovi pravega kostanja (Castanea sativa 
Mill.) so med najpomembnejšimi NLGP v Srednji 
Evropi in Sredozemlju (Giudici in sod., 2000; 
Gondard in sod., 2006). Ekosistemske storitve 
iz kostanjevih gozdov so sicer raznolike in poleg 
kostanjevih plodov zajemajo še les ter druge 
lesne in nelesne proizvode ter storitve. Kostan-
jevi plodovi so imeli zgodovinsko pomembno 
vlogo kot hrana za živali in ljudi, kostanjev les 
so uporabljali v mizarstvu, za izdelavo sodov za 
vino, vinogradniško kolje, orodje in parketarstvo 
(Arnaud in Bouchet, 1995). Kostanjev les je 
zaradi trajnosti in kakovosti široko uporaben v 
gradbeništvu, za električne drogove, železniške 
pragove, vinogradniško kolje in kurjavo (Adua, 

2000). Skorja in les vsebujeta do 10 % čreslovin, 
zato ga uporabljajo za proizvodnjo tanina (Brus, 
2004). Primeri vedno večje uporabe kostanjevega 
lesa in plodov kot “zelenih proizvodov” so tudi 
vrtno pohištvo, organsko pridelani maroni in 
tanin za strojenje usnja (Pettenella, 2001). Na 
kostanjevih drevesih nastanejo velike količine 
nektarja in cvetnega prahu ter tako čebelarjem 
omogočajo pridobivanje kakovostnega medu (de 
Leonardis in sod., 2000). Kostanjevi gozdovi so 
pomembni habitati za živalske vrste, imajo veliko 
estetsko vlogo, nekatere užitne gobe rastejo le v 
kostanjevih sestojih (Bratanova-Doncheva, 2004). 
Ekosistemske storitve iz kostanjevih gozdov lahko 
pomembno prispevajo k socioekonomskemu 
položaju lokalnega prebivalstva in s tem k 
ohranjanju poseljenosti in razvoju podeželja 
(Pettenella, 2001). 

Nabiranje kostanjevih plodov ima lahko dva 
različna namena: (1) rekreativna dejavnost odhoda 
v gozd in sočasno nabiranje kostanja in (2) nabi-
ranje kostanja za prodajo na trgu. V nekaterih 
gozdovih lahko vrednost donosov kostanjevih 
plodov in drugih NLGP iz kostanjevih sestojev 
celo presega vrednosti donosov hlodovine (Merlo 
in Croitoru, 2005; Pettenella in sod., 2007). Zato se 
tudi med lastniki in upravljavci gozdov povečuje 
zanimanje za povečanje proizvodnje kostanjevih 
plodov in drugih NLGP iz kostanjevih gozdov 
(Manetti in sod, 2010), hkrati se veča tudi število 
raziskav o NLGP iz kostanjevih gozdov (Pette-
nella, 2001; Working report …, 2012). Raziskave 
potekajo na področju inventure kostanjevih lesnih 
proizvodov in plodov (Condera in sod., 2004), 
gojitvenih sistemov v kostanjevih sestojih (npr. 
Cutini, 2001; Manetti in sod, 2010) in njihovih 
vplivih na obrod kostanja (Aumeeruddy-Thomas 
in sod., 2012), žlahtnjenja kostanja za povečanje 
vrednosti plodov (Aumeeruddy-Thomas in sod., 
2012) in novih tržnih in tehnoloških mehanizmov 
za povečanje vrednosti tega proizvoda (Bounous, 
2005).

Ukrepi za povečanje proizvodnje kostanjevih 
plodov so različni. Značilno je žlahtnjene te vrste; 
npr. C. sativa var. marroni z debelimi plodovi v 
obliki nasadov (Brus, 2004), ki znatno poveča 
količinsko in kakovostno proizvodnjo. Za pove-
čanje količine in kakovosti kostanjevih plodov iz 
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gozdnih sestojev je treba prilagoditi gospodarjenje, 
npr. prilagoditi gojitvene sisteme, ki vplivajo na 
strukturo gozdov. Sestojne značilnosti, kot so 
temeljnica, lesna zaloga in njena struktura ter 
število dreves, znatno vplivajo na sortimentno 
strukturo in vrsto kostanjevih lesnih proizvodov 
(Pettenella, 2001), hkrati pa tudi na količino 
in kakovost kostanjevih plodov (Condera in 
sod., 2004). Kakovosten les je mogoče vzgajati 
v gostejših in negovanih sestojih – največkrat so 
to semenjaki z dobro zasnovo, bolj presvetljeni 
sestoji z manjšim številom dreves z dobro razvitimi 
krošnjami so primernejši za proizvodnjo kakovost-
nih plodov (Manetti in sod., 2010; Cutini 2001; 
Aumeeruddy-Thomas in sod., 2012 ). Struktura 
sestojev in možnosti njenega spreminjanja so 
zato temelj za določitev ciljev gospodarjenja in 
možnosti zagotavljanja ekosistemskih storitev iz 
kostanjevih sestojev. 

V slovenskih gozdovih je kostanj manjšinska 
drevesna vrsta, kljub temu pa njegov delež v 
skupni lesni zalogi gozdov (1,8 %) ni zanemarljiv. 
Na nekaterih gozdnogospodarskih območjih 

(GGO) – Ljubljana, Novo mesto, Brežice, Celje 
in Maribor, v manjši meri tudi Tolmin, Sežana in 
Murska Sobota, je ta delež večji (Slika 1); največji 
delež kostanja (14,7 %) v skupni lesni zalogi naj-
demo v gozdnogospodarski enoti Mokrice (GGO 
Brežice), več kot 10 % lesne zaloge kostanja pa je v 
gozdnogospodarskih enotah Brda (GGO Tolmin), 
Litija - Šmartno in Polje (GGO Ljubljana), Lešje, 
Vzhodno Pohorje in Destrnik (GGO Maribor) 
ter Metlika (GGO Novo mesto). Kljub temu pa 
ugotavljamo, da številne ekosistemske storitve v 
dosedanji praksi gospodarjenja s kostanjevimi 
gozdovi – delno zaradi tradicije, neurejenih 
pravnih predpisov, pa tudi zaradi pomanjkljivega 
znanja o potrebnih ukrepih za njihovo zagotavl-
janje – niso bile znatno vključene v odločitve o 
gospodarjenju. 

V Sloveniji so kostanjevi plodovi med pomemb-
nejšimi NLGP (Simončič in Matijašić, 2013). 
Vendar pa je v strokovni literaturi in na internetu 
malo podatkov o donosu kostanjevih plodov in 
drugih lesnih proizvodov iz kostanjevih gozdov 
(npr. Prah in Imperl, 2007). Podatki o donosu 

Slika 1: Prostorska razširjenost pravega kostanja (Castanea sativa Mill.) v Sloveniji
Figure 1: Spatial distribution of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in Slovenia
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kostanjevih plodov so večinoma omejeni na ocene 
v okviru mednarodnih poročanj (npr. FAO, 2010), 
ki po navadi izhajajo iz količine prodanih plodov 
na trgu. Bistveno manj je podatkov o dejanskem 
obrodu kostanjevih plodov (npr. Grecs, 2002). 
Verjetno je tudi zato pomanjkljiva vključenost 
tega vidika v načrtovanje in gospodarjenje z 
gozdovi. Zato je bil namen raziskave na testnem 
območju (1) ugotoviti količinsko in kakovostno 
proizvodnjo lesa in drugih lesnih proizvodov 
ter plodov iz kostanjevih sestojev, (2) ugotoviti 
vpliv strukturnih značilnosti gozdnih sestojev na 
donos kostanjevih plodov in (3) oceniti okvirno 
ekonomsko vrednost izbranih ekosistemskih 
storitev iz kostanjevih gozdov. 

2  OBMOČJE RAZISKAVE
2  STUDY AREA

Raziskavo smo izvedli v gozdnogospodarski enoti 
Gorjanci, ki leži v JV delu Slovenije, v GGO Bre-
žice. V delu enote okrog naselij Podbočja, Planine, 
Premagovcev in Brezovice kostanj prevladuje v 
lesni zalogi gozdnih sestojev, čisti ali pretežno čisti 
panjevski gozdovi kostanja pa obsegajo okrog 450 
ha gozdne površine. Ponekod se pojavljajo tudi 
bukovi gozdovi s primesjo gabra in plemenitih 
listavcev. Večina gozdov (98,5  %) je v zasebni 
lasti (GGN, 2008).

Območje raziskave obsega 11 ha velik kostan-
jev gozd v zasebni lasti, ki leži v odseku 124b. 

Sestoji so v razvojni fazi močnejšega drogovnjaka 
(dominantni premer od 20 do 30 cm) (Kušar, 
2012a), po nastanku gre za panjevski gozd 
(ZGS, 2013). Prevladuje kostanj, v sestoju so še 
bukev (Fagus sylvatica), beli gaber (Carpinus 
betulus), topol (Populus sp.), graden (Quercus 
petraea), gorski javor (Acer pseudoplatanus), 
ostrolistni javor (Acer platanoides), gorski brest 
(Ulmus glabra), cer (Quercus cerris), maklen 
(Acer campestre), divja češnja (Prunus avium), 
breza (Betula pendula) in robinja (Robinia pse-
udoacacia). Topol in robinja sta primešana v 
skupinah ali gnezdih, preostale drevesne vrste 
posamezno. Kostanj dobro poganja iz panjev, 
na večini dreves pa so vidne zarasle poškodbe, 
ki jih je povzročil kostanjev rak (Cryphonectria 
parasitica). Dominantna drevesa dosegajo višine 
od 20 do 25 m, starost dominantnih dreves smo 
ocenili na 40 let (Kušar, 2012a). Sestojni sklep je 
večino normalen, ponekod tudi tesen, drugod 
rahel. Veliko je stoječih in ležečih sušic. Gozd 
porašča severne in vzhodne lege na opuščenem 
vinogradniškem pobočju z naklonom od 12 o do 
34 o, v povprečju 22 o. Nadmorska višina sestoja 
je od 300 do 400 m, matična podlaga je večinoma 
nekarbonatna s kislo reakcijo tal. Skalovitosti in 
kamnitosti ni, razen posameznih skal na manjših 
površinah. 

Slika 2: Območje raziskave – 11 ha velik kostanjev gozd z mrežo 36 vzorčnih ploskev se razprostira zahodno 
od vasi Mladje na Dolenjskem.
Figure 2: Study area – 11 ha large chestnut forest with grid of 36 sampling plots located west of village Mladje na 
Dolenjskem 
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3  METODE
3  METHODS
3.1  Analiza sestojne strukture
3.1  Stand structure analysis

Na sistematični vzorčni mreži gostote 50 x 50 
m smo postavili 36 krožnih vzorčnih ploskev, 
velikosti 5 arov (radij ploskve 12,62 m). Teo-
retično je inventurno območje veliko 9,0 ha 
(36 x 0,25 ha), skupna površina vzorcev znaša 
1,8 ha, stopnja vzorčenja je 16 % (Slika 2). Na 
vzorčnih ploskvah smo izmerili premere vseh 
merskih dreves (n = 1.534, dbh ≥ 10 cm), višino 
treh najdebelejših dreves na posamezni ploskvi 
(skupno n = 108) ter ocenili kakovost vsega 
debelejšega drevja (n = 208, dbh ≥ 30 cm). Pri 
ocenjevanju kakovosti smo upoštevali spodnjo 
četrtino debla, merila so bila rast, opazne 
poškodbe, vejnatost in dimenzije (Leibundgut, 
1996). Na vsaki ploskvi ali v njeni bližini smo 
poiskali dva panja sveže posekanih dreves (n 
= 59), ki smo jima izmerili premer in prešteli 
letnice za oceno starosti sestoja.

Analizirali smo izbrane rastiščne (lego in 
naklon) ter sestojne znake: število dreves, temelj-
nico, lesno zalogo, drevesno sestavo in debelinsko 
strukturo (Preglednica 2). Volumen dreves smo 
izračunali s pomočjo prilagojenih francoskih 
tarif (Kotar, 2003), ki smo jih prevzeli po goz-
dnogospodarskem načrtu (GGN, 2008). Za 
izračun višine vseh dreves smo s pomočjo meritev 

višin vzorca dreves (n = 108) konstruirali pri-
lagojeno višinsko krivuljo za sestoj: H = DBH/
(0,848296+0,00905007*DBH)3+1,3. Struktura 
sortimentov (ocenili smo 208 vzorčnih dreves) 
je odvisna od dimenzij, drevesne vrst, kakovosti 
in krojenja in jo je na stoječem drevju težko 
ocenjevati, zato smo jo ocenili s pomočjo prire-
jenih tablic za gozdne sortimente (Kavčič in sod, 
1988). Ocenili smo tudi prirastek lesne zaloge. 
Na podlagi štetja letnic na panjih (n = 59) smo 
povprečni letni debelinski prirastek ocenili na 
0,69 cm. Drevesa so v mladosti rasla zelo hitro, 
nato pa se je njihova rast upočasnila. Ker je ta 
ocena manj zanesljiva, smo za oceno prirastka 
uporabili podatke osmih stalnih vzorčnih ploskev 
v neposredni bližini študijskega območja iz dveh 
zaporednih meritev (1997 in 2007; ZGS, 2013). 
Z regresijskimi enačbami smo za vsa drevesa 
izračunali premer, ki ga bodo imela čez deset 
let (DBH2). Izračunali smo regresijsko odvisnost 
med novim (DBH2) in starim premerom (DBH1) 
posebej za:

–  kostanj: 
 DBH2 = 2,17 + 1,08*DBH1, R

2 = 0,88, N = 57,
–  preostale drevesne vrste: 
 DBH2 = 0,88 + 1,09*DBH1, R

2 = 0,96, N = 71.

Za vsako drevo smo s pomočjo premera, ki ga 
bodo drevesa imela čez deset let, smo izračunali 
oceno volumna in iz razlike med novim in starim 
volumnom tudi oceno volumenskega prirastka.

Slika 3: Kvadratna vzorčna ploskev za inventuro kostanjevih plodov: shema (levo) in na terenu (desno)
Figure 3: Square sampling plot for inventory of chestnut fruits: scheme (left) and on field (right) 

Kušar, G., Simončič, T., Matijašić, D.: Možnosti zagotavljanja ekosistemskih storitev iz kostanjevih gozdov



GozdV 73 (2015) 3132

3.2  Analiza donosa kostanjevih plodov
3.2  Analysis of chestnut fruit production
Za vzorčno oceno količine plodov kostanja smo 
na vseh 36 krožnih vzorčnih ploskvah postavili 
začasne kvadratne vzorčne ploskve, velikosti 4 m2 
(stranici 2 x 2 m), s središčem v središču krožne 
vzorčne ploskve (Slika 3). Za lažje terensko delo 
in vzorčenje smo kvadratno vzorčno ploskev 
razdelili na štiri kvadrante, velike 1 m2. V vsakem 
kvadrantu smo prešteli kostanjeve plodove in 
polne ježice ter jih odstranili z vzorčne ploskvice. 
Skupno število vseh plodov kostanja smo ocenili 
tako, da smo številu plodov na tleh prišteli število 
plodov iz polnih ježic (povprečno smo v polnih 
ježicah našteli dva plodova). Prešteli smo, koliko 
kostanjevih plodov je v volumnu enega dm3, sveže 

Preglednica 1: Analizirane rastiščne in sestojne značilnosti in njihova vključenost v analizo vpliva na donos plodov
Table 1: Analyzed site and stand characteristics and their incorporation in analysis of impact on chestnut fruit yield

Spremenljivka Enota Min. Povpr. Maks.
Vključenost v 

analizo vpliva na 
donos plodov

Ime Kratica

Lega EKS o 0 179 355 +
Naklon NAK o 12 22 34 +
Število dreves NHA n/ha 320,0 852,2 1340,0
Lesna zaloga LHA m3/ha 194,6 351,7 555,0
Temeljnica GHa m2/ha 18,8 38,6 60,2
Število plodov kostanja Aha n/ha 0,0 155902,8 477500,0 +
Število kostanjevih dreves Nhakos n/ha 100,0 691,1 1120,0 +
Lesna zaloga kostanja Lzhakos m3/ha 70,0 281,6 455,2
Temeljnica kostanja na 
hektar Ghakos m2/ha 7,7 31,4 45,8 +

Delež kostanja v številu 
dreves % kosN % 20,8 80,4 100,0

Delež kostanja v skupni 
lesni zalogi % kosLZ % 28,9 80,6 100,0

Delež kostanja v skupni 
temeljnici % kosG % 30,4 81,4 100,0

Premer srednjega temelj-
ničnega drevesa Dg cm 18,2 24,4 35,4

Premer srednjega temelj-
ničnega kostanja Dgkos cm 18,7 24,8 42,7 +

Višina srednjega temelj-
ničnega kostanja Hdomkos m 19,1 21,2 24,0 +

nabrane plodove smo tudi stehtali. čez devet dni, 
ko so odpadli še preostali plodovi, smo postopek 
vzorčenja ponovili, da smo zajeli celoten obrod 
(Preglednica 3).

3.3  Analiza vpliva rastiščnih in sestojnih 
značilnosti na donos kostanjevih 
plodov

3.3  Analysis of site and stand 
characteristics impact on chestnut 
fruit production

Vpliv rastiščnih in sestojnih značilnosti na donos 
kostanjevih plodov smo analizirali v programu 
SPSS s pomočjo Spearmanovega testa korelacij 
(Preglednica 1). 
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4  REZULTATI
4  RESULTS
4.1 Sestojne značilnosti
4.1 Stand characteristics

V sestoju prevladuje kostanj (80 %), 20 % je pre-
ostalih listavcev. Lesna zaloga je relativno velika, 
kar lahko pripišemo gostemu sestoju (852 dreves/
ha s temeljnico 38,5 m2) (Preglednica 2).

Preglednica 2: Drevesna sestava sestojev glede na število dreves, lesno zalogo in temeljnico
Table 2: Tree species composition according to number of trees, growing stock and basal area

Spremenljivka Skupaj
% drevesne vrste

kostanj bukev b. 
gaber topoli g. 

javor graden češnja maklen preos-
talo skupaj

Število dreves 
(n/ha) 852 (±78,2) 81,1 6,1 3,7 3,7 1,9 – – – 3,5 100,0

Lesna zaloga 
(m3/ha)

351,7 
(±24,2) 80,1 5,3 1,7 3,7 1,7 2,1 2,5 1,5 1,4 100,0

Temeljnica (m2/
ha) 38,5 (±2,4) 81,5 5,1 2,1 3,5 1,7 1,5 1,9 1,3 1,4 100,0

Največ dreves, 29,7  %, je v peti debelinski 
stopnji (20 - 25cm). Drevesa, debelejša od 30 
cm, predstavljajo 12,7 % delež v številu dreves 
in 33,7 % v lesni zalogi. Kostanj je primerjalno 
razvojno še mlajši; drevesa do pete debelinske 
stopnje predstavljajo 32,6  % skupnega števila 
kostanjevih dreves in 27,2 % lesne zaloge, drevesa, 
debelejša od 30 cm, pa 12,4 % števila dreves in 
30,4 % lesne zaloge (Slika 4).

Slika 4: Debelinska 
struktura kostanja (n 
= 691 dreves/ha)
Figure 4: DBH dis-
tribution of chestnut 
trees (n=691 trees/ha)

V sestoju prevladujejo drevesa zadovoljive 
(40,9 %) in dobre kakovosti (37,5 %), dreves slabe 
kakovosti je 17,8  %, prav dobre 3,8  %, dreves 
odlične kakovosti nismo evidentirali. Ocenjena 
struktura sortimentov znaša: furnir in luščenec 
1,5 %, hlodovina 13,5 %, celuloza in jamski les 
16,0 %, ostali tehnični les 26,0 % in drva 43,0 %. 

Povprečni debelinski prirastek drevesa 
v obdobju 1997–2007 je znašal 0,38 cm/leto. 

Povprečni letni volumski prirastek sestoja na 
ploskvi znaša 0,77 m3/leto. Ocena povprečnega 
letnega volumenskega prirastka znaša 15,8 m3/ha 
leto ± 1,0 m3/ha letno oziroma 4,5 % lesne zaloge. 
Vzorčna napaka ocene povprečnega volumenskega 
prirastka znaša ± 6,3 %. 

Ob predpostavki, da je v strukturi poseka 20 % 
lesa hlodovine (83 €/m3 ) in 80 % preostalega lesa 
(39 €/m3), bi bila povprečna cena kostanjevega lesa 
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v analiziranem sestoju 48 €/m3 (ZGS, 2013). če bi 
posekali celotni letni prirastek, bi letni hektarski 
vrednostni bruto donos lesa brez stroškov sečnje 
in spravila znašal 758 ± 48 €.

4.2 Donos kostanjevih plodov
4.2 Chestnut fruit production

Na vzorčni ploskvi (4 m2) smo povprečno našteli 
62,4 ± 18,4 plodov, kar na hektar znaša 156.000 
± 46.000 plodov kostanja (Preglednica 3). Koefi-
cient variacije (87,4 %) je visok, kar pomeni, da 
je število plodov med ploskvami zelo različno. 
V litrski posodi smo našteli 95,1 ± 3,6 plodov 
kostanja, volumen kostanjevih plodov na ha tako 
znaša 1,640 ± 0,1 m3/ha. Liter sveže nabranih 
kostanjevih plodov je povprečno tehtal 0,65 kg, 
kar pomeni, da je povprečna teža kostanjevih 
plodov 1.066 ± 31 kg/ha. Pri povprečnem številu 
691 kostanjevih dreves na hektar znaša donos 
plodov na eno drevo okoli 1,5 kg. Pri povprečni 
ceni 2 € za kilogram kostanja (Cena kostanja, 
2012) znaša hektarski vrednostni donos kostan-
jevih plodov 2.132 ± 62 €.

Preglednica 3: Število plodov kostanja in polnih ježic
Table 3: Number of chestnut fruits and full cascaras

Površina Št. plodov Št. polnih ježic Končna ocena števila plodov
4 m2 36,6 ± 11,5 (31,4 %) 12,9 ± 4,6 (35,7 %) 62,4 ± 18,4 (29,5 %)
m2 9,2 ± 2,9 3,2 ± 1,2 15,6 ± 4,6
Ha 91.500 ±28.750 32.250 ± 11.500 156.000 ± 46.000

4.3  Vpliv rastiščnih in sestojnih 
značilnosti na donos kostanjevih 
plodov

4.3  Impact of site and stand characteristics on 
chestnut fruit production

Večji obrod kostanja smo ugotovili na ploskvah z 
večjo temeljnico kostanja (močnejša korelacija) in 
na ploskvah z večjim številom kostanjevih dreves 
(šibkejša korelacija) (Preglednica 4, Slika 5). Kore-
lacije med premerom srednjega temeljničnega 
drevesa in donosom plodov nismo ugotovili, kar 
posredno nakazuje šibko povezavo med razvojno 
starostjo analiziranega sestoja in donosom plodov. 
Prav tako nismo ugotovili značilnih vplivov 
analiziranih rastiščnih spremenljivk na donos 
kostanjevih plodov. 

Ker kostanj prevladuje tako po številu dreves 
kot tudi temeljnici in lesni zalogi (na 23 od 26 
ploskev je bil delež kostanja v lesni zalogi več 
kot 85,5 %), so rezultati analize vpliva celotnega 
števila dreves in temeljnice na donos plodov 
istosmerni kot za kostanj, zato jih ne prikazu-
jemo posebej. 

Preglednica 4: Vpliv rastiščnih in sestojnih značilnosti na število kostanjevih plodov (Spearmanov test korelacije)
Table 4: Impact of site and stand characteristic on the number of chestnut fruits (Spearman test of correlation)

Spremenljivka
Ime Kratica Korelacija (R)
Lega EKS  0,22
Naklon NAK –0,16
Število kostanjevih dreves na hektar Nhakos  0,43**
Temeljnica kostanja na hektar Ghakos  0,60**
Premer srednjega temeljničnega drevesa kostanja Dgkos  0,00
Višina srednje temeljničnega drevesa kostanja Hdomkos  0,09

** α<0,01; * α<0,05
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5 DISKUSIJA
5 DISCUSSION

Malokatera drevesna vrsta nudi tako raznovrstne 
možnosti izkoriščanja ekosistemskih storitev kot 
pravi kostanj. Zgodovinska raba in razširjenost 
kostanjevih gozdov kaže, da so poleg NLGP tudi 
drugi – tisti bolj z lesom povezani proizvodi iz 
kostanjevih gozdov zelo raznoliki, verjetno bolj 
kot proizvodi iz katerih koli drugih gozdnih ses-
tojev. V tujini zato potekajo številne raziskave o 
možnosti zagotavljanja ekosistemskih storitev iz 
kostanjevih gozdov (npr. Giudici in sod., 2000; 
Gondard in sod., 2006; Manetti in sod, 2010; 
Pettenella, 2001; Pettenella in sod., 2007; Working 
report …, 2012). 

V raziskavi smo ugotovili povprečno 1,54 
kg kostanjevih plodov na drevo oziroma 1,1 t/
ha. Grecs (2002) ugotavlja povprečno 1,3 t/ha v 
gozdnem sestoju in 4,3 t/ha na gozdnem robu. V 
tuji literaturi in na internetu je dostopnih malo 
podatkov o donosu kostanja, pa še ti se med seboj 
zelo razlikujejo (npr. Condera in sod., 2004). 
Donosi plodov kostanja lahko znašajo od 1 do 3 
t/ha (FAO, 1997), največji pa dosežejo tudi do 7 
t/ha oziroma povprečno 10 kg/drevo, največ celo 
do 200 kg/drevo (Kotar in Brus, 1999). Največji 
donosi so povezani predvsem z žlahtnenimi sor-
tami kostanja iz nasadov, namenjenih proizvodnji 
plodov, ter so zato bistveno večji kot pri kostanju, 

Slika 5: Korelacija med donosom plodov in temeljnico kostanja 
Figure 5: Correlation between chestnut fruit yield and chestnut basal are

ki raste v gozdnem sestoju (Empire Chestnut Com-
pany, 2013). Manjši donosi, ki smo jih ugotovili v 
raziskavi, so zato v primerjavi s tujimi ugotovit-
vami deloma razumljivi. Tudi velikost (debelina) 
kostanjevih plodov se lahko zelo razlikuje. V 
našem primeru je bilo za težo 1 kg potrebnih od 
140 do 160 plodov kostanja. Pirazzoli in Castellini 
(2000) pa navajata v primeru kostanjevih nasadov 
od 70 do 80 plodov, kar pomeni, da so plodovi iz 
kostanjevih nasadov še enkrat debelejši. Tudi to 
je lahko posledica samoniklega, nežlahtnenega 
gozdnega drevja, ki verjetno daje manj debele 
plodove kot drevje iz nasadov. Pri oceni donosa 
plodov je treba upoštevati tudi, da smo pobirali 
vse plodove, tudi zelo drobne, ki bi jih nabiralci 
verjetno pustili; takšnih je bilo glede na terenska 
opažanja 10 % plodov. Dodatno smo ocenili, da 
je bilo 5–10 % nabranih plodov črvivih. Zato bi 
lahko zaključili, da je skupno število »uporabnih« 
plodov za okoli 20 % manjše in znaša 124.800 
plodov/ha oziroma 853 kg/ha. Na raziskovalnih 
ploskvah pa je lahko nastal tudi odvzem plodov 
na tleh (živali, obiskovalci), tako da je verjetno 
dejanska količina kostanja kvečjemu še večja. 
Variabilnost števila plodov kostanja med posa-
meznimi vzorčnimi ploskvami je zelo velika, 
zato je velik tudi interval zaupanja ocene srednje 
vrednosti števila kostanjevih plodov. Z gostejšo 
vzorčno mrežo bi variabilnost lahko zmanjšali in 
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tako izboljšali oceno. Pri terenskem opisu smo 
namreč opazili, da kostanj izredno neenako-
merno popada po površini in je zato prostorska 
razpršenost plodov velika. Dodatno bi lahko s 
periodičnimi ponovitvami inventure vsako leto 
in najmanj deset let zmanjšali tudi nezanesljivost 
ocene zaradi variabilnosti v letnih obrodih, saj 
po navadi kostanj obrodi vsako leto, vendar bolj 
vsaka tri leta (Kotar in Brus, 1999). Po pogovoru 
z domačini je bil obrod plodov v letu raziskave 
povprečen. Pri zanesljivosti ocene količine plodov 
je treba upoštevati še nekatere druge omejitvene 
dejavnike (Kušar, 2012a). čas dozoritve plodov 
kostanja ni enak pri vseh drevesih v sestoju, niti 
pri istem drevesu, zato je treba meritve opravljati 
vsaj dvakrat v sezoni. Pri nekaterih drevesih se 
ježice odprejo na drevesih in na tla popadajo 
samo plodovi, pri drugih pa lahko popadajo na 
tla plodovi še v zaprtih ali napol odprtih ježicah. 
Zato je najprimernejša ocena glede na dejansko 
število plodov in število plodov v ježicah (v pri-
meru polnih ježic). Plodovi so lahko pokriti z 
listjem, na neravnem terenu jih nabiramo v jarkih, 
pred debli, lahko jih predhodno poberejo živali 
ali drugi obiskovalci.

V raziskavi smo ugotovili, da struktura gozdnih 
sestojev lahko vpliva na obrod kostanjevih plodov, 
medtem ko vpliva analiziranih rastiščnih dejav-
nikov nismo zaznali. Več kostanjevih plodov smo 
našteli na ploskvah z večjim številom kostanjevih 
dreves in večjo temeljnico. Medtem ko je odvis-
nost med številom dreves in obrodom kostanja 
pričakovana (več dreves pač pomeni večjo količino 
plodov), pa lahko večja temeljnica pomeni tudi 
manjšo gostoto debelejših dreves, ki imajo bolj 
razvite in večje krošnje ter verjetno zato tudi večji 
obrod. Za bolj utemeljene zaključke, pri kateri 
sestojni gostoti oziroma temeljnici je obrod kostan-
jevih plodov največji, bi morali raziskavo razširiti 
tako, da bi zajeli sestoje, ki so bolj raznovrstni v 
proučevanih sestojnih znakih; npr. v sestojih s 
podobno temeljnico in različnim številom dreves 
ali v sestojih s podobnim število dreves in različno 
temeljnico. Tudi za vpliv rastiščnih parametrov 
bi veljalo vključiti bolj raznovrstne sestoje, saj je 
bil gradient v proučevanih znakih med ploskvami 
izjemno majhen; npr. kostanjeve sestoje v različ-
nih delih Slovenije in glede na različno boniteto 

rastišč. V nadaljnjih raziskavah vpliva sestojnih 
in rastiščnih značilnosti na obrod kostanja bi 
veljalo analizirati tudi njihov vpliv na kakovost in 
velikost plodov. Tako bi lahko ugotovili tehtnejše 
argumente za prilagoditve gojitvenih ukrepov 
za povečanje donosa kostanjevih plodov. Tuje 
izkušnje kažejo, da lahko z ustreznimi gojitvenimi 
sistemi pomembno vplivamo na donos kostanjevih 
plodov (Aumeeruddy-Thomas in sod., 2012). 
Nekatere gojitvene prilagoditve gospodarjenja 
obsegajo oblikovanje večjih krošenj, puščanje 
semenskih dreves in podobno (Manetti in sod., 
2010; Cutini, 2001; Aumeeruddy-Thomas in sod., 
2012). Kostanj pri samoniklem drevju sicer bolje 
obrodi na gozdnem robu kot v sestoju (npr. Grecs, 
2002), kjer je več svetlobe in toplote; zato so se v 
preteklosti oblikovali kostanjevi sestoji na gozdnih 
robovih ali v t.i. »kostanjevih gajih«. Panjevec 
začne roditi nekaj let bolj zgodaj, a je rodnost 
pri semenovcu obilnejša in trajnejša (Wraber, 
1955). Za pridobivanje kostanjevih plodov pa so 
pomembni še drugi ukrepi. Med drugim obsegajo 
osnovanje nasadov vrednih vrst kostanja, npr. 
maronov (Pettenella, 2001), žlahtnjenje kostanja 
za povečanje vrednosti plodov (Aumeeruddy-
Thomas in sod., 2012), tehnološki razvoj sečnje 
in spravilo, nabiranje plodov in predelavo, obde-
lavo (Pettenella, 2001) ter nove tržne pristope in 
mehanizme (Pettenella in sod., 2007).

Sestoji na študijskem območju so relativno 
gosti z veliko lesno zalogo, temeljnico in velikim 
prirastkom ter s slabo do srednje slabo kakovostjo 
lesa. Rezultati kažejo na velik lesnoproizvodni 
potencial sestojev (prirastek 15,8 m3/ha), ki 
pa je zaradi slabše kakovosti lesa in strukture 
sortimentov dokaj neizkoriščen. Slaba kakovost 
je posledica minulega relativno ekstenzivnega 
panjevskega gospodarjenja s temi gozdovi. V Slo-
veniji se je tradicionalno s kostanjevimi gozdnimi 
sestoji gospodarilo na panjevski način s kratko 
obhodnjo (12–25 let); pridobivalo se je predvsem 
vinogradniško kolje in drogove za lokalno uporabo 
(Wraber, 1955; Grecs, 2002). Wraber (1955) ugo-
tavlja, da so v petdesetih letih prejšnjega stoletja 
v JV delu Slovenije ogromno kostanja izsekali 
za potrebe taninske industrije, kar je posledično 
vodilo v slabšo strukturo sestojev. Del površin so 
na novo pogozdili s kostanjem v čistih in mešanih 
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sestojih, pomembnega mesta v gozdnogojitvenih 
ukrepih pa kostanj kasneje ni imel. Za premeno 
manj kakovostnih in nenegovanih kostanjevih 
panjevcev v bolj donosne gozdove z večjo mož-
nostjo pridobivanja kakovostne hlodovine Manetti 
in sod. (2010) predlagajo zgodnje, pogosto, nizko 
in zmerno redčenje ali pa strokovno zahtevnejše 
redčenje z izbranci. Podobne ukrepe spodbuja tudi 
Evropska unija, ki namenja sredstva za premeno 
panjevcev v visoki gozd ali nasad (Aumeeruddy-
Thomas in sod., 2012). Izbranci v redčenih sestojih 
so zaradi rastne moči, razvitih in sproščenih 
krošenj tudi manj podvrženi boleznim, kar pri 
kostanju, ki ga pogosto ogroža kostanjev rak, 
ni nezanemarljivo (Cutini, 2001). Dodatno se 
poveča odpornost proti snegolomu in žledolomu, 
ki pogosto prizadeneta kostanjeva drevesa (Grecs, 
2002), kar je v panjevcih zaradi slabše stojnosti in 
dimenzijskega razmerja še bolj izrazito.

Pettenella (2001) navaja številne možne pro-
izvode iz različnih tipov kostanjevih sestojev; 
panjevci ter panjevci s semenjaki so primerni 
za ograje, vinogradniško kolje, vrtne ograje in 
električne drogove, les se uporablja za kurjavo, 
tanin, lesne plošče ter za izdelavo izdelkov lesne 
galanterije; semenjaki ter panjevci s semenjaki 
so pomembni za stavbni les, les za pohištvo, 
parketarstvo in tesarstvo. Glede na kakovostno in 
debelinsko strukturo gozdov v testnem objektu 
(večina dreves je v debelinskem razredu od 20 do 
30 cm) bi lahko sklepali, da so trenutne možnosti 
po proizvodnji kakovostne hlodovine slabe, je pa 
mogoče iz sestoja dobiti več različnih vrst lesnih 
proizvodov; med njimi na primer kole za vino-
grade in ograje (zadoščajo že drevesa v tretji in 
četrti debelinski stopnji) in za električne drogove 
(do pete debelinske stopnje). Cene teh proizvodov 
niso zanemarljive; po nekaterih podatkih se cene 
kostanjevih kolov za vinograde in ograje, odvisno 
od dimenzij, gibljejo od 1,50 € do 5 € na kos, cene 
za kostanjeve plohe pa znašajo okrog 300 €/m3 
(Cena sortimentov, 2014; Borza lesa, 2015). Zato 
lahko kljub relativno slabši kakovosti sortimentov 
pomembno doprinesejo k ekonomski vrednosti 
gozda. V testnem objektu smo ugotovili slabšo 
kakovost in sortimentno strukturo, zato je končna 
vrednost hlodovine relativno nizka. Glede na 
ceno m3 celuloznega lesa kostanja (39 €) in ceno 

kostanjeve hlodovine (cca. 83 €/m3) ocenjujemo, 
da je povprečna cena lesnih proizvodov v objektu 
48 €/m3. 

Na podlagi naše raziskave bi bilo razmerje med 
letnim vrednostnim donosom od lesa (758 €/ha) 
in vrednostnim donosom od plodov kostanja 
(2.132 €/ha) skoraj 1 : 3 v korist plodov (Kušar, 
2012b). V izračunih niso všteti stroški pridobivanja 
lesa (sečnja in spravilo), stroški nabiranja plodov 
kostanja in drugi stroški (skladiščenje, transport, 
prodaja …). Za zanesljivejše ocene bi morali 
preveriti dejansko sortimentno sestavo, meriti 
periodični donos plodov in spremljati cene lesa 
in plodov na trgu, ki nihajo iz leta v leto. Kljub 
temu lahko s pridobljenimi podatki ugotovimo 
neke okvirne primerjave vrednostnih donosov iz 
obeh tipov ekosistemskih storitev iz kostanjevih 
gozdov. V tujini je praksa pridobivanja plodov 
kostanja bolj vezana na nasade, ki so primarno 
namenjeni pridobivanju plodov. V Evropi je večji 
delež kostanjevih gozdov (79,0 %) namenjenih 
proizvodnji lesa; pridobivanju plodov se namenja 
19,3 % gozdnih površin, 1,7 % kostanjevih sestojev 
pa je brez specifičnega namena (Condera in sod., 
2004). Kljub temu raziskave ugotavljajo, da je 
pomen donosov plodov v nekaterih kostanjevih 
gozdovih lahko pomembnejši od donosa lesa 
(npr. Pirazzoli in Castellini, 2000). Za lastnika 
gozda je lahko zanimiva kombinacija različnih 
ciljev gospodarjenja s kostanjevimi sestoji. Koli-
činski donos lesa je relativno stabilnejši (manj je 
odvisen od sezonskih nihanj) kot donos plodov. 
Prav tako je čas za posek lesa v primerjavi s pri-
dobivanjem plodov bistveno daljši, sečnjo lahko 
izvajamo kadarkoli v letu, vsako leto ali pa redkeje. 
Ko plodovi dozorijo, navadno vsako leto, jih je 
treba v kratkem času (en do dva tedna) pobrati in 
ustrezno predelati ali skladiščiti (čoderl, 2011). Z 
več cilji (npr. pridobivanje plodov in sortimentov) 
se zmanjšajo tveganja zaradi nihanj cen na trgu, 
slabih obrodov in bolezni ter poveča stabilnost 
donosov za posestnika. Prilagojeno gospodarjenje 
za NLGP ima lahko širšo družbeno korist, saj se 
z dodatnimi ukrepi, kot je vlaganje v gozdove v 
obliki nege in varstva gozdov, povečata socialna 
in ekonomska vrednost gozda. 

Izkušnje kažejo, da se z večanjem pomena 
ekosistemskih storitev tudi v Sloveniji med lastniki 
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gozdov povečuje zanimanje za pridobivanje NLGP. 
V času, ko so cene lesa nestabilne, bodo lastniki 
iskali nove poti za prihodek ter nove tržne prilož-
nosti. Žal razdrobljena posestna struktura, slabo 
delujoča lesnopredelovalna veriga in majhen delež 
visoko kakovostnega lesa, ki ga lahko pridobimo 
iz panjevcev, otežujejo učinkovitost in donosnost 
gospodarjenja s kostanjevimi sestoji. Nekatere 
rešitve iz tujine obsegajo obveščanje lastnikov 
gozdov, sodelovanje med lastniki, svetovanje 
lastnikom pri trženju proizvodov ter raziskave 
razvoja proizvodov, ki lahko pospešijo možnosti za 
trženje (Janse in Ottitsch, 2010). Znani so primeri 
lokalnih društev lastnikov gozdov za pridobivanje, 
predelavo in prodajo kostanjevega lesa in plodov 
(Wallace, 1994 v Pettenella, 2001). Ena od novej-
ših in donosnejših metod neposredne prodaje 
kostanjevih plodov (ZDA, Avstrija) je, da lastniki 
kupcem dovolijo, glede na lastniško pravico in 
prost dostop do gozda, da sami nabirajo kostanj 
in se hkrati za nekaj ur rekreirajo v gozdovih. 
Lastniki kupcem zaračunavajo pavšalni znesek ali 
pa le-ti plačajo glede na količino nabranih plodov 
(Pettenella, 2001). Seveda pa morajo biti takšni 
ukrepi tudi pravno urejeni. V Sloveniji Zakon o 
gozdovih (v nadaljevanju ZOG, 1993 in nasl.) 
določa, da je vsem obiskovalcem gozdov dovoljen 
prost dostop do gozda oziroma hoja po gozdu ter 
nabiranje plodov ne glede na lastništvo gozda. 
Pri nabiranju plodov v gozdu veljajo določene 
zakonske omejitve Pravilnika o varstvu gozdov 
(PVG, 2009) glede nabranih količin, ki jih morajo 
nabiralci upoštevati; npr. 2 kg nabranega kostanja 
na osebo na dan. če lastnik gozda namensko goji 
drevje tudi za pridobivanje plodov, se lahko po 
drugem odstavku 25. člena ZOG (1993 in nasl.) 
drugim prepove nabiranje plodov, ne pa tudi prost 
dostop do gozda. Prepoved na predlog lastnika 
gozda odredi pristojni organ lokalne skupnosti, 
torej občine, gozd pa se ustrezno označi (s tab-
lami). Tak pristop omogoča, da sta v primeru, 
če lastnik gospodari za pridobivanje kostanjevih 
plodov in za to izvaja tudi dodatne ukrepe (npr. 
cepljenje kostanjev, osnovanje kostanjevih gajev, 
poseben režim odkazila z izbranimi semenjaki), 
zaščitena njegov zasebni interes in vlaganje v gozd. 
Seveda gre za začasno omejitev nabiranja plodov, 
ki velja le v času obroda kostanja. Kljub zakonski 

možnosti pa opisani postopek v praksi ni zaživel. 
Navsezadnje je za pravilno uresničevanje takšnega 
ukrepa treba določiti postopek oziroma način 
nadzora nad izvajanjem prepovedi. Domnevamo, 
da bi se na tak način lahko zmanjšala potencialna 
nesoglasja med javnim in zasebnim interesom 
oziroma med obiskovalci gozda in lastniki.

6  ZAKLJUČEK
6  CONCLUSION

Kostanj je z vidika zagotavljanja različnih gozdnih 
ekosistemskih storitev zagotovo ena najzanimi-
vejših drevesnih vrst pri nas. Za zagotavljanje 
ekosistemskih storitev iz kostanjevih sestojev 
je lahko pomembnih več vidikov, kot so pri-
dobivanje čim kakovostnejšega lesa, povečanje 
vrednosti preostalih lesnih proizvodov (npr. kolje 
za ograje in vinograde, električni drogovi) ter 
možnosti pridobivanja kakovostne in količinske 
proizvodnje kostanjevih plodov in drugih NLGP 
(npr. kostanjev med). Potenciali za izkoriščanje 
kostanjevih sestojev so veliki in v veliki meri 
še neizkoriščeni. Povečan nabor ekosistemskih 
storitev iz kostanjevih sestojev lahko pomembno 
doprinese k večji ekonomski vrednosti gozda. V 
raziskavi smo ugotovili številne možnosti, hkrati 
pa poudarjamo, da gre zgolj za prve rezultate 
raziskav na tem področju. Spodbujamo več poglo-
bljenih raziskav v tej smeri, s katerimi bi zbrali več 
podatkov o donosu kostanjevih plodov in drugih 
ekosistemskih storitvah iz kostanjevih gozdov. 

7  POVZETEK
V zadnjih desetletjih se izrazito veča pomen 
gozdnih ekosistemskih storitev, ki so širše defi-
nirane kot učinki iz gozdov, ki imajo posredni 
ali neposredni vpliv na blaginjo ljudi. Gozdne 
ekosistemske storitve zajemajo les, nelesne gozdne 
storitve, na primer habitate živali, kakovostno 
vodo, skladiščenje ogljika, varstvo narave, rekre-
acijske možnosti ter nelesne gozdne proizvode (v 
nadaljevanju NLGP). 

Plodovi pravega kostanja (Castanea sativa 
Mill.) so med najpomembnejšimi NLGP v Srednji 
Evropi in Sredozemlju. Ekosistemske storitve iz 
kostanjevih gozdov so sicer raznolike in poleg 
kostanjevih plodov zajemajo še kostanjev les, 
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ki se uporablja v mizarstvu, za izdelavo sodov, v 
gradbeništvu, za električne drogove, železniške 
pragove, vinogradniško kolje in kurjavo, skorja 
in les vsebujeta do 10 % čreslovin, zato ju upo-
rabljajo za proizvodnjo tanina, dobro znan in 
cenjen je kakovosten med. Kostanjevi gozdovi so 
tudi pomembni habitati za živalske vrste, imajo 
pomembno estetsko vlogo, nekatere užitne gobe 
rastejo le v kostanjevih sestojih.

V slovenskih gozdovih je kostanj manjšinska 
drevesna vrsta. Klub temu so kostanjevi plodovi 
med pomembnejšimi NLGP. V strokovni litera-
turi in na internetu je dostopno malo konkret-
nih podatkov o donosu kostanjevih plodov in 
drugih lesnih proizvodov iz kostanjevih gozdov. 
Namen raziskave je bil na testnem območju (1) 
ugotoviti količinsko in kakovostno proizvodnjo 
kostanjevega lesa in drugih lesnih proizvodov 
ter kostanjevih plodov iz kostanjevih sestojev, 
(2) ugotoviti vpliv strukturnih značilnosti na 
donos kostanjevih plodov in (3) oceniti okvirno 
ekonomsko vrednost izbranih ekosistemskih 
storitev iz kostanjevih gozdov.

Raziskavo smo izvedli na 11 ha velikem kostan-
jevem gozdu v zasebni lasti. Gozd je v JV delu 
Slovenije, v GGO Brežice, GE Gorjanci. Na sis-
tematični vzorčni mreži gostote 50 x 50 m smo 
postavili 36 krožnih vzorčnih ploskev velikosti 
pet arov (radij ploskve 12,62 m). Na vzorčnih 
ploskvah smo izmerili premere vseh merskih 
dreves (n = 1.534, dbh ≥ 10 cm), višino treh naj-
debelejših dreves (n = 108) na posamezni ploskvi 
ter ocenili kakovost vsega debelejšega drevja (n 
= 208, dbh ≥ 30 cm), izbranim drevesom smo 
izmerili premer in prešteli letnice za oceno sta-
rosti sestoja. Konstruirali smo sestojno višinsko 
krivuljo in ocenili debelinsko strukturo, zgornjo 
sestojno višino, kakovost dreves, poškodovanost, 
sortimentno strukturo in ocenili prirastek. Za 
vzorčno oceno količine plodov kostanja smo 
na vseh 36 krožnih vzorčnih ploskvah postavili 
začasne kvadratne vzorčne ploskve, velikosti 4 m2 
(stranici 2 x 2 m), s središčem v središču krožne 
vzorčne ploskve. V vsakem kvadrantu smo prešteli 
kostanjeve plodove in polne ježice, sveže nabrane 
plodove smo tudi stehtali. Analizirali smo tudi 
vpliv rastiščnih in sestojnih značilnosti na donos 
kostanjevih plodov.

V sestoju prevladuje kostanj (80 %), 20 % je 
preostalih listavcev. Lesna zaloga (351,7 m3/ha) 
je relativno velika, kar lahko pripišemo gostemu 
sestoju (852 dreves/ ha s temeljnico 38,5 m2). 
Največ dreves, 29,7 %, je v peti debelinski stopnji 
(20–25cm). Drevesa, debelejša od 30 cm, zavze-
majo 12,7 % delež v številu dreves in 33,7 % v lesni 
zalogi. V sestoju prevladujejo drevesa zadovoljive 
(40,9 %) in dobre kakovosti (37,5 %). Ocenjena 
struktura sortimentov znaša: furnir in luščenec 
1,5 %, hlodovina 13,5 %, celuloza in jamski les 
16,0 %, preostali tehnični les 26,0 % in drva 43,0 %. 
Povprečni debelinski prirastek drevesa v obdobju 
1997–2007 znaša 0,38 cm/leto, povprečni letni 
volumski prirastek ploskve pa 0,77 m3/leto. Ob 
predpostavki, da je v strukturi poseka 20 % lesa 
hlodovine (83 €/m3 ) in 80 % preostalega lesa (39 
€/m3), bi bila povprečna cena kostanjevega lesa 
48 €/m3. če bi posekali celotni povprečni letni 
prirastek (15,8 m3/ha), bi letni hektarski bruto 
donos lesa znašal 758 ± 48 €.

Povprečni donos kostanjevih plodov na m2 
znaša 15,6 ± 4,6 plodov kostanja, na ha pa 156.000 
± 46.000 plodov kostanja. Koeficient variacije 
(87,4 %) je visok, kar pomeni, da je število plodov 
med ploskvami zelo različno. V kubičnem deci-
metru smo našteli 95,1 ± 3,6 plodov kostanja. 
Kubični decimeter sveže nabranih kostanjevih 
plodov povprečno tehta 0,65 kg. Pri povprečnem 
številu 691 kostanjevih dreves na hektar znaša 
donos plodov na eno drevo okoli 1,5 kg, povprečni 
donos kostanja na hektar pa 1.066 ± 31 kg. Pri 
povprečni vrednosti 2 € za kilogram kostanja znaša 
hektarski donos kostanjevih plodov 2.132 ± 62 €. 

Donos kostanjevih plodov v raziskavi je rela-
tivno majhen v primerjavi z nekaterimi domačimi 
in tujimi študijami, kar pa je razumljivo, saj so 
po navadi študije usmerjene v kostanjeve nasade, 
namenjene izključno pridobivanju kostanjevih 
plodov. Takšni donosi lahko znašajo od 1 do 3 t/
ha, največji pa dosežejo tudi do 7 t/ha oziroma 
povprečno 10 kg/drevo, največ celo do 200 kg/
drevo, plodovi pa so tudi večji in težji. V raziskavi 
je bilo okrog 20 % plodov črvivih ali »podmer-
skih«, zato bi lahko zaključili, da skupno število 
»uporabnih« plodov na ha za 20 % znaša 124.800 
plodov oziroma 853 kg. Z gostejšo vzorčno mrežo 
bi lahko variabilnost zmanjšali in tako izboljšali 
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oceno. Dodatno bi lahko s periodičnimi pono-
vitvami inventure vsako leto in najmanj deset 
let zmanjšali tudi nezanesljivost ocene zaradi 
variabilnost v letnih obrodih, saj kostanj obilno 
obrodi vsako tretje leto.

Več kostanjevih plodov smo našli, kjer so bile 
večje sestojne gostote kostanja in temeljnice, 
vendar so bile ploskve relativno homogene v 
omenjenih proučevanih znakih. Raziskave vpliva 
različnih tipov kostanjevih gozdov na proizvod-
njo lesa kažejo, da so za proizvodnjo kostanjevih 
plodov predvsem pomembni kostanjevi nasadi, 
pri samoniklem drevju pa kostanj bolje obrodi na 
gozdnem robu kot v sestoju. Panjevec začne roditi 
nekaj let bolj zgodaj, a je rodnost pri semenovcu 
obilnejša in trajnejša. Za pridobivanje NLGP iz 
kostanjevih gozdov pa so pomembni še drugi 
ukrepi, kot so: osnovanje plantaž vrednih vrst 
kostanja (npr. maronov) in žlahtnjenje kostanja 
za povečanje vrednosti plodov, tehnološki razvoj 
sečnje in spravila ter nabiranje plodov in predelava 
in obdelava ter novi tržni pristopi in mehanizmi.

Rezultati kažejo na velik lesnoproizvodnji 
potencial sestojev, ki pa je dokaj neizkoriščen 
zaradi slabše kakovosti lesa in strukture sortimen-
tov. Glede na kakovostno in debelinsko strukturo 
gozdov v testnem objektu bi lahko sklepali, da so 
trenutne možnosti za proizvodnjo kakovostne 
hlodovine slabe, je pa mogoče iz sestoja dobiti 
več različnih vrst lesnih proizvodov; med njimi 
na primer kolje za vinograde in ograje (zadoščajo 
že drevesa v tretji in četrti debelinski stopnji) in 
za električne drogove (do pete debelinske stop-
nje). Cene teh proizvodov niso zanemarljive; 
cene kostanjevih kolov za vinograde in ograje 
se, odvisno od velikosti, gibljejo od 1,50 € do 
5 € za kos, cene za kostanjeve plohe pa znašajo 
okrog 300 €/m3.

Na podlagi naše raziskave bi bilo razmerje 
med letnim donosom lesa (758 €/ha) in donosom 
plodov kostanja (2.132 €/ha) skoraj 1 : 3 v korist 
plodov kostanja. V izračunih niso všteti stroški pri-
dobivanja lesa (sečna in spravilo), stroški nabiranja 
plodov kostanja in drugi stroški (skladiščenje, 
transport, prodaja …). Za zanesljivejše ocene bi 
morali preveriti dejansko sortimentno sestavo, 
meriti periodični donos plodov in spremljati cene 
lesa ter plodov na trgu, ki nihajo iz leta v leto. V 

naši raziskavi smo analizirali donos plodov in lesa 
v sestojih; predvidevamo, da se proizvodnja lesa 
in kostanjevih plodov v gozdnih sestojih pravi-
loma ne izključujeta. Kljub temu pa cilj povečati 
proizvodnjo plodov terja nekatere gojitvene 
prilagoditve gospodarjenja, ki obsegajo puščanje 
večjih krošenj, puščanje semenskih dreves, manjše 
temeljnice in podobno. Prilagojeno gospodarjenje 
za NLGP pa ima lahko širšo družbeno korist, saj 
se z dodatnimi ukrepi, kot so vlaganje v gozdove 
v obliki nege in varstva gozdov, povečata socialna 
in ekonomska vrednost gozda.

7  SUMMARY

The importance of forest ecosystem services has 
been increasing in the last decades. Ecosystem 
services are defined as the benefits delivered from 
forests that have either direct or indirect impact 
on the human welfare. Forest ecosystem services 
comprise wood, non-wood services like wildlife 
habitats, drinking water, carbon storage, nature 
protection, recreation possibilities, and non-wood 
forest products (hereafter NWFP). 

The nuts of sweet chestnut (Castanea sativa 
Mill.) are among the most important NWFP in 
Central Europe and Mediterranean. Moreover, 
ecosystem services from chestnut stand are diverse 
and, beside fruits, comprise the chestnut wood 
which is used in joinery, for barrels, for construc-
tions, electrical poles, vineyard pegs, firewood, tool 
handles and carpentry. Chestnut bark and wood 
contain up to 10 % of tannin and are therefore 
used in the tannin industry. Well known and 
valued is also chestnut honey. Chestnut forests 
are also important wildlife habitats, they have 
aesthetic significance, some edible mushrooms 
can only be found in chestnut stands. 

Chestnut is a minority species in Slovenian 
forests. Still, chestnut nuts are among the most 
important NWFP in Slovenia. Nonetheless, there 
is a lack of data on chestnut fruit production and 
other ecosystem services from chestnut stands. 
The aim of this research was to use the selected 
case study area to (1) inventory qualitative and 
quantitative production of chestnut wood, other 
wood products and chestnut fruits, (2) to found 
out the impact of stand characteristics on chestnut 
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fruit production, (3) to estimate the approximate 
economic value of ecosystem services from 
chestnut stands.

The research was carried out on 11ha of 
privately owned chestnut forests. The study 
area is located in SE part of Slovenia, in Forest 
management region Brežice, Forest manage-
ment unit Gorjaci. 36 circular sampling plots 
were positioned on a systematic sampling grid 
of 50 x 50 m, each measuring 5 ares (radius of 
the plot = 12.62 m). We measured DBH of all 
inventoried trees (n=1,534, dbh≥10 cm) and 
the height of the three thickest trees (n=108) on 
each plot, estimated the quality of all thick trees 
(n=208, dbh≥30 cm), and counted tree rings of 
the selected trees to estimate the average age of 
the stands. We constructed the stand height curve 
and estimated stand DBH structure, dominant 
tree height, quality of trees, damages, structure of 
assortments and annual increment. Inventory of 
chestnut fruits was done on temporal quadratic 
sample plots each measuring 4 m2 (2 x 2 m) with 
the centre in the centre of a permanent circular 
plot. Chestnut fruits and shells containing fruits 
were counted on each quadratic plot and chestnut 
fruits were weighted. Consequently, we analyzed 
the impact of site and stand characteristics on 
chestnut fruit production. 

Chestnut is the main tree species (80 %), and 
20 % are other broadleaves. The growing stock 
(351.7 m3/ha) is relatively high, which can be 
related to the dense stands (852 trees/ ha with basal 
area of 38.5 m2). The majority of trees, 29.7 %, are 
in the 5th DBH class (20-25cm). Trees thicker than 
30 cm represent 12.7 % of number of trees and 
33.7 % in the total growing stock. Trees of aver-
age (40.9 %) to good quality (37.5 %) prevail. The 
estimated structure of assortments is: veneer and 
peeled veneer 1.5 %, sawlogs 13.5 %, cellulose and 
mine timber 16.0 %, other technical wood 26.0 % 
and firewood 43.0 %. The average diameter incre-
ment of trees in the period 1997-2007 amounted 
to 0.38 cm/year and the average annual volume 
increment of the plot to 0.77 m3/year. Given the 
assumed harvesting structure of 20 % of sawlogs 
(83 €/m3) and 80 % of other wood (39 €/m3), the 
average value of chestnut wood amounts to 48 €/
m3. If total average annual increment (15.8 m3/ha) 

was harvested, the annual hectare gross value of 
wood would be 758±48 €.

In average, chestnut fruit production amounted 
to 15.6±4.6 per m2 or 156,000±46,000 per ha. 
The coefficient of variation was relatively high 
(87.4 %), which means that the number of fruits 
varied significantly among sampled plots. 95.1±3.6 
of chestnut fruits were counted in the volume of 
one cubic decimetre, and the weight of one cubic 
decimetre of fruits was 0.65 kg in average. Given 
the average number of chestnut trees (691/ha), 
the production of chestnut fruits amounts to 
1.5 kg per tree, or 1,066±31 kg per ha. Given the 
average price for 1 kg of chestnut fruits (2 €), the 
average hectare value of chestnut fruits amounts 
to 2,132±62 €. 

Compared to some other studies, we found 
out that the chestnut fruit production is relatively 
low which can be explained by the fact that most 
studies of chestnut fruit production are oriented 
to orchards. The production in these forest types 
is approx. 1 to 3 t/ha and can reach also up to 7 
t/ha or 10 kg/tree (productions of even 200 kg/
tree have been reported); the fruits from orchards 
are typically bigger and heavier. We estimated 
that approx. 20 % of fruits are not usable (either 
too small or wormy). Therefore, the final pro-
duction of edible fruits could be estimated to 
approx. 124,800 or 853 kg of fruits. Using a more 
dense sampling grid would probably lower the 
variability of chestnut fruits and improve the 
total estimation. Consequently, the reliability of 
the estimation could be improved by periodic 
inventories every year for at least 10 years, since 
chestnut fruit abundantly bear every third year.

More chestnut fruits were found in denser 
stands and stands with higher basal areas. How-
ever, the sampling plots were quite homogenous 
in the studied stand parameters. Researches 
of different stand type impact on chestnut 
fruit production show that chestnut fruits are 
mainly produced in orchards, whereas in the 
forest stands trees have higher bears on the 
forest edges. Chestnut coppice bears a couple of 
years sooner, but the bears are more abundant 
and long-lasting in high forests. Beside stand 
characteristics, other factors are also important 
for the use of NWFP from chestnut stands; they 
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include plantation of valuable chestnut species 
(e.g. maroons) and chestnut breeding to increase 
the value of fruits, technological development of 
logging and harvesting, harvesting and process-
ing of fruits, and marketing of new approaches 
and mechanisms.

The results show quite high wood production 
potential of chestnut forests; this is currently 
relatively weakly exploited given the poor wood 
quality. However, the current structure of forests 
enables to produce other forest products, such as 
poles for vineyards (trees of the 3rd or 4th diam-
eter classes are sufficient) and for electric fences 
(trees up to the 5th DBH class). The prices of these 
products are not negligible; the prices of chestnut 
poles for vineyards and fences range from 1.50 € 
to 5 € per piece, whereas the prices for chestnut 
sawn wood amount to 300 €/m3.

We found out that the relation between annual 
wood production value (758 €/ha) and chestnut 
fruit value (2,132 €/ha) is almost 1:3 on behalf 
of chestnut fruits. However, the estimation 
does not include the costs of wood production 
(harvesting and logging), the costs for chestnut 
harvesting and their costs (processing, storing, 
transport, marketing and selling). The more 
reliable estimation would demand to elaborate 
more precise quality structure of chestnut stands, 
periodical measurements of chestnut fruits, and 
monitoring the prices of wood and fruits on the 
market, since they fluctuate from year to year. 
We analyzed the chestnut fruit production and 
wood in forest stands; we assumed that the use 
of these two ecosystem services does not create 
major trade-offs. However, increasing chestnut 
fruit production would demand some silvicultural 
adaptations, such as creating larger tree crowns, 
leaving seed trees, smaller basal areas etc. The 
adjusted management for NWFP production 
can increase the income of forest owners and 
at the same time it has broader social benefit 
since the additional silvicultural and protective 
measures increase the social and economical 
value of forests. 

8  ZAHVALA
8  ACKNOWLEDGMENT

Raziskava je potekala v okviru projekta Sylva-
MED. Zahvaljujemo se lastniku gozda gospodu 
Sandiju Kostrevcu, ki nam je v svojem gozdu 
omogočil izvedbo raziskave. Zahvala velja tudi 
recenzentu.

9  VIRI
9  REFERENCES

Adua, M., 2000. The chestnut culture in Italy towards 
2000. Ecologia mediterranea 26 (1-2): 15–31.

Arnaud, M. T., Bouchet, M. A., 1995. L’aire écologique 
du châtaignier (Castanea sativa Mill.) en Cévennes. 
Ecologie, 26 (1): 33–40.

Aumeeruddy-Thomas Y., Therville C., Lemarchand 
C., Lauriac A., Richard F. 2012. Resilience of Sweet 
Chestnut and Truffle Holm-Oak Rural Forests in 
Languedoc-Roussillon, France: Roles of Social-
Ecological Legacies, Domestication, and Innovations. 
Ecology and Society 17(2): 12.

Belcher, B., 2003. What isn’t a NTFP? Int For Rev 
5(2):161–168.

Bonet, J. A., Pukkala, T., Fischer, C. R., Palahi, M., de 
Aragon, M., Colinas, C., 2008. Empirical models for 
predicting the production of wild mushrooms in 
Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests in the Central 
Pyrenees. Ann. For. Sci. 65.

Borza lesa. (2015). http://www.borzalesa.com (23. 1. 2015)
Bounous, G., 2005. The chestnut: A multipurpose 

resource for the new millennium. In Proceedings 
of the Third International Chestnut Congress; 
Abreu CG, Rosa E, Monteiro AA Eds. Acta Hortic. 
693:33–138.

Bratanova-Dontcheva, S., M. Lyubenova, V. Dimitrova, 
S. Mihaylov, 2004. Ecological characteristics, Dis-
tribution and Management of Castanea sativa Mill. 
ecosystems in Bulgaria. III International Chestnut 
Congress, Chaves, Portugal, Acta Horticulturae, 
special issue, 355–367. 

Brus, R., 2004. Drevesne vrste na Slovenskem. Ljubljana, 
Mladinska knjiga, 399 str.

Cena kostanja. 2012. Ljubljanska tržnica, oktober 2012.
Cena sortimentov. (2014). http://www.bolha.com 

(15.10.2014).
čoderl, J., 2011. Primerjava različnih razmnoževalnih 

metod pri pravem kostanju (Castanea sp.). Dipl. 
delo. Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. 
za agronomijo, 39 str.

Kušar, G., Simončič, T., Matijašić, D.: Možnosti zagotavljanja ekosistemskih storitev iz kostanjevih gozdov



GozdV 73 (2015) 3 143

Condera, M., Krebs, P., Tinner, W., Pradella, M., Torriani, 
D., 2004. The cultivation of Castanea sativa (Mill) in 
Europe, from its origin to diffusion on continental 
scale. [Earth and Environmental Science]. Vegetation 
History and Archaeobotany, 13(3), 161-179.

Cutini, A., 2001. New management options in chestnut 
coppices: an evaluation on ecological bases. Forest 
Ecology and Management 141 (2001) 165–174.

De Leonardis et al., 2000. Importance of Castanea sativa 
Mill in honeys of central and north-eastern Sicily.

Empire Chestnut Company. (2013). http://www.em-
pirechestnut.com/faqharv.htm (22.7.2013) 

FAO, 1997. Forestry Paper 7: Forestry for Local 
Community Development. FAO - Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 
Rome, 1978 Reprinted 1979, 1981, 1983, 1987, 1992, 
1997. Appendix 3 - OTHER FOREST PRODUCTS

FAO, 1999. Towards a harmonized definition of non-
wood forest products. In: Non-wood Forest Products 
and Income Generation. An international journal of 
forestry and forest industries. Unisylva no. 198, Vol. 
50. http://www.fao.org/docrep/x2450e/x2450e0d.
htm#fao%20forestry (15.1.2015)

FAO, 2010 (Food and Agriculture Organization) (2010) 
Global Forest Resources Assessment 2010. Forestry 
Paper 163

Giudici, F., Amorini, E., Manetti, M. C., Chatziphilippidis, 
G., Pividori, M., Sevrin, E., Zingg, A., 2000. Sustainable 
management of sweet chestnut (Castanea Sativa Mill.) 
coppice forests by means of the production of quality 
timber Ecologia mediterranea 26 (1–2), 8 – 14.

Glück, P., 2000. Policy means for ensuring the full value 
of forests to society, Land Use Policy, 17 (3): 177–185.

Gondard, H., Ois Romane, F., Santa Regina, I., Leonardi, 
S., 2006. Forest management and plant species 
diversity in chestnut stands of three Mediterranean 
areas. Biodiversity and Conservation 15:1129–1142.

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote 
Gorjanci. 2008. Gozdnogospodarski načrt GGE 
Gorjanci (2008–2017). Brežice. Zavod za gozdove 
Slovenije, OE Brežice.

Grecs, Z., 2002. Razširjenost, rastne značilnosti in 
gojitvene lastnosti pravega kostanja (Castanea sativa 
Mill.) v Sloveniji. Specialistična naloga. Ljubljana, 
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 143 str.

Janse, G., Ottitsch, A., 2005. Factors influencing the role 
of non-wood forest products and servives. Forest 
Policy and Economics 7: 309–319.

Kavčič, S., Pogačnik, J., Dobre, A., Rebula, E., Dukič, T., 
Otrin, Z., 1989. Merjenje gospodarske zmogljivosti 

gozdnogospodarskih območij v Sloveniji. (Strokovna 
in znanstvena dela 103). Ljubljana, Biotehniška f 
akulteta, VTOZD a gozdarstvo in Inštitut za gozdno 
in lesno gospodarstvo.

Kotar, M., Brus, R., 1999. Naše drevesne vrste. Ljubljana. 
Slovenska matica. 320 str. 

Kotar, M., 2003. Gozdarski priročnik. 7. izdaja. Lju-
bljana, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 
414 str.

Kušar, G., 2012a. Poročilo o izvedeni gozdni inventuri za 
testni objekt Brežice - projekt SYLVAMED. 1. sklop 
nalog po pogodbi št. 110/2012. Ljubljana. 62 str.

Kušar, G., 2012b. Poročilo o oceni donosa kostanja za 
testni objekt Brežice – projekt SYLVAMED. 3. sklop 
nalog po pogodbi št. 110/2012. Ljubljana. 21str.

Leibundgut, H., 1996. Nega gozda. Ljubljana, Biotehniška 
fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire, 2003, 199 str.

Lipoglavšek, M., 1988. Gozdni proizvodi - učbenik. 
Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 115 str. 

Lipoglavšek, M., 2003. Postranski gozdni proizvodi - 
študijsko gradivo. Ljubljana, Biotehniška fakulteta 
Univerze v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, 65 str. 

Manetti, M. C., Amorini, E., Becagli, C., Pelleri, F., 
Pividori, M., Schleppi, P., Zingg, A., Conedera, 
M., 2010. Quality wood production from chestnut 
(Castanea Sativa Mill.) Coppice forests - comparison 
between different silvicultural approaches. ISHS 
Acta Horticulturae 866: I European Congress on 
Chestnut - Castanea 2009.

MEA (Millennium Ecosystem Assessment) 2005 – Eco-
systems and human well−being: Current state and 
trends. Washington DC, Island Press. 

Merlo, M., Croitoru, L., 2005. Valuing Mediterranean 
forests: towards total economic value. CABI 
International, Wallingford UK/Cambridge MA 
(2005) 406 str.

Patterson, T. M., Coelho, D. L., 2009. Ecosystem services: 
Foundations, opportunities and challenges for the 
forest products sector. Forest Ecology and Manage-
ment 257, 1637–1646.

Pettenella, D., 2001. Marketing perspectives and instru-
ments for chestnut products and services. For. Snow. 
Landsc. Res. 76, 3: 511–517.

Pettenella, D., Secco, L., Maso, D., 2007. NWFP&S 
Marketing: Lessons Learned and New Development 
Paths from Case Studies in Some European Countries. 
Small-scale Forestry (2007) 6:373–390.

Pirazzoli, C., Castellini, A., 2000. Application of a model 

Kušar, G., Simončič, T., Matijašić, D.: Možnosti zagotavljanja ekosistemskih storitev iz kostanjevih gozdov



GozdV 73 (2015) 3144

for evaluating the environmental sustainability of 
cultures in hill and mountain areas. The case of berries 
and fruit in Northern Italy. Agricultural Economics 
Research, 1(1), 57–70.

Prah, J., Imperl, M., 2007. Zbornik o domačem in 
Gašperjevem kostanju. Radeče, Občina: 66 str.

Pravilnik o varstvu gozdov. 2009. Ur. l. RS, št. 114/2009.
Simončič, T., Matijašić, D., 2013. Zelena knjiga o 

plačevanju ekosistemskih storitev iz sredozemskih 
gozdov. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije.

Working report on non-wood forest products produced 
by the Mediterranean forests. 2012. Slovenia Forest 

Service (ed.). SylvaMED, Mediterranean Forests for All. 
Wraber, M., 1955. Domači kostanj v Sloveniji. Nova 

proizvodnja 2, 61–85, Ljubljana.
Zakon o gozdovih z dopolnitvami. 1993. Ur. l. RS, št. 

30/1993, Ur. l. RS, št. 13/1998, Odl.US: U-I-53/95, 
24/1999 Skl. US: U-I-51/95, 56/1999-ZON (31/2000 
popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl. US: 
U-I-40/06-10, 115/2006, 110/2007, 61/2010 Odl.US: 
U-I-77/08-14, 106/2010.

ZGS, 2013. Zavod za gozdove Slovenije: Podatki o 
gozdovih (gozdarski informacijski sistem), stanje 
31. 12. 2013.

Kušar, G., Simončič, T., Matijašić, D.: Možnosti zagotavljanja ekosistemskih storitev iz kostanjevih gozdov



GozdV 73 (2015) 3 145

1 UVOD
1 INTRODUCTION

V žledolomu februarja 2014 je bilo zelo poško-
dovanih veliko gozdov. čeprav je v nekaterih 
predelih Slovenije žled pogost pojav, je bil tokratni 
izredno uničujoč. Dejavniki, ki vplivajo na razse-
žnost žleda oz. poškodb v gozdu, še vedno niso 
znani v celoti. Tako se je z namenom nadgradnje 
obstoječega znanja – pod okriljem ciljnega razi-
skovalnega projekta Učinki žleda na gozdove glede 
na sestojne in talne značilnosti – v letu 2014 na 
Gozdarskem inštitutu Slovenije začelo intenzivno 
zbiranje podatkov na območjih, prizadetih zaradi 
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Uporaba tablične aplikacije v gozdarstvu: študija primera – 
žledolom 2014
Use of Tablet Application in Forestry: Case Study – Glaze 2014

Špela PLANINŠEK1, Andrej GRAH2, Saša VOCHL3, Nikica OGRIS4

Izvleček:
Planinšek, Š., Grah, A., Vochl, S., Ogris, N.: Uporaba tablične aplikacije v gozdarstvu: študija primera – žledolom 
2014. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 3. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 6. Prevod Breda Misja, 
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (v nadaljevanju GIS) so v prejšnjih raziskavah že testirali nekaj robustnih 
prenosnih računalnikov. Uporabnikom neprijazni vmesniki in velikost zaslona so verjetno pripomogli, da se 
niso uveljavili kot dobra praksa pri terenskem delu. V Sloveniji se v gozdarstvu do nedavnega še ni uporabljalo 
tabličnega računalnika kot terensko delovno orodje.
V okviru ciljnega raziskovalnega projekta Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti je GIS 
prvič izpeljal celoten terenski popis s pomočjo tabličnega računalnika. V vzorčnem popisu sestojnih, rastiščnih 
in gojitvenih značilnosti gozdnih sestojev, prizadetih po žledu, je tiskani popisni obrazec nadomestil tablični 
računalnik. Nanj je bila naložena mobilna androidna aplikacija za terensko zbiranje podatkov o žledolomu, ki 
smo jo razvili na GIS-u. Podatki vseh uporabnikov so se avtomatsko shranjevali v enotno podatkovno zbirko. 
Dinamika popisa ploskev je prikazana na interaktivnem zemljevidu Slovenije na spletu. 
Ključne besede: tablična aplikacija, tablični računalnik, terenski popis, digitalno zbiranje podatkov, gozdarstvo

Abstract:
Planinšek, Š., Grah, A., Vochl, S., Ogris, N.: Use of Tablet Application in Forestry – Case Study – Glaze 2014. 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 3. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 
6. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Some robust laptops were tested is previous researches on the Slovenian Forestry Institute (subsequently GIS). 
Use of unfriendly interfaces and screen size probably contributed to the fact that they are not established as a 
good practice in field work. In Slovenian forestry tablets have not been used as a field tool recently.
In the framework of target research project “Impacts of Glaze on Forests with Regard to Stand and Soil Cha-
racteristics” GIS carried out the entire field inventory using tablets. In the sample inventory of stand, site and 
silvicultural characteristics of forest stands affected by glaze, the printed form was replaced by tablet. Mobile 
android application for field data acquisition developed on GIS was loaded. Data by all users were automatically 
saved into a unified data basis. Dynamics of inventory of plots is presented on the interactive web map of Slovenia. 
Key words: tablet application, tablet, field inventory, digital data acquisition, forestry

žledoloma. Namen projekta je ugotoviti povezave 
med sestojnimi in rastiščnimi dejavniki ter vplivi 
prejšnjega gospodarjenja na poškodbe drevja po 
žledu. V projektu dobljeni rezultati bodo služili 
kot podlaga pri predlogu nabora primernih goz-

Strokovna razprava
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dnogojitvenih in gozdnogospodarskih ukrepov, 
zaradi katerih bodo gozdovi odpornejši proti 
poškodbam zaradi žleda.

Problematika zbiranja ogromnih količin nume-
ričnih podatkov je znana že iz velikopovršinskega 
Spremljanja poškodovanosti gozdov in gozdnih 
ekosistemov in njegovih predhodnih popisov ter 
nas spodbudila k intenzivnejšemu iskanju rešitev. 
Prvi poskusi elektronskega vnosa podatkov na 
GIS segajo v leto 1997, ko se je v okviru popisa 
osutosti dreves in časovnih študij pri sečnji ter 
spravilu lesa uporabljalo shranjevalnik podatkov 
(dataloger-ja) podjetij Trimble in Psion. V okviru 
akcije COST E43: Harmonisation of National 
Inventories in Europe: Techniques for Common 
Reporting so čehi na GIS predstavili tudi upo-

rabnost terenskega računalnika (Field Computer). 
Prednost naštetih načinov zbiranja podatkov je v 
digitalnem prenosu le-teh v podatkovno zbirko. 
Pomanjkljivosti se odražajo v slabih ergonomskih 
lastnostih, kot so premajhne vnosne tipke, slaba 
vidljivost na zaslonu, teža naprav in drugo.

Tablični računalniki postajajo stalnica v poslov-
nem in zasebnem okolju. Tudi na področju 
gozdarstva se vse bolj uveljavljajo digitalni načini 
zbiranja podatkov, ki poskušajo zmanjšati možnost 
pojavljanja napak ter povečati učinkovitost zbi-
ranja ter obdelave podatkov. Na trgu obstajajo 
specializirani in robustni terenski računalniki, 
ki so prilagojeni za delo v različnih razmerah. 
Cene specializiranih tabličnih računalnikov (v 
nadaljevanju tablic) so nekajkrat višje od cen 

Slika 1: Interaktivni spletni zemljevid Slovenije in prikaz prostorske razporeditve vzorčnih ploskev ter njihovega 
statusa. Legenda: črta rdeče barve – meje gozdnogospodarskih območij (Zavod za gozdove Slovenije); črta in 
poligon modre barve – hidrografija iz državne pregledne karte (Geodetska uprava RS – GURS); senčenje reliefa 
na podlagi interferometričnega radarskega digitalnega modela višin 100 × 100 m (GURS).
Figure 1: Interactive web map of Slovenia and presentation of sampling plots distribution and their status. Legend: 
red line – boundaries of forest management areas (Zavod za gozdove Slovenije/Slovenia Forest Service); blue line 
and polygon – hydrography from the state schematic map (Geodetska uprava RS/Geodetic Administration of RS – 
GURS); relief hatch on the basis of interferometric radar digital model of 100 x 100 m heights (GURS).
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tablic za splošno rabo. Za popis ploskev na 
območju žledoloma so bile uporabljene tablice, 
ki v bistvu niso namenjene terenskemu delu. 
Možnost poškodb zaradi mehanskih dejavnikov 
je bila deloma odpravljena z dodatnim plastičnim 
zaščitnim ovojem in zaščitno folijo za zaslon. 

Poleg hitrejšega digitalnega prenosa podatkov 
v podatkovne baze je po nekaterih ugotovitvah 
izboljšana tudi kakovost podatkov (Inman-Nara-
hari in sod., 2010). Elektronski obrazci omogočajo 
izvedbo logičnih kontrol podatkov že pri samem 
vnosu, kar povečuje natančnost zbranih podatkov. 
Po prihodu s terena v pisarno se podatki prenesejo 
in združijo v skupno podatkovno zbirko (Slika 

4). Tako se popolnoma izognemo kabinetnemu 
delu popisa – prepisovanju podatkov. Posledično 
se skrajšata čas in strošek delovnega procesa 
(Inman-Narahari in sod., 2010). 

2 METODA DELA
2 METHODS
2.1 Izbira raziskovalnih območij
2.1 Selection of study areas
Izhodišče za zasnovo metodološkega pristopa in 
določitev raziskovalnih območij je bila prva ocena 
Zavoda za gozdove Slovenije o poškodovanosti 
po žledu na ravni gozdnogospodarskih enot z 
dne 8. 7. 2014. Učinke žleda smo raziskovali na 

Slika 2: Prikaz izbora ploskve in orientacije v prostoru s shemo grozda in petih vzorčnih podenot. Status ploskve 
je označen z barvo: zelena = nepopisana, rdeča = popisana, rumena = delno popisana, siva = prenevarna. Tip 
ploskve je označen z obliko: kvadrat = normalna, križec = rezervna. Linijski elementi: vijolična = gozdni odsek 
(Zavod za gozdove Slovenije – ZGS), modra = cesta (ZGS in GURS), zelena = meritev dolžine. Grafična podlaga 
na sliki: digitalni ortofoto v merilu 1 : 5000 (GURS)
Figure 2: Presentation of plot selection and orientation in space with forest scheme and five sampling sub-units. Plot 
status is marked with following colors: green = not inventorized, red = inventorized, yellow = partially inventorized, 
grey = too dangerous. Plot type is marked by form: square = normal, cross = reserve. Line element: violet = forest 
unit (Zavod za gozdove Slovenije/Slovenia Forest Service – ZGS), blue = road (ZGS and GURS), green = distance 
measuring. Graphic basis on the figure: digital orthophoto with a scale of 1 : 5000 (GURS)
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območjih z različnimi stopnjami poškodovanosti 
gozdov in ekološkimi dejavniki, za katere skle-
pamo, da lahko vplivajo na morebitno odzivnost 
oz. odpornost proti žledu. 

Raziskovalni objekt je bil grozd z desetimi 
ploskvami, njegova oblika pa je bila odvisna od 
velikosti in homogenosti prostorske enote. Temelj-
nih pet ploskev, v medsebojni razdalji 200 m, je 
bilo temelj za popis. Vsaka od njih je imela še svojo 
rezervno ploskev (če bi bila temeljna nedostopna 
ali preveč nevarna za popis). Ekološki dejavniki, 
sestojne strukture in stopnja poškodovanosti 
dreves v sestojih so bili ocenjeni na koncentrič-
nih vzorčnih ploskvah s horizontalnim radijem 
13,82 m. Tip mreže in večina znakov izhajajo iz 
sistema gozdne inventure oz. Monitoringa gozdov 
in gozdnih ekosistemov (Kovač in sod., 2014). 
V tem prispevku ne bomo razlagali podrobnosti 
metodologije izbora ploskev.

2.2 Opis dela
2.2 Work description

V prvem sklopu terenskega snemanja, v jeseni 
2014, se je za terenski popis uporabilo pet tablič-
nih računalnikov. Terenske ekipe so sestavljali 
popisovalci, zaposleni na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije in Biotehniški fakulteti – Oddelku za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire – in študenti. 
Starost uporabnikov tablice je bila od 22 do 55 let. 
Jesenski del popisa se je začel 1. septembra in se 
končal po desetih tednih. Na mesec so v povprečju 
opravili petnajst terenskih dni z osem- ali večur-
nim delovnikom. Posamezna terenska ekipa je bila 
sestavljena iz vodje, ki je vnašal podatke v tablico, 
in pomočnika, ki je opravljal meritve na ploskvi. 
Po prihodu na ploskev so z vnosom koordinat iz 
ročnega GPS-sprejemnika (Garmin GPSmap 62s) 
v tablico najprej preverili natančnost prihoda na 

Slika 3: Levo: uporaba tablice pri terenskem popisu, in desno: videz začetnega obrazca v tablični aplikaciji Žled. 
Na vrhu obrazca je prikazana trenutno izbrana ploskev. Barva gumbov označuje, ali je podrejeni obrazec izpol-
njen: zelena barva = ni izpolnjen, rožnata barva = že izpolnjen.
Figure 3: Left: use of tablet in field inventory; right: appearance of the initial form in the Žled (glaze) tablet applica-
tion. The currently selected plot is shown on the top of the form. Button color denotes whether the subordinate form 
is filled in: green = not filled in, pink = filled in.
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ploskev v primerjavi s teoretičnimi koordinatami 
vzorčne mreže. Počakali so nekaj minut, da je po 
daljšem računanju pozicije postala napaka spre-
jemljivejša, in nato natančneje postavili izhodišče 
vzorčne ploskve. če je bila lokacija ekipe znotraj 
dopuščene napake, se je tablica avtomatsko akti-
virala za nadaljnji popis znakov na ploskvi. Popis 
znakov je potekal v točno določenem zaporedju, 
saj so bile nanj vezane nekatere logične kontrole 
vnesenih podatkov (Slika 3). 

2.3  Nabor znakov na vzorčni ploskvi
2.3 Set of characters on the sampling plot
Vsaka vzorčna ploskev je bila potrjena na terenu z 
Gauss-Krügerjevimi koordinatami in evidenčnimi 
podatki o ploskvi (številka grozda in ploskve, tip 
ploskve, fotografija sklepa krošenj in panoramski 
posnetek ploskve). 

Znaki so bili razvrščeni v devet tematskih sklo-
pov (Slika 3, desno): podatki o ploskvi, tla, relief, 
oblika mešanosti sestoja, sklep krošenj, podatki o 
drevesih in njihovi poškodovanosti, pomlajevanje, 
razvojna faza in način gospodarjenja. 

3 TABLIČNI RAČUNALNIK
3 ANDROID TABLET

Tablični računalnik (krajše tablica) je mobilna 
naprava z zaslonom na dotik. To je naprava, ki je 
po velikosti večja od mobilnega telefona in manjša 
od prenosnega računalnika. Diagonala zaslona 
najpogostejših modelov meri od 7,0 do 10,1 palca 
(od 18 do 25 cm). Ima vgrajene senzorje, npr. GPS, 
kompas, žiroskop (merilnik pospeška) in senzor 
za zajem fotografije. Tablica je hibrid med pame-
tnim telefonom in računalnikom. Večina modelov 
ne omogoča telefoniranja (manjka sim kartica), 
omogoča pa povezavo v splet prek brezžičnega 
vmesnika Wi-Fi (dostopne točke) in/ali mobil-
nega (3G, 4G) omrežja. Najpogostejša operacijska 
sistema na tablicah sta Android (Google) in iOS 
(Apple). Sistema omogoča nalaganje številnih 
brezplačnih in plačljivih aplikacij prek svojih 
spletnih portalov, lahko pa uporabljamo aplikacije, 
ki smo jih razvili sami. Cenovni razpon tablic je 
zelo širok – od 100 do 600 € –, odvisno od spe-
cifikacij, znamke itn. Cene modelov, ki smo jih 
izbrali v našem primeru, se gibljejo okoli 300 evrov. 

Tablica tehta okoli 600 gramov, za razliko od 
prenosnega računalnika ne vsebuje občutljivih 
komponent (npr. trdi disk) in je zato odpornejša 
proti tresljajem in udarcem. Ker interakcija poteka 
prek zaslona na dotik, ni potrebna tipkovnica ali 
računalniška miška. Tablica je mobilna naprava, 
zato je njeno delovanje pogojeno z avtonomijo 
(zmogljivostjo) baterije. Avtonomijo v največji 
meri zmanjšujejo vklopljeni senzorji; v prvi 
vrsti so to GPS ter osvetlitev zaslona, medtem ko 
aplikacije v večini primerov niso velike porabnice 
energije. Baterija ob splošni rabi zdrži več dni, v 
primeru aktivne rabe (predvsem senzorjev) pa se 
avtonomija baterije skrajša na nekaj ur. Delovni 
proces v gozdu, pogojen z avtonomijo baterije, 
je ena večjih težav. Rešitev je v dodatni mobilni 
bateriji, ki zadošča za 2 do 3 polnjenja tablične 
baterije. Mobilna baterija je po navadi manjša od 
denarnice, stane pa okoli 75 evrov. Ranljiva točka 
je zaslon tablice, ki se ob padcu lahko razbije ali 
popraska. Možnost poškodb se zmanjša z uporabo 
folije za zaslon (štirje kosi stanejo 25 evrov) in 
silikonskega ovitka (20 evrov). 

V popisu smo uporabljali tablico Samsung 
Galaxy Tab 2 z diagonalo zaslona 10,1 palca 
(Slika 3), ki ne omogoča povezave prek mobilnega 
omrežja. Zaslon ima ločljivost 1280 × 800 pikslov, 
kar je skoraj enakovredno zaslonom prenosnikov. 
Tablica ima 16 GB internega pomnilnika, ki ga 
je mogoče razširiti z uporabo kartice microSD. 
Ker digitalni ortofoto posnetki in številni drugi 
podatki zavzamejo veliko prostora, je bila tablica 
nadgrajena še z dodatno 32 GB-kartico (cena okoli 
15 evrov). Fotoaparat zajema slike v ločljivosti 3 
MP ter video v HD-ločljivosti (720p). Na tablici 
je sistem Android 4.2.1, poganja pa jo dvojedrni 
procesor s taktom 1 GHz, kar zagotavlja tekoče 
delovanje tablice in aplikacij (Samsung, 2014).

3.1 Razvoj aplikacije
3.1 Development of the application

Razvoj računalniške aplikacije se začne s premi-
šljenim načrtom aplikacije in njeno specifikacijo. 
V primeru tablične aplikacije za popis poškodo-
vanosti gozdov zaradi žledu je na smer razvoja 
pomembno vplivala želja izvajalcev, da mora 
aplikacija delovati brez medmrežne povezave, in 
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Slika 4: Diagram delovnega procesa s tablico in mobilno aplikacijo Žled
Figure 4: Chart of work process with the tablet and Žled (glaze) mobile application 

Slika 5: Obrazec za zajem fotografije krošenj iz žabje perspektive. Na levi strani je živa slika kamere, na desni 
pa predogled zajete fotografije. Na desni strani spodaj sta kompas in libela za pomoč pri orientaciji fotografije.
Figure 5: Form for capturing photos of canopies from frog-perspective. There is a live image by camera on the left 
and preview of the captured photo on the right. Below on the right side there are compass and spirit level to help 
with photo orientation.

sicer zaradi zagotavljanja nemotenega terenskega 
dela tudi na območjih, kjer ni mobilnega signala. 
Zaradi te zahteve je bilo treba vse podatke, ki smo 
jih zajemali s tablično aplikacijo, shranjevati v 

lokalno podatkovno zbirko, ki je bila shranjena 
na odstranljivi spominski kartici. Na takšen 
način so bili podatki varnejši ob morebitnem 
padcu tablice na tla, saj je verjetnost poškodbe 
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spominske kartice manjša kot same tablice. 
Mobilno aplikacijo smo zasnovali tako, da ima 
vsaka tablica v osnovi svojo lokalno neodvisno 
zbirko podatkov, ki ni neposredno povezana 
z osrednjo zbirko podatkov. če želimo dobiti 
celotno sliko, moramo podatke združevati. To 
storimo s postopki sinhronizacije. Popolnoma 
smo avtomatizirali postopek združevanja podat-
kov iz petih tablic. Sinhronizacija poteka dvakrat 
na dan: prvič pred odhodom na teren, drugič 
po vrnitvi z njega (slika 4). Ob koncu postopka 
sinhronizacije vsaka tablica dobi posodobljeno 
podatkovno zbirko z aktualnimi podatki iz vseh 
tablic. Za medsebojno komunikacijo med tablico 
in osrednjo podatkovno zbirko skrbi medmrežni 
strežnik Internet Information Services 7.0, na 
katerem smo objavili medmrežno storitev za 
sprejem in sinhronizacijo lokalnih podatkovnih 
zbirk. Ob prenosu lokalnih podatkovnih zbirk 
na strežnik se izvede vrsta dodatnih logičnih 
kontrol, ki poskrbijo za večjo kakovost podatkov. 
Ko po vrnitvi s terena naredimo sinhronizacijo 
(Slika 6), na osrednji strežnik pošljemo vse nove 
podatke, prenesemo tudi fotografije in videopo-
snetke. Sinhronizacija pred odhodom na teren 
pa omogoča, da vsaka tablica pridobi identično 
kopijo najnovejših podatkov.

Za varnost podatkov (pred izgubo) je poskr-
bljeno na treh ravneh: (1) pri postopku sin-
hronizacije lokalnih zbirk z osrednjo zbirko se 
izdelata dve varnostni kopiji lokalne zbirke, tj. 
najprej na tablici sami, potem pa še na strežniku, 
ki je prejel kopijo lokalne zbirke; (2) varnostna 
kopija osrednje zbirke se izvede dnevno; (3) 
pred prepisom izvorne lokalne zbirke na tablici 
je treba narediti njeno lokalno varnostno kopijo 
na kartico mikroSD. 

Pri oblikovanju uporabniškega grafičnega 
vmesnika smo upoštevali naslednje smernice: 
preglednost, enostavnost in intuitivnost. Funk-
cijske enote vmesnika smo oblikovali čim večje, 
ker vnos podatkov poteka prek zaslona, obču-
tljivega na dotik. Grafični vmesnik vključuje več 
obrazcev: začetnega, obrazec za menjavo ploskve 
in orientacijo v prostoru, za zajem podatkov, za 
zajem slike in za zajem videa. V začetnem obrazcu 
dostopamo do vseh podrejenih iz enega mesta 
(slika 3). Pri izboru ploskve pomagajo karte in 

vgrajeni GPS. Na karti so na voljo številne grafične 
podlage: pregledna karta v merilu 1 : 250.000, 
topografska karta v merilu 1 : 25.000, digitalni 
ortofoto v merilu 1 : 5.000, meje gozdnih odsekov, 
ceste, digitalni model višin v ločljivosti 12,5 m, 
ploskve in njihove identifikacijske številke. Vsak 
grafični sloj lahko poljubno vklapljamo ali izkla-
pljamo. Poleg atributnih podatkov sta v mobilni 
aplikaciji na voljo še obrazca za zajem fotografije 
in videa (slika 5). 

Sinhronizacija je ključna pri združevanju 
podatkov iz več tablic v eno skupno podatkovno 
zbirko. Sinhronizacijo zaženemo iz menija iz 
začetnega obrazca (slika 6). Za sinhronizacijo 
potrebujemo kakovosten signal brezžičnega 

Slika 6: Obrazec za sinhronizacijo lokalne podatkovne 
zbirke z osrednjo zbirko. Uspešnost sinhronizacije je 
prikazana z ikono: zelena kljukica = uspešno, rdeč 
križec = neuspešno.
Figure 6: Form for synchronizing local data collection 
with the central collection. Synchronization success is 
shown by an icon: green tick = successfully, red cross = 
unsuccessfully. 
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omrežja (Wi-Fi), ki je povezan z medmrežjem. 
Sinhronizirajo se: zbirka, slike in video posnetki 
(panorama). Velikost video datoteke je bila od 
12 do 94 MB, zato za nemoten in še zadovoljivo 
hiter prenos potrebujemo močan signal Wi-Fi 
(npr. –55 dBm) in medmrežje s pasovno širino 
več kot 50 Mb/s. 

3 TERENSKO DELO IN IZKUŠNJE 
UPORABNIKOV

3 FIELD WORK AND USER EXPERIENCE

Pred začetkom terenskega popisa je bil uvajalni 
seminar, na katerem so popisovalci lahko prvič 
preizkusili tablice in predlagali nekatere izbolj-
šave grafičnega vmesnika v smeri hitrejše ter 
enostavnejše uporabe. Prvi teden uporabe je 
bil prisoten strah pred poškodbo ali uničenjem 
delovnega sredstva, nedelovanjem opreme na 
terenu, nenadno izgubo vnesenih podatkov ipd. 

Med terenskim popisom pa ni bilo večjih težav 
pri delu s tablico. Aktivno delo z njo je zajemalo 
navigacijo po gozdnih cestah in popis ploskev, kar 
je dnevno znašalo v povprečju 4 do 5 ur. Popiso-
valci so delo s tablico hitro in dobro osvojili (http://
zled.gozdis.si/terensko-delo-2014/). V nekaterih 
primerih celo tako dobro, da je prevelika hitrost 
vnosa povzročila začasno zaustavitev programa. 
Vendar je bilo napako mogoče preprosto rešiti 
že na terenu. Pri tem ni bilo izgube podatkov ali 

daljšega časovnega zastoja. Tablica je bila zaradi 
prostorskih podatkov (TTN 1 : 5000, ortofoto 
posnetki) uporabna tudi za navigacijo v prostoru 
in premikih po cestah. Določanje ploskev pa je 
zaradi majhne natančnosti GPS-senzorja tablice 
potekalo s pomočjo ročnega GPS-sprejemnika. 
Vklapljanje in izklapljanje GPS-senzorja na tablici 
in vsakodnevno polnjenje tablice je občutno 
podaljšalo zmogljivost (avtonomnost) baterije. 
Rezervna baterija tako ni bila nikoli uporabljena. 
Pri prehodih med ploskvami je bila tablica 
shranjena v nahrbtniku, kjer je bila zaščitena 
pred morebitnimi mehanskimi poškodbami, 
popisovalec pa je imel tako proste roke in bil zato, 
še zlasti na zahtevnejših terenih, bolj mobilen. V 
primeru padavin je bila med delom shranjena 
v prozorni mapi, ki je zadržala večjo količino 
vode. Na tablici je bil nameščen tudi elektronski 
vir Priročnik za terensko snemanje podatkov 
(Kovač in sod., 2014), kar je omogočilo hitro in 
enostavno iskanje želenih informacij. Sinhroni-
zacija podatkov je potekala ob prihodu s terena 
in pred odhodom na teren (ogled popisanih 
ploskev na: http://zled.gozdis.si/web-gis/). Pri 
prenosu podatkov so se občasno pojavljale težave 
s prenosom velikih datotek (fotografij, filmov) 
zaradi šibkega Wi-Fi-signala.

Preglednica: Opažanja terenskih uporabnikov tablice, deljena na prednosti in slabosti
Table: Observations by field users of the tablet, divided into advantages and deficiencies

Prednosti Slabosti

Manjša poraba časa. Dodatna oprema je nujna (baterije, kabli).

Nemoteno delovanje v vseh vremenskih razmerah 
(vlaga, mraz).

Visoka poraba baterij pri GPS-navigaciji.

Lažja orientacija zaradi grafičnih slojev. Manjkajoči grafični sloji (npr.: sloj vlak) za naviga-
cijo v gozdu.

Dosegljivost šifranta in strokovne literature. Občasne zaustavitve programa.

Vodozdržnost tablice v šibkem dežju. Občutek teže v rokah.

Uporabna GPS-navigacija v urbanih okoljih. Nezadosten GPS-sprejem v gozdu.

Morebitne izboljšave grafičnega vmesnika. Dolgotrajnost sinhronizacije podatkov.

Avtomatizem pri vnosu (hitrost). Avtomatizem pri vnosu (površnost).
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4 DISKUSIJA
4 DISCUSSION

Prvo tovrstno snemanje gozdarskih terenskih 
podatkov s tablico je izredno uporaben in pomem-
ben premik za snemanje v prihodnosti. Glavna 
želja, da porabimo manj papirja in časa za vnos, se 
je uresničila. V večini primerov sta bila tablica in 
ročni GPS edino navigacijsko orodje, le občasno 
smo za dostope do ploskev uporabili tiskan Veliki 
atlas Slovenije (Bogataj in sod., 2012). Za vnos 
podatkov pa nikoli nismo uporabili papirnatih 
obrazcev. 

V obdobju nastajanja aplikacije smo spoznali 
načela računalniške priprave podatkov za izde-
lavo vmesnika, tablični računalnik kot delovno 
orodje in nov način dela. Ne trdimo, da je tablični 
računalnik uporaben v vseh delovnih procesih 
v gozdarstvu, še zdaleč ni najbolj trdoživ, kljub 
temu pa se je v našem primeru izkazal za zelo 
uporabnega. 

Način priprave delovnega orodja je bil ključen, 
saj smo popisovalci prejeli zelo domišljen vmesnik 
na uporabni tablici. To kaže na pomembnost 
priprave uporabniškega vmesnika za ciljne upo-
rabnike. Sodelovanje pri razvoju in nadaljnje delo 
pa krepi tudi sodelovanje končnih uporabnikov 
in razvijalcev programske opreme, ki morajo 
pri izdelavi vmesnika tesno sodelovati (Inman-
-Narahari in sod., 2010). Med delom se je sicer 
pokazalo nekaj škrbin, a smo jih hitro odpravili 
s pomočjo računalniške podpore. 

Tablični računalnik Samsung ni posebno drag, 
stroški pa se povečajo pri računalniških storitvah 
(priprava vmesnika) in so v našem primeru pred-
stavljali 400 računalniških ur (5000 evrov). Brez 
tega je tablica skoraj neuporabna oz. je identična 
listu papirja. Ves čas in denar, ki ju vložimo v razvoj 
aplikacije, se pokažeta za koristna na terenu, kjer 
je ob premišljenem uporabniškem vmesniku vnos 
povsem enostaven. 

5 ZAKLJUČKI
5 CONCLUSIONS 

Po popisu 70 % ploskev v letu 2014 na podlagi 
ocen terenskih popisovalcev smo zmanjšali 
porabo časa v primerjavi s prejšnjimi metodami 

terenskih popisov. Da bi to preverili, bi bilo 
smiselno izvesti časovno in stroškovno analizo 
oz. primerjati dve vrsti snemanj iste ploskve: 
klasičnega z uporabo papirnih obrazcev in novega 
z uporabo tablice.

Zadržki glede uporabe tablice se pojavijo v 
vsaki skupini deležnikov. Uporaba vsake nove 
tehnologije terja čas za vpeljavo v prakso. Del 
uporabnikov bo zagotovo preizkusil nov način 
in ga sprejel kot ustreznega za nadaljnje delo. V 
novembru 2014 je bila v okviru promocije projekta 
pripravljena delavnica Prenos znanja in izkušenj 
pri uporabi tablične aplikacije v gozdarstvu za 
sodelavce Zavoda za gozdove Slovenije. Naloga 
delavnic in članka je tudi, da nakaže morebitne 
rešitve in odpravi dvome o uporabnosti tablice 
kot nadomestka za papirnate obrazce. Skupaj z 
zmogljivim ročnim GPS in geografskim informa-
cijskim sistemom pa se lahko približa sodobnemu 
orodju, ki ga ameriški gozdni delavci že uporabljajo 
v načrtovanju (Burk, 2014). 

Nadgradnja vmesnika in okolja GIS, ki ga tre-
nutno uporabljamo, bi se lahko razvijala v smer:
–  digitalnega risanja mej žledolomnih območij 

na terenu (doline, jarki, sestoji),
–  neposrednega prenosa posnete ploskve v 

vizualno bolj predstavljivo obliko (3D),
–  izračunavanja lesne zaloge stoječih in podrtih 

dreves neposredno na ploskvi po popisu.
Možnosti so številne, omejeni pa smo s finanč-

nimi viri in zadržki pred nepreizkušenimi novimi 
tehnologijami. Upoštevajmo pa, da uvajanje 
sodobnih tehnoloških sredstev navadno pomeni 
racionalizacijo dela in večjo kakovosti storitev – 
spomnimo se npr. ocene o uporabi GPS-navigacije 
v gozdni inventuri pred štirinajstimi leti (Kopše 
in Hočevar, 2001), ki je spodbudila uporabo GPS-
-sprejemnikov v gozdarstvu.
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1 UVOD IN NAMEN RAZISKAVE
1 INTRODUCTION AND AIM OF THE 

STUDY

Življenje prostoživečih divjih kopitarjev je zelo 
povezano z letnim ciklom potreb po energiji, na 
katerega znatno vpliva razporeditev virov (Geist, 
1982), ter izpostavljenostjo plenilcem (Geist, 1998; 

1 Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj, Staneta Žagarja 
27b, 4000 Kranj, miran.hafner@zgs.si
2 Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska c. 
19, 4260 Bled, blaz.cerne@zgs.si

GDK 151:156.41Cervus elaphus L.(497.4)(045)=163.6

Vplivi okoljskih dejavnikov na velikost skupin jelenjadi 
(Cervus elaphus L.) v vzhodnih Karavankah in Kamniško-
Savinjskih Alpah
Impacts of Environmental Factors on Red Deer (Cervus elaphus L.) Group Size 
in the Eastern Karavanke and the Kamnik Savinian Alps

Miran HAFNER1, Blaž čERNE2

Izvleček:
Hafner, M., černe, B.: Vplivi okoljskih dejavnikov na velikost skupin jelenjadi (Cervus elaphus L.) v vzhodnih 
Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in 
povzetkom v angleščini, cit. lit.44. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V raziskavi smo proučili, kateri dejavniki ključno vplivajo na velikost skupin navadnega jelena (Cervus elaphus 
L.) v vzhodnih Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah. Raziskava temelji na podatkih 3.695 opažanj skupin 
jelenjadi, GIS-podatkovnih plasteh devetnajstih okoljskih spremenljivk ter spremenljivkah gostote jelenjadi, 
letnih obdobjih in sestave posegov v (sub)populacijo. Rezultati analize kažejo, da na velikost skupin jelenjadi 
vplivajo okoljske spremenljivke, povezane s količino hrane in kakovostnim kritjem pred vznemirjanjem, gostota 
jelenjadi na lokalnem in na (sub)populacijskem nivoju, letna obdobja z vegetacijskimi spremembami v povezavi 
z biološkimi značilnostmi jelenjadi kot vrste ter sestava posegov v (sub)populacijo z odstrelom. Največje so me-
šane skupine (M = 5,10), sledijo skupine košut (M = 3,20), jelenov (M = 2,23) in nato (skupine) enoletnih živali  
(M = 1,24) in telet (M = 1,07). V primerjavi z velikostjo skupin jelenjadi v novembru-decembru, je velikost 
skupin manjša v obdobjih junij, julij-avgust in september-oktober. 
Ključne besede: navadni jelen, Cervus elaphus, velikost skupin, okoljski dejavniki, vzhodne Karavanke in Ka-
mniško Savinjske Alpe, Slovenija 

Abstract:
Hafner, M., černe, B.: Impacts of Environmental Factors on the Red Deer (Cervus elaphus L.) Group Size in the 
Eastern Karavanke and the Kamnik Savinian Alps. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 73/2015, 
vol. 2. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 44. Translated by Breda Misja, proofreading of 
the Slovenian text Marjetka Šivic.
In our study we investigated which factors have key impact on the red deer (Cervus elaphus L.) group size in 
the eastern Karavanke and the Kamnik Savinian Alps. The study is based on the data from 3,695 observations 
of the red deer groups, GIS data layers of nineteen environmental variables, and variables of red deer density, 
annual periods and structure of interventions into the (sub)population. The results of the analysis show that the 
red deer group size is affected by environmental variables associated with feed quantity and quality cover from 
disturbances, red deer density on the local and (sub)population level, annual periods with vegetation changes 
associated with biological characteristics of red deer as a species, and structure of interventions into the (sub-)
population with culling. The largest are mixed groups (M = 5.10) followed by groups of does (M = 3.20), stags 
(M = 2.23), further (groups of) yearlings (M = 1.24) and calves (M = 1.07). Compared to the size of deer groups 
in November-December, the group size in periods June, July-August and September-October is smaller.
Keywords: 
red deer, Cervus elaphus, group size, environmental factors, eastern Karavanke and the Kamnik Savinian Alps, Slovenia

Leslie et al., 1999, Bertram, 1978, Turner in Pitcher, 
1986). Na oblikovanje in velikost skupin vplivajo 
tudi socialne povezave (Geist, 1982), selitve (Clut-

Znanstvena razprava
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ton-Brock et al., 1982, Geist, 1982), populacijska 
gostota (Clutton Brock et al., 1982, Borkowski, 2000, 
Hebblewhite in Pletscher, 2002), vznemirjanje in 
drugi dejavniki. Velikost socialnih skupin in obseg 
dnevnega in sezonskega gibanja je pri vrstah, ki so 
izpostavljene sezonskim spremembam vegetacije, 
praviloma obratno povezana s kakovostjo varno-
stnega kritja, ki ga nudi rastje (Geist, 1998; Jarman, 
1974; Molvar and Bowyer, 1994). Na splošno torej 
velja zakonitost, da se večje skupine oblikujejo na 
bolj odprtih območjih, v gozdnatem območju pa 
so praviloma manjše (Clutton-Brock et al., 1982, 
Takatsuki, 1983, Thirgood, 1996). Jedrzejewski et 
al. (2006) navaja, da na velikost skupin kopitarjev 
vplivajo različni okoljski dejavniki, pa tudi antro-
pogeni; njihov vpliv pa je še vedno dokaj slabo 
raziskan in tudi dokaj slabo razumljen.

Socialne povezave in oblikovanje skupin so 
povezane tudi z velikostjo in sestavo populacije. 
Več kot je v populaciji samic in mladih živali, večje 
so praviloma skupine, saj samice in mlade živali 
bolj težijo k združevanju v skupine v primerjavi s 
samci ali starejšimi živalmi. Več kot je v populaciji 
samcev glede na samice, manjši so paritveni haremi 
(Bender, 1996). Več kot je v populaciji odraslih 
samcev (>5 let) glede na odrasle samice (>2 let), 
manjši so haremi in več jih je (Bonenfant et al., 
2004) Večja kot je populacijska gostota jelenjadi, 
večje so praviloma skupine (Thirgood, 1996). 
Nekateri avtorji ugotavljajo, da so letne spremembe 
velikosti skupin pri navadnem jelenu lahko velike 
predvsem pri čredah, ki se selijo, so pod večjim 
lovskim pritiskom in/ali so predmet sezonsko 
omejenih virov hrane (Clutton-Brock et al., 1982, 
Geist, 1982). Nasprotno pa črede, ki živijo stalno na 
določenem območju in jih ne lovijo ali so predmet 
zgolj majhne sezonske spremenljivosti v dostopno-
sti prehranskih virov, kažejo bolj stalno velikost 
ter sestavo skupin (Franklin and Lieb, 1979). 
Plenjenje je pomembno sredstvo naravne selekcije 
in zato lahko zelo vpliva na evolucijo določenega 
vedenja (Lima in Dill, 1990). Ena od pomembnih 
protiplenilskih vedenjskih strategij izpostavljenosti 
plenilcem je združevanje v skupine s predstavniki 
iste vrste (Hamilton, 1971, Treisman, 1975) ali celo 
različnih vrst. Osebki v skupini predstavnikov iste 
vrste lahko potencialno pridobijo z usklajevanjem 
obrambe skupine, večjo verjetnostjo zaznavanja 

plenilcev, večjo verjetnostjo za uspešen pobeg ali 
manjšo verjetnostjo, da bi jih uplenili (Bertram, 
1978, Turner in Pitcher, 1986). Creel in Winnie 
(2005) npr. ugotavljata, da se velikost skupin veča 
z večjo oddaljenostjo od kritja, kar je največkrat 
pojasnjeno kot protiplenilski odziv. Nasprotno 
pa Barja in Rosellini (2008) ugotavljata, da pod 
vplivom plenilskega pritiska volkov pri jelenjadi 
tip habitata ni vplival na velikost skupin.

Navadni jelen je vrsta, ki je evolucijsko povezana 
z odprtimi habitati (Geist, 1982), njena vedenjska 
in morfološka prilagodljivost pa ji omogoča življe-
nje v širokem spektru različnih habitatov. Večina 
(sub)populacij v Sloveniji živi pretežno v gozdnem 
okolju, pri nekaterih delež gozdov v območju 
njihove aktivnosti presega 80 %. Nekatere tudi 
niso pod vplivom plenilcev (volka). Oboje velja 
tudi za proučevano (sub)populacijo v Vzhodnih 
Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah. V 
Sloveniji populacije večinoma tudi intenzivno 
lovijo, velikost skupin pa se zelo spreminja v času 
in prostoru. V nekaterih (sub)populacijah največje 
skupine dosegajo velikost tudi nekaj deset živali, 
čeprav prevladujejo majhne skupine do treh živali 
(Hafner, 1997, Adamič s sod., 2006, Hafner, 2014). 

Zaradi specifične zgodovine upravljanja z 
jelenjadjo v Sloveniji in tudi v proučevani (sub) 
populaciji (iztrebitev, ponovna naselitev, večanje 
števila, intenzivno krmljenje – na nekaterih lokaci-
jah že skoraj stoletje), velikega deleža gozda, sestave 
oziroma ponekod (tudi v proučevani populaciji) 
odsotnosti plenilcev, intenzivnega lova ter ponekod 
znatnega vpliva jelenjadi na njeno okolje (gozdove) 
rezultatov tujih raziskav ne moremo preprosto 
privzeti in upoštevati v naših razmerah. Novi 
izsledki raziskav in s tem dopolnjevanje pozna-
vanja življenja jelenjadi v slovenskih razmerah 
prispevajo k dopolnjevanju strategije upravljanja 
z jelenjadjo in njenim okoljem. Navedeno velja 
tudi za poznavanje socialnega življenja jelenjadi, 
npr. velikosti (in sestave) skupin, tudi v povezavi z 
večjo številčnostjo, večjim širjenjem življenjskega 
prostora jelenjadi v Sloveniji ter vplivom na njeno 
življenjsko okolje (gozdove). Videti (opažati) več 
živali v skupini namreč ne pomeni vedno tudi 
velikega števila živali v (sub)populaciji. Poznavanju 
dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje in velikost 
skupin, je namenjena pričujoča raziskava.
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2 MATERIAL IN METODE
2 MATERIAL AND METHODS
2.1 Priprava podatkov o velikosti skupin 

in okoljskih dejavnikih
2.1 Preparation of group size and 

environmental factors data
Podatke o velikosti skupin jelenjadi smo pridobili 
z opazovanjem jelenjadi v vzhodnih Karavankah 
in Kamniško-Savinjskih Alpah, v prostoru med 
Ljubeljem, Kranjem, Cerkljami, Kamnikom in 
Logarsko dolino na površini okoli 55.000 ha v 
obdobju 2001–2009. Jelenjad so opazovali revirni 
lovci lovišča s posebnim namenom Kozorog - 
Kamnik in nekateri člani lovskih družin Jezersko, 
Storžič, Tržič in Udenboršt ob vsakodnevnih 
rednih izhodih v lovišče, in sicer pri lovu jelenjadi 
in tudi pri lovu druge divjadi in drugih aktivno-
stih, praviloma v jutranjih in večernih urah. V 
opazovalne liste so zabeležili podatke o datumu, 
uri, lokaciji, številu opažene jelenjadi v skupini 

in sestavi skupine. Lokacija je bila določena s 
krajevnim imenom in kvadrantom velikosti 100 
ha. V analizo smo vključili 3.695 podatkov opa-
žene jelenjadi v obdobju 2004–2009. Skupina je 
bila določena kot (trenutna) prostorska združitev 
živali, v kateri noben osebek ni bil drug od drugega 
oddaljen več kot 50 m. Pri taki razdalji so osebki 
praviloma v vidnem stiku in pogosto prek njega 
usklajujejo svoje gibanje (Shi s sod., 2005). 

Podatke o okoljskih spremenljivkah smo pri-
pravili na temelju lastnih podatkovnih baz, vanje 
pa smo vključili tudi druge javno dostopne 
podatkovne baze. Podatke različnih slojev smo 
aplicirali na nivo kvadrantov, velikosti 100 ha. 
Prostorska enota je tako enaka prostorski enoti 
zbiranja podatkov v loviščih opaženih živali 
(skupin). Na temelju drugih podobnih raziskav 
ter poznavanja značilnosti ekologije jelenjadi smo 
analizirali okoljske spremenljivke, ki so prikazane 
v preglednici 1.

Preglednica 1: Analizirane okoljske spremenljivke
Table 1: Analyzed environmental variables

Opis neodvisne spremenljivke
Description of undependent variable

Koda  
spremenljivke 
Variable code

Enota
Unit

Vir podatkov
Source of data

Nadmorska višina NADM_V m ZGS
Nagib NAGIB % ZGS
Kamnitost KAM % ZGS
Skalnatost SKAL % ZGS
Delež kmetijskih površin (MKGP, 2002; šifra 1000) RABA_1 % MKGP
Delež mladovja (rf. 1) MLAD_% % ZGS
Delež drogovnjakov (rf. 2) DROG_% % ZGS
Delež debeljakov (rf. 3) DEB_% % ZGS
Delež sestojev v obnovi (rf.4) POMLAJ_% % ZGS
Lesna zaloga LZSKU_HA m3/ha ZGS
Delež iglavcev IGL_% % ZGS
Delež smreke v lesni zalogi SMREKA_% % ZGS
Delež bukve v lesni zalogi BUKEV_% % ZGS
Gostota gozdnih cest GCE_MHA m/ha ZGS
Gostota javnih cest JCE_MHA m/ha ZGS
Indeks pestrosti gozdnih združb v kvadrantu ZDR_PEST ZGS
Razdalja najbližje gozdne ceste do središča kvadranta RAZ_GC m ZGS
Razdalja najbližje javne ceste do središča kvadranta RAZ_JC m ZGS
Razdalja najbližjega krmišča do središča kvadranta RAZ_KRMI m ZGS

ZGS – Zavod za gozdove Slovenije, MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ARSO – Agencija 
RS za okolje, UL – upravljavci lovišč
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2.2 Priprava drugih podatkov
2.2 Preparation of other data

Populacijska gostota je pomemben dejavnik 
populacijske dinamike in določa razpoložljivost 
virov in porazdelitev hrane med posamezne 
živali. V povezavi s populacijsko gostoto je tudi 
velikost skupin (Thirgood, 1996, Shi et al., 2005, 
Blank et al., 2012, Vander Wal et al., 2013). V 
raziskavo smo zato vključili tudi podatke gostote 
odvzema kot kazalnika gostote (sub)populacije. 
Gostoto odvzema smo vključili na tri načine, in 
sicer za posamezna leta in celotno (sub)popula-
cijo (GODV_POP), za posamezna leta in lovišča 
oziroma revirje lovišča s posebnim namenom 
(GODV_LOV) ter za posamezna leta in kvadrante, 
velikosti 100 ha (GODV_KV). Podatke smo 
vključili kot zvezni numerični znak. Podatke o 
gostoti odvzema po kvadrantih smo pridobili iz 
t.i. Osrednjega slovenskega registra velike divjadi 
in velikih zveri, v katerega upravljavci lovišč evi-
dentirajo podatke od leta 2005 naprej. Podatke 
odvzema smo po kvadrantih v obravnavanem 
območju evidentirali že v letu 2004.

Iz številnih analiz velikosti skupin jelenjadi 
v drugih okoljih (navedeno v razpravi) in tudi 
iz naše predhodne analize podatkov (Hafner, 
2014) je razvidno, da se velikost skupin spre-
minja tudi med različnimi obdobji leta. V raz-
iskavo smo zato vključili tudi šest različnih 
letnih obdobij. Letna obdobja smo oblikovali z 
združevanjem mesecev ob upoštevanju fenolo-
ških (vegetacijskih) ciklov ter bioloških ciklov 
jelenjadi kot vrste (Hafner, 2014) in podobno, 
kot so jih razvrstili tudi nekateri drugi avtorji 
(npr. Bender in Haufler, 1999), in sicer (zima) 
januar-marec (JAN_MAR), (pred poleganjem) 
april-maj (APR_MAJ), (poleganje) junij (JUN), 
(po poleganju) julij-avgust (JUL_AVG), (parjenje) 
september-oktober (SEPT_OKT) in (po parjenju) 
november-december (NOV_DEC). 

Ker se skupine oblikujejo glede na socialne 
značilnosti vrste, smo v raziskavo vključili 
pet različnih socialnih skupin, podobno kot 
jih navajajo tudi drugi avtorji (npr. Bowyer, 
1984, Bonenfant et al., 2004, Shi et al., 2005). 
Iz predhodne analize (Hafner, 2014) smo 
ugotovili, da se velikosti različnih socialnih 

skupin značilno razlikujejo. Glede na sestavo 
smo tako oblikovali:
1.  skupine samic, v katerih so bile odrasle samice 

z enoletniki ali brez njih in/ali teleti obeh spolov 
(KOSUTE).

2.  skupine samcev, v katerih so bili odrasli samci z 
enoletniki ali brez njih in/ali teleti obeh spolov 
(JELENI),

3.  mešane skupine, v katerih je bila vsaj po ena 
odrasla žival vsakega spola z enoletniki ali brez 
njih in/ali teleti (MESAN),

4.  skupine enoletnikov, v katerih so bili enoletniki 
ne glede na spol s teleti ali brez njih (ENOLET),

5.  skupine telet, v katerih so bila teleta ne glede 
na spol (TELETA). 

Velikost skupin je odvisna tudi od sestave popu-
lacije (npr. Bender 1996). Več kot je v populaciji 
mladih živali, večje so praviloma skupine, saj 
mlade živali bolj težijo k združevanju v skupine 
v primerjavi s starejšimi. Na sestavo populacije 
vplivamo tudi s sestavo odvzema, zato smo v 
raziskavo vključili podatke o sestavi realiziranega 
odvzema dve- in večletnih košut, mladih živali 
(teleta in enoletni) ter dve- in večletnih jelenov za 
posamezna leta na nivoju lovišč oz. revirjev lovišča 
s posebnim namenom (KOS_LOV, MLA_LOV, 
JEL_LOV). 

2.3 Statistične analize
2.3 Statistical analyses
V raziskavo vpliva okoljskih in drugih spremen-
ljivk na velikost skupin jelenjadi smo tako vključili 
devetnajst okoljskih spremenljivk in enajst drugih 
(navedenih v prejšnjem poglavju), skupno torej 
trideset različnih spremenljivk. Vplive neodvisnih 
spremenljivk na odvisno spremenljivko (velikost 
skupin jelenjadi) smo proučevali s posplošenim 
linearnim/nelinearnim modelom v programskem 
paketu STATISTICA. Uporabili smo Poissonovo 
porazdelitev odvisne spremenljivke. V prvi del 
analize smo vključili okoljske spremenljivke in 
gostoto odvzema, v nadaljevanju pa smo okoljskim 
spremenljivkam in gostoti odvzema postopno 
dodajali tudi letno obdobje, tip skupine in sestavo 
odvzema.

Hafner, M., Černe, B.: Vplivi okoljskih dejavnikov na velikost skupin jelenjadi (Cervus elaphus L.) v vzhodnih Karavankah 
in Kamniško-Savinjskih Alpah



GozdV 73 (2015) 3 159

Grafikon 1: Frekvenčna porazdelitev velikosti skupin jelenjadi v vzhodnih Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah
Graph 1: Frequency distribution of red deer group size in the eastern Karavanke and the Kamnik Savinian Alps

Preglednica 2: Srednje vrednosti velikosti skupin jelenjadi glede na njihovo sestavo
Table 2: Mean values of red deer group sizes in relation to their structure

Sestava skupin
Group composition M s.e. Me Mo N

Mešane skupine 5,10 0,13 4 3 469
Skupine košut 3,20 0,04 3 2 2.110
Skupine jelenov 2,23 0,07 2 1 645
Skupine enoletnih 1,24 0,02 1 1 403
Skupine telet 1,07 0,05 1 1 68
Skupaj 3,02 0,04 2 2 3.695

Legenda/Legend:M – aritmetična sredina (arithmetic mean); s.e. – standardna napaka (standard error); Me – 
mediana (median); Mo – modus (mode); N – velikost vzorca (sample size)

Preglednica 3: Srednje vrednosti velikosti skupin jelenjadi glede na letna obdobja
Table 3: Mean values of red deer group sizes in relation to annual periods 
Letna obdobja
Annual periods M s.e. Me Mo N

Januar-marec 3,17 0,12 3 2 423
April-Maj 2,93 0,11 2 2 463
Junij 3,12 0,17 2 2 288
Julij-Avgust 2,92 0,08 2 2 545
September-oktober 2,89 0,06 2 2 982
November-december 3,16 0,07 3 2 994
Skupaj 3,02 0,04 2 2 3.695

Legenda/Legend:M – aritmetična sredina (arithmetic mean); s.e. – standardna napaka (standard error); Me – 
mediana (median); Mo – modus (mode); N – velikost vzorca (sample size)
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3 REZULTATI
3 RESULTS

V prvem delu analize smo med okoljskimi spre-
menljivkami in gostoto odvzema na velikost 
skupin jelenjadi odkrili vpliv desetih (10) spre-
menljivk. Velikost skupin jelenjadi se zmanjšuje z 
manjšim deležem kmetijskih površin (RABA_1), 
večjo gostoto gozdnih cest (GCE_MHA),  večjo 
skalovitostjo terena (SKAL) in povečuje z večjim 
deležem drogovnjakov (DROG_%),  večjo nad-
morsko višino (NADM_V), večjo kamnitostjo 
terena (KAM), večjo razdaljo do gozdnih cest 
(RAZ_GC), bližino krmišč zimskega krmljenja 
(RAZ_KRMI) ter večjo gostoto odvzema v lovi-
ščih (GODV_LOV) in kvadrantih (GODV_KV) 
(Preglednica 4).

V drugem delu analize smo proučevanim okolj-
skim spremenljivkam in gostoti odvzema jelenjadi 
dodali letna obdobja. Poleg vpliva vseh navedenih 
okoljskih dejavnikov in gostote odvzema smo 
ugotovili, da je v primerjavi z velikostjo skupin 
jelenjadi v novembru-decembru (NOV_DEC) 
velikost skupin manjša v obdobjih julij-avgust 
(JUL_AVG) (Wald 9,886, p = 0,002), junij (JUN) 
(Wald 7,050, p = 0,008) in september-oktober 
(SEPT_OKT) (Wald 9,588, p = 0,002). V nadalje-
vanju smo v analizo vključili tudi sestavo skupin. 

Preglednica 4: Vplivi dejavnikov na velikost skupin jelenjadi (vključeni okoljski dejavniki in gostota odvzema)
Table 4: Impacts of factors on the red deer group size (including environmental factors and density of culling)

Spremenljivka
Variable

Ocena parametra
Parameter  

estimate

Standardna 
napaka

Standard error

Waldova  
statistika 

Wald statistic

p-vre-
dnost

p-value
KONSTANTA 2,609 0,769 11,524 0,001
GODV_LOV 0,522 0,047 123,255 0,000
GODV_KV 0,061 0,013 22,932 0,000
RABA_1 (do 1,30 %) –0,468 0,121 14,971 0,000
RABA_1 (1,30–10,51 %) –0,364 0,100 13,142 0,000
RABA _1 (več kot 10,51 %) 0,000
DROG_% 0,009 0,004 4,559 0,033
GCE_MHA –0,013 0,003 14,059 0,000
NADM_V 0,001 0,000 5,870 0,015
KAM 0,015 0,005 10,522 0,001
SKAL –0,019 0,004 20,358 0,000
RAZ_GC 0,000 0,000 7,436 0,006
RAZ_KRMI (do 974 m) 0,476 0,117 16,621 0,000
RAZ_KRMI (več kot 2981 m) 0,000

Ugotovili smo, da so v primerjavi s skupinami telet 
vse preostale kategorije skupin večje (ENOLET 
– Wald 8,632, p = 0,003; JELENI – Wald 56,861, 
p = 0,000; KOSUTE – Wald 233,708, p = 0,000; 
MESAN – Wald 567, 721, p = 0,000). V tem delu 
analize pa smo izgubili nekatere vplive okoljskih 
dejavnikov, ki so se v prvem delu analize pokazali 
za značilne. Podrobnejših podatkov drugega dela 
analize v preglednicah ne prikazujemo.

V tretjem delu analize smo okoljskim spre-
menljivkam in gostoti odvzema jelenjadi (prvi del 
analize) ter letnim obdobjem (prvi del drugega 
dela analize) dodali tudi sestavo realiziranega 
odvzema jelenjadi. V tretji del analize nismo 
vključili sestave skupin (drugi del drugega dela 
analize). Na velikost skupin smo odkrili vpliv 
petnajstih spremenljivk, večina (okoljske spre-
menljivke in gostota odvzema) je enakih in s 
podobnim vplivom kot v prvem delu analize. 
Velikost skupin jelenjadi se manjša z manjšim 
deležem kmetijskih površin (RABA_1), večjo 
gostoto gozdnih cest (GCE_MHA), večjo gostoto 
javnih cest (JCE_MHA) ter večjo skalovitostjo 
terena (SKAL). Velikost skupin jelenjadi je v 
primerjavi z obdobjem november-december 
manjša v obdobjih julij-avgust (JUL_AVG), 
junij (JUN) in september-oktober (SEPT-OKT). 
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Velikost skupin jelenjadi se manjša tudi z večjim 
deležem odvzema dve- in večletnih košut v loviščih 
(KOS_LOV). Velikost skupin jelenjadi se veča z 
večjim deležem drogovnjakov (DROG_%), večjo 
nadmorsko višino (NADM_V), večjo kamnitostjo 
terena (KAM), večjo razdaljo do gozdnih cest 
(RAZ_GC) ter bližino krmišč zimskega krmljenja 
(RAZ_KRMI). Velikost skupin jelenjadi se prav 
tako veča z večjo gostoto odvzema v loviščih 
(GODV_LOV), večjo gostoto odvzema v kva-
drantih (GODV_KV) in večjo gostoto odvzema 
v populaciji (GODV_POP). Velikost skupin 
jelenjadi se veča tudi z večjim deležem odvzema 
mladih živali v loviščih (MLA_LOV). Rezultati 
tretjega dela analize so prikazani v preglednici 5.

Preglednica 5: Vplivi dejavnikov na velikost skupin jelenjadi (vključeni okoljski dejavniki, gostota odvzema, 
letna obdobja in sestava odvzema)
Table 5: Impacts of factors on the red deer group size (including environmental factors, density of culling, annual 
periods and structure of culling)

Spremenljivka
Variable

Ocena parametra
Parameter esti-

mate

Standardna. Na-
paka

Standard error

Waldova stati-
stika  

Wald statistic 

p-vre-
dnost

p-value
KONSTANTA 0,229 1,392 0,027 0,869
GODV_LOV 0,509 0,047 117,268 0,000
GODV_POP 1,995 0,671 8,844 0,003
GODV_KV 0,064 0,013 24,600 0,000
RABA_1 (do 1,30 %) –0,512 0,121 17,884 0,000
RABA_1 (1,30–10,51 %) –0,385 0,101 14,619 0,000
RABA _1 (več kot 10,51 %) 0,000
DROG_% 0,009 0,004 4,783 0,029
GCE_MHA –0,012 0,003 13,101 0,000
NADM_V 0,001 0,000 9,156 0,002
JCE_MHA –0,008 0,004 4,041 0,044
KAM 0,015 0,005 10,253 0,001
SKAL –0,017 0,004 15,855 0,000
RAZ_GC 0,000 0,000 5,722 0,017
RAZ_KRMI (do 974 m) 0,416 0,117 12,578 0,000
RAZ_KRMI (več kot 2981 m) 0,000
JUL_AVG –0,271 0,095 8,141 0,004
JUN –0,290 0,117 6,105 0,013
SEPT_OKT –0,246 0,079 9,627 0,002
NOV_DEC 0,000
KOS_LOV –0,061 0,017 13,065 0,000
MLA_LOV 0,041 0,016 6,709 0,010

4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Spremenljivke, ki vplivajo na velikost skupin 
jelenjadi, bi lahko razvrstili na dejavnike zgradbe 
prostora, letne vegetacijske spremembe v povezavi 
z biološkimi značilnostmi jelenjadi kot vrste, 
(sub)populacijsko gostoto jelenjadi in strategijo 
upravljanja z jelenjadjo oziroma sestavo posegov 
v (sub)populacijo jelenjadi. 

Velikost skupin jelenjadi se zmanjšuje z manj-
šim deležem kmetijskih površin. Kmetijske povr-
šine (v območju razširjenosti proučevane jelenjadi 
so to predvsem travniki in pašniki) predstavljajo 
večjo ponudbo (količino) hrane v primerjavi z 
gozdovi, ker pa so tudi vzdrževani (košnja, paša), 
so tudi zato (kakovost hrane) bolj priljubljeni. 
Manjše družinske skupnosti košut, telet in enoletne 
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jelenjadi se na njih združujejo, zato je na takšnih 
večjih prehranskih krpah mogoče opaziti tudi večje 
skupine. Podobno zakonitost pojavljanja večjih 
skupin v bolj odprtih habitatih za navadnega jelena 
ugotavljajo tudi drugi avtorji (npr. Clutton-Brock 
et al., 1982, Jeppesen, 1987). Thirgood (1996) 
tudi za damjaka (Dama dama) v južni Angliji 
ugotavlja, da je bila velikost skupin samic v vseh 
letnih obdobjih večja v odprtih habitatih kot v 
zaprtih. Isti avtor prav tako ugotavlja, da so bile 
skupine damjaka v velikih gozdnatih predelih 
majhne. Skupine v velikih gozdnatih predelih 
očitno izgubijo svojo povezanost, kar povzroči 
oblikovanje manjših skupin. V agrarni krajini, kjer 
so zaplate gozdov manjše, se skupine v gozdovih 
ne razbijejo (po hranjenju na odprtih površinah), 
zato so bile v takšni krajini tudi v gozdovih večje 
(Thirgood, 1996). Podobne ugotovitve za damjaka 
navaja tudi LaGory (1986). Barrette (1991) tudi 
za čitala (Axis axis) v Šrilanki ugotavlja bistveno 
večje (nekajkrat večje) skupine v odprti pokrajini 
(odprti preriji) kot v gozdovih. Skupine so bile 
tudi bistveno večje v deževni sezoni kot v sušni.

Creel in Winnie (2005) za populacijo vapi-
tija (Cervus canadensis) s prisotnimi plenilci 
(volkom) ugotavljata, da se velikost skupin veča 
z večjo oddaljenostjo od kritja, kar se največkrat 
razlaga kot protiplenilski odziv. Avtorja navajata, 
da je ugotovitev veljala le v primerih oz. dneh, 
ko volkov ni bilo. Ob prisotnosti volkov so bile 
velikosti skupin majhne v vseh oddaljenostih 
od kritja. Avtorja menita, da je bilo povečevanje 
skupin v oddaljenosti od kritja v dneh, ko ni 
bilo volkov, prehranjevalni in ne protiplenilski 
odziv. Bertram (1978) in Geist (1982) navajata, 
da je najverjetnejši selekcijski pritisk za večjo 
velikost skupin z manjšo stopnjo kritja izogibanje 
plenilstvu. Hipoteza predvideva, da je za veliko 
žival, npr. jelena, manj verjetno, da bo opažena 
v gostem kritju, če je sama ali v majhnih skupi-
nah. Nasprotno pa so v odprtih območjih veliki 
kopitarji preveliki, da bi bili skriti, ko se hranijo. 
Zato so velike skupine bolj pogoste na odprtih 
površinah, kjer večje število živali (v skupini) skrbi 
za ugotavljanje pristnosti plenilcev. Verjetnost 
biti uplenjen v takšni skupini je proporcionalna 
s številom osebkov v skupini (Hirth, 1977), zato 
so povezave v velikih skupinah uspešnejše v 

primerjavi s posameznimi živalmi na odprtih 
površinah. Barja in Rosellini (2008) za okolje s 
prisotnimi volkovi tudi pri srnjadi (Capreolus 
capreolus) ugotavljata, da so bile skupine večje v 
odprtih habitatih kot v zaprtih. Oblikovanje večjih 
skupin na bolj odprtih površinah pa ne velja vedno 
za vse vrste skupin in v vseh habitatih. Bender 
in Haufler (1996) npr. ugotavljata, da se velikost 
skupin ni spreminjala obratno s stopnjo kritja, 
verjetno zato, ker je bilo kritja dovolj povsod na 
območju aktivnosti jelenjadi, kot tudi verjetno 
zaradi pomanjkanja plenilcev. Ugotavljata, da se 
je samo velikost mešanih skupin značilno razli-
kovala med različnimi razredi kritja, razlike pa so 
bile tudi med sezonami. Zimske mešane skupine 
so bile značilno manjše v odprtih predelih, čez 
poletje pa so bile značilno večje v odprtih predelih 
kot tudi v predelih z zmernim kritjem. Barja in 
Rosellini (2008) za okolje s prisotnimi volkovi 
pri jelenjadi nista odkrila, da bi sestava habitata 
(odprtost – zaprtost) pogojevala velikost skupin. 
V naši proučevani populaciji, v kateri so plenilci 
(volk) odsotni že skoraj stoletje, opažanje večjih 
skupin jelenjadi na večjih travnih površinah bolj 
kot s protiplenilsko strategijo povezujemo z zdru-
ževanjem zaradi večjih količin in kakovosti hrane. 

V raziskavi smo tudi odkrili, da so bile večje 
skupine jelenjadi opažene v prostoru z večjim 
deležem drogovnjakov. Navedeno značilnost 
povezujemo z večjo kakovostjo kritja, površinsko 
večji obseg drogovnjakov nudi večje možnosti 
kritja večjemu številu živali. Omenjena zakoni-
tost je verjetno še posebno pozitivna v povezavi 
z bližino prehranskih krp (bližina kritja in bli-
žina hrane). V povezavi z varnostnim kritjem 
in izogibanjem vznemirjanju navajamo tudi v 
raziskavi ugotovljeno značilnost oblikovanja 
manjših skupin jelenjadi z večjo gostoto gozdnih 
cest in tudi oblikovanje večjih skupin z večjo 
oddaljenostjo od njih. Gozdne ceste privedejo v 
prostor nekatere oblike vznemirjanja (motorizi-
rano vznemirjanje, gobarjenje, rekreacija …), med 
njimi tudi vznemirjanje zaradi lova. Zato je razu-
mljiva večja koncentracija jelenjadi in posledično 
oblikovanje večjih skupin v območjih z manjšim 
vznemirjanjem in dobrim kritjem. Jedrzejewski 
et al., 2006, npr. ugotavlja, da na velikost skupin 
jelenjadi zelo vpliva aktivnost ljudi, celo bolj kot 
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nekatere spremenljivke (vegetacijske) zgradbe 
prostora in nekatere podnebne spremenljivke 
(snežna odeja). Zaradi intenzivnega lova so se 
namreč povečevale skupine, čeprav se je gostota 
jelenjadi zmanjševala. Isti avtor tudi navaja, da je 
pri velikih pritiskih na jelenjad z lovom z name-
nom manjšanja gostot potrebna dobršna mera 
previdnosti, saj se dejavnost odraža v vedenjskih 
in ekoloških spremembah pri živalih, kar lahko 
vpliva na stabilnost populacije, še posebno v 
okoljih z velikimi zvermi. Lov je tudi dejavnost, ki 
povzroča zmanjšano uporabo travnatih površin in 
večjo rabo gozdov (Morgantini in Hudson, 1985, 
Peek et al., 1982). Podobno tudi druge oblike 
vzemirjanja zaradi ljudi (ne samo z lovom) vpli-
vajo na pogostost pojavljanja živali (oz. njihovih 
skupin) v določenem prostoru, gibanja, odselitve 
(Edge in Marcum, 1985), spremembe v velikosti 
skupin, rabi habitatov (Millspaugh et al., 2000) 
ipd. V povezavi z izogibanjem motnjam bi lahko 
navedli tudi ugotovljeno večjo velikost skupin 
jelenjadi z višjo nadmorsko višino. Za sredogorje 
in gorski svet sta značilni manjša gostota javnih 
cest in večja oddaljenost od javnih cest ter naselij 
kot v nižjih nadmorskih višinah. Obenem pa je 
značilen večji delež gozdov, kar je že samo po sebi 
(ne glede na obseg motenj) za jelenjad primer-
nejše življenjsko okolje v primerjavi z okoljem z 
njegovim majhnim deležem. Jerina (2003, 2006) 
ugotavlja, da se verjetnost rabe prostora napre-
dujoče veča z njegovo oddaljenostjo od glavnih 
cest. Jelenjad se izogiba bližini glavnih, prometno 
bolj obremenjenih cest. Spremljana jelenjad se je 
izrazito izogibala predelom, ki so bili hkrati blizu 
glavnih cest in naseljem in je v bližini cest pogosteje 
kot sicer za kritje uporabljala sestoje v razvojni 
fazi mladovij. V povezavi z nadmorsko višino 
navajamo tudi opažanje večjih skupin jelenjadi 
v območjih z večjo kamnitostjo, večja kamnitost 
pa je značilna za nekatere gozdne združbe, v 
katerih je jelenjad pogosteje prisotna, še posebno 
na planotah. Z večjo nadmorsko višino se (sicer 
šibko) povečuje tudi kamnitost terena (kamnitost : 
nadmorska višina Rs = 0,16, p = 0,000) medtem ko 
tega za skalovitost ne moremo trditi (skalovitost : 
nadmorska višina Rs = 0,03, p = 0,120). Zmanjše-
vanje velikosti skupin z večjo skalovitostjo terena 
tako bolj povezujemo z njegovo primernostjo za 

gamsa (in muflona) in tudi z dejstvom, da je v 
območjih z večjo skalovitostjo v gozdnem okolju 
tudi (prehranska) nosilnost prostora verjetno 
manjša kot v manj skalovitih območjih. To prav 
tako lahko vpliva na manj živali na enoto povr-
šine skalovitega okolja in s tem posledično tudi 
na oblikovanje manjših skupin. V okolju z večjo 
skalovitostjo terena je manj mladih razvojnih 
faz gozda (mladovje : skalovitost Rs = -0,126, p 
= 0,000) prav tako je manjša tudi intenzivnost 
kmetijske obdelave (delež kmetijskih površin : 
skalovitost Rs = –0,385, p = 0,000) kar verjetno 
glede na navedene ugotovitve vpliva na velikost 
skupin. Z večjo prehransko ponudbo bi lahko 
povezovali tudi v raziskavi ugotovljeno obliko-
vanje večjih skupin jelenjadi v bližini krmišč. 
Jelenjad se rada zadržuje v bližini krmišč. Jerina 
(2006) navaja, da krmišča zelo in večplastno 
vplivajo na jelenjad. Ugotavlja, da je prostorska 
razporeditev krmišč med vsemi obravnavanimi 
neodvisnimi spremenljivkami najbolj pogojevala 
celoletno prostorsko razporeditev jelenjadi, pa 
tudi razlike v sezonski prostorski razporeditvi 
spremljane jelenjadi. Pozimi se je jelenjad zbirala 
okoli krmišč, v toplem delu leta pa je uporabljala 
njihovo širšo okolico. 

V raziskavi smo odkrili, da se velikost skupin 
jelenjadi spreminja glede na različna letna obdobja. 
Skupine so v juniju, juliju-avgustu ter septembru-
-oktobru manjše kot v novembru-decembru. 
Pred poleganjem, že v maju se, samice ločijo od 
(večjih) skupin, preganjajo pa tudi lanske mladiče 
(enoletne šilarje in junice). Skupine se razbijejo, v 
tem času je zato mogoče opažati manjše skupine 
in večji delež posamičnih živali. Košute polegajo 
teleta večinoma v juniju, veliko telet ostaja še v 
kritju, zato so tedaj skupine še vedno majhne. V 
juliju in avgustu je posamezna teleta že opaziti s 
košutami, lanske živali pa se skupinam večinoma 
še niso pridružile. September in oktober sta meseca 
parjenja, tedaj je sicer nekaj enoletnih živali že 
ponovno pridruženih skupinam samic, vendar 
pa v proučevanem območju ni bilo vedno opaziti 
le velikih (paritvenih) haremov, pač pa pogosto 
tudi posamično košuto z jelenom. September in 
oktober sta tudi meseca začetka lova in odstrela, 
zato se velikost skupin postopno zmanjšuje. Kljub 
vedno večjim pritiskom na odstrel jelenjadi v 
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jesenskih mesecih pa se v novembru in decembru 
jelenjad začne seliti v območja zimovanja, kjer 
se združuje v večje skupine. Površinsko so ta 
območja manjša kot poletno območje aktivnosti 
populacije, na teh območjih pa so tudi krmišča 
zimskega krmljenja. Zato je v tem času, kot tudi 
v nadaljnjih zimskih mesecih, velikost skupin 
jelenjadi največja. Podobne zakonitosti spremi-
njanja velikosti skupin jelenjadi (pa tudi nekaterih 
drugih jelenov) glede na sezono navajajo tudi 
drugi avtorji. Bender in Haufler (1999) za vapitija 
(Cervus canadensis), ki ni bil podvržen selitvam, 
ugotavljata, da so mešane skupine kazale najve-
čjo spremenljivost velikosti med posameznimi 
sezonami znotraj leta. Največje so bile pozimi, 
najmanjše pa v času poleganja, po njem in pred 
parjenjem. Skupine košut so bile največje pred 
poleganjem, sicer pa so se te in skupine jelenov 
malo spreminjale med sezonami leta. Jedrzejewski 
et al., 2006, ugotavlja, da so bile skupine košut in 
jelenov večje pozimi kot poleti. Jeppesen (1987) na 
Danskem ugotavlja, da so v obdobju februar-maj 
prevladovale večje skupine, še posebno košut. V 
obdobju julij-september so bile pogostejše manjše 
skupine. V obdobju november-december so bile 
skupine še manjše, večina jelenjadi ni zapustila 
kritja zaradi velikega pritiska z lovom. Sprememba 
od majhnih k velikim skupinam se je zgodila v 
obdobju januar-februar in maj. Thirgood (1996) 
za damjaka v južni Angliji navaja, da se je velikost 
skupin samic spreminjala sezonsko; največje vre-
dnosti je dosegala pozimi in spomladi, najmanjše 
pa poleti in jeseni. Sezonske spremembe so bile 
značilne za odprte in tudi zaprte habitate. Pri 
divjih kozah (Capra hircus) na otoku Rhum (Shi 
et al., 2005) se je velikost skupin spreminjala med 
letom, avtor pa ugotavlja ravno nasprotno kot 
nekateri drugi avtorji. Skupine so bile najmanjše v 
pozni zimi in zgodnji spomladi, čez poletje pa se 
je velikost večala in dosegla višek v času parjenja 
v avgustu in septembru. 

Velikost skupin se spreminja glede na gostoto 
populacije, ki smo jo proučevali s spremenljivko 
gostota odvzema na lokalnem (kvadrant) in 
tudi na širšem (lovišče) oziroma (sub)popula-
cijskem območju. V prvem delu raziskave smo 
ugotovili, da se velikost skupin povečuje z večjo 
gostoto odvzema v loviščih in tudi z večjo gostoto 

odvzema v kvadrantih. V tretjem delu analize 
smo odkrili, da se velikost skupin povečuje tudi z 
večjo gostoto odvzema na populacijskem nivoju. 
Podobne ugotovitve so odkrili tudi številni drugi 
avtorji pri jelenjadi in tudi pri drugih kopitarjih. 
Vander Wal et al. (2013) ugotavlja, da gostota 
populacije pri vapitiju (Cervus canadensis) zelo 
vpliva na socialno vedenje in velikost skupin. V 
populaciji, kjer je bila gostota poskusno zmanjšana 
od 1,20 na 0,67 živali/km2 je bilo ugotovljeno, da 
samice kažejo pozitiven odziv v velikosti skupin 
pri gostoti populacije >= 0,70, najmanjšo velikost 
skupin pa so dosegale pri gostoti <=0,70 živali/km2. 
Spremembe v velikosti skupin so bile v povezavi 
z gostoto populacije tudi pri samcih, vendar je 
bila odvisnost šibkejša kot pri samicah. Raman 
(1997) za čitala (Axis jelena) (Axis axis) v Indiji 
prav tako ugotavlja, da je bila velikost skupin v 
pozitivni odvisnosti z gostoto populacije. Podobno 
na Japonskem za sika jelena (Cervus nippon) 
ugotavlja Borkowski (2000). Blank et al. (2012) 
pri gazelah (Gazella subgutturosa Guld., 1780) 
ugotavlja, da gostota populacije vpliva na velikost 
skupin, vendar šibko. Vpliv letnega razmnože-
valnega ciklusa je bil na velikost skupin večji kot 
pa populacijska gostota. Tudi pri divjih kozah na 
otoku Rhum na Škotskem so ugotovili razlike v 
velikosti skupin med posameznimi obdobji, ki 
so bile najverjetneje povezane s spremembami v 
velikosti populacije (Shi et al., 2005).

V raziskavi smo odkrili, da se velikost skupin 
jelenjadi spreminja tudi glede na vrsto posegov v 
populacije z odstrelom. Z njim namreč vplivamo 
(poleg na gostoto) tudi na sestavo populacije, s tem 
pa na socialne povezave in posledično na sestavo 
in velikost skupin. Več kot je v populaciji samic 
in mladih živali, večje so praviloma skupine, saj 
samice in mlade živali bolj težijo k združevanju v 
skupine kot samci ali starejše živali. Podobno velja 
tudi za spolno razmerje odraslih živali. Bonenfant 
et al (2004) je npr. ugotovil, da se z večjim spolnim 
razmerjem odraslih samcev (starejših od petih let) 
v primerjavi z odraslimi samicami (starejše od 2 let) 
manjša velikost (paritvenih) haremov, obenem pa 
se povečuje njihovo število. Podobne zakonitosti 
zmanjševanja paritvenih haremov je ugotovil tudi 
Bender (1996). V naši raziskavi smo ugotovili, da 
se z večjim deležem mladih (telet in enoletnih) 
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živali v odvzemu povečuje velikost skupin, z večjim 
deležem košut (dveletne in starejše) v odvzemu pa 
se velikost skupin zmanjšuje. Ugotovljene zakoni-
tosti so v povezavi s prejšnjim gospodarjenjem z 
jelenjadjo v nekaterih revirjih in lovskih družinah 
proučevanega območja. V prvih letih proučevanega 
obdobja (ko še ni bilo treba uresničiti letnih načr-
tov lovišč), je bila v nekaterih loviščih in revirjih 
mlada jelenjad v odvzemu zastopana v velikem 
deležu, tudi na račun načrtovanega odvzema košut 
dveletnih in starejših. Odstrel telet in enoletne 
jelenjadi praviloma še ni razbil večjih skupin, 
saj so njihove matere ostale pridružene večjim 
skupinam. Za to obdobje so bile srednje vrednosti 
velikosti skupin večje v primerjavi s kasnejšimi 
leti (Hafner, 2014), verjetno zaradi večje gostote 
jelenjadi in tudi navedenega razloga. V zadnjih letih 
proučevanega obdobja so bile močnejše težnje po 
zmanjšanju (pre)velikega števila jelenjadi, obenem 
pa je bila s spremembo zakonodaje uvedena tudi 
obveza uresničitve letnih načrtov. V teh letih se 
je v nekaterih revirjih in loviščih zmanjšal delež 
mladih živali v odvzemu v primerjavi s prejšnjimi 
leti, povečal pa se je delež odvzetih košut. V soci-
alnem pogledu pa odstrel odrasle košute iz večje 
skupine pomeni razbitje na njene manjše sestavne 
dele. Tudi če je bilo tele predhodno že odstreljeno, 
se v primeru odstrela košute praviloma loči njena 
enoletna žival od skupine.

V drugem delu raziskave smo v analizo vključili 
tudi sestavo skupin, rezultatov pa nismo prikazo-
vali v posebni preglednici. Ugotovili smo, da so v 
primerjavi s skupinami telet vse preostale kate-
gorije skupin večje; največje so mešane skupine, 
sledijo skupine košut, jelenov, in nato (skupine) 
enoletnih živali in telet. S tem smo potrdili ugo-
tovitve dosedanje analize (Hafner, 2014), kar je 
bil tudi naš namen. Podobne ugotovitve navajajo 
tudi drugi avtorji za navadnega jelena in tudi za 
druge kopitarje. Pri divjih kozah Shi et al. (2005) 
ugotavlja, da so bile mešane skupine večje kot 
skupine s samo enim spolom. Pri damjaku so 
odkrili, da so bile skupine samic večje od mešanih 
skupin, najmanjše pa so bile skupine samcev (Braza 
et al., 1990). Za Przewalskijevo gazelo (Procapra 
przewalskii) je Lei et al. (2001) prav tako ugotovil, 
da so mešane skupine v vseh letnih sezonah večje 
od skupin samic in skupin samcev.

5 POVZETEK
5 SUMMARY

V vzhodnih Karavankah in Kamniško-Savinjskih 
Alpah smo na površini okoli 55.000 ha proučevali 
velikost skupin jelenjadi. Z opazovanjem, ki so 
ga opravljali lovci lovišč in LPN, smo v obdobju 
2004–2009 pridobili 3.695 podatkov (opazovanj), 
podatke o okoljskih spremenljivkah pa smo pri-
dobili iz lastnih podatkovnih baz, v katere smo 
vključili tudi druge javno dostopne podatkovne 
baze. Podatke različnih slojev smo vnesli na nivo 
kvadrantov, velikosti 100 ha; prostorska enota je 
tako enaka prostorski enoti zbiranja podatkov v 
loviščih opaženih živali. V analizo smo vključili 
spremenljivke zgradbe okolja, letna obdobja, 
gostoto jelenjadi na lokalnem in populacijskem 
nivoju ter sestavo posegov v (sub)populacijo 
jelenjadi. Vplive neodvisnih spremenljivk na 
odvisno spremenljivko (velikost skupin jele-
njadi) smo proučevali s posplošenim linearnim/
nelinearnim modelom v programskem paketu 
STATISTICA. Uporabili smo Poissonovo poraz-
delitev odvisne spremenljivke. V prvi del analize 
smo vključili spremenljivke zgradbe prostora in 
gostoto odvzema jelenjadi, v nadaljevanju pa smo 
okoljskim spremenljivkam in gostoti odvzema 
postopno dodajali tudi letno obdobje, tip skupine 
in sestavo odvzema.

Velikost skupin jelenjadi se zmanjšuje z zmanj-
ševanjem deležem kmetijskih površin. Kmetijske 
površine (travniki, pašniki) predstavljajo večjo 
količino hrane v primerjavi z gozdovi, ker pa so 
tudi vzdrževani, so zaradi kakovosti hrane tudi 
bolj priljubljeni. Manjše družinske skupnosti 
košut in njihovega potomstva se na takšnih večjih 
prehranskih krpah srečujejo in združujejo, zato 
je na njih mogoče tudi opaziti večje skupine. Ker 
so v proučevani (sub)populaciji plenilci (volk) 
odsotni že skoraj stoletje, opažanje večjih skupin 
jelenjadi na večjih travnih površinah bolj kot s 
protiplenilsko strategijo povezujemo z združe-
vanjem zaradi večjih količin in kakovosti hrane. 
Opažanje večjih skupin jelenjadi v prostoru z 
večjim deležem drogovnjakov povezujemo z večjo 
kakovostjo kritja, površinsko večji obseg drogov-
njakov v gozdovih nudi večje možnosti kritja 
večjemu številu živali. V povezavi z varnostnim 
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kritjem in izogibanjem vznemirjanju navajamo 
tudi ugotovljeno značilnost oblikovanja manjših 
skupin jelenjadi z večjo gostoto gozdnih cest in 
tudi oblikovanje večjih skupin z večjo oddalje-
nostjo od njih. Gozdne ceste privedejo v prostor 
nekatere oblike vznemirjanja, tudi vznemirjanje 
zaradi lova, zato je razumljiva večja koncentracija 
jelenjadi in posledično oblikovanje večjih skupin 
v območjih z manjšim vznemirjanjem in dobrim 
kritjem. V povezavi z izogibanjem motnjam nava-
jamo tudi večjo velikost skupin jelenjadi z večjo 
nadmorsko višino. Za sredogorje in gorski svet 
sta značilni manjša gostota javnih cest in večja 
oddaljenost od javnih cest in naselij kot v nižjih 
nadmorskih višinah. Obenem pa je značilen večji 
delež gozdov, kar je že samo po sebi (ne glede na 
obseg motenj) za jelenjad primernejše življenjsko 
okolje v primerjavi z okoljem z njegovim manjšim 
deležem. V povezavi z nadmorsko višino in tudi 
z nekaterimi gozdnimi združbami, v katerih se 
jelenjad rada pojavlja, navajamo opažanje večjih 
skupin jelenjadi v območjih z večjo kamnitostjo, 
obenem pa zmanjševanje velikosti skupin z večjo 
skalovitostjo. Habitati z večjo skalovitostjo so 
primernejši za gamsa in muflona. V proučevanem 
območju jih te vrste tudi poseljujejo, v območjih z 
večjo skalovitostjo pa je tudi prehranska nosilnost 
prostora manjša kot v manj skalovitih območjih. 
V povezavi z večjo prehransko ponudbo pove-
zujemo tudi oblikovanje večjih skupin jelenjadi 
v bližini krmišč. 

Velikost skupin jelenjadi se spreminja glede 
na različna letna obdobja. Skupine so v juniju, 
juliju-avgustu ter septembru-oktobru manjše kot 
v novembru-decembru. Spremembe so povezane 
z vegetacijskimi spremembami ter biološkimi zna-
čilnostmi jelenjadi (poleganje mladičev, parjenje, 
združevanje v zimovališčih pozimi) in tudi z večjo 
intenzivnostjo lova v jesenskih in zimskih mesecih. 
Velikost skupin se povečuje tudi z večjo gostoto 
populacije na lokalnem in tudi širšem (lovišče) 
oziroma populacijskem območju, velikost skupin 
jelenjadi pa se spreminja tudi glede na vrsto pose-
gov v populacije z odstrelom. Z večanjem deleža 
mladih (telet in enoletnih) živali v odvzemu se 
povečuje velikost skupin, z večanjem deleža košut 
(dveletne in starejše) v odvzemu pa se velikost 
skupin zmanjšuje. Odstrel telet in (ali) enoletne 

jelenjadi praviloma še ne razbije večjih skupin, saj 
jim njihove matere ostajajo večinoma pridružene, 
večji posegi v večje skupine z odstrelom odraslih 
košut pa verjetno povzročijo njihovo razbitje. V 
eni od analiz smo v obdelavo vključili tudi podatke 
o sestavi skupin, pri čemer smo ugotovili, da so 
mešane skupine največje, po velikosti pa nato 
sledijo skupine košut, jelenov in nato (skupine) 
enoletnih živali in telet. 

6 SUMMARY

We studied red deer group size on an area of 
55,000 ha in the eastern Karavanke and the 
Kamnik Savinian Alps. Through observation 
performed by hunters from hunting grounds 
and LPN (hunting ground for specific purpose) 
we acquired 3,695 data (observations) in the 
period 2004-2009; the data on environmental 
variables were acquired from our own data bases 
into which we incorporated also other publicly 
accessible data bases. We entered the data from 
diverse layers on the level of quadrants of 100 
ha size; thus a spatial unit equals a spatial unit 
of acquisition of data on animals observed in 
the hunting grounds. We incorporated variables 
of environment structure, annual periods, red 
deer density on the local and population level, 
and structure of interventions into the red deer 
(sub)population into our analysis. Impacts of the 
independent variables on the dependant variable 
(red deer group size) were studied by the use of 
the generalized linear/non-linear model in the 
STATISTICA software package. We applied the 
Poisson distribution of the dependable variable. 
We incorporated the variables of space structure 
and density of red deer culling into the first part 
of the analysis and further on we were gradually 
adding the annual period, group type, and culling 
structure to the environmental variables and 
culling density. 

The red deer group size decreases with the 
decrease of the share of agricultural areas. Agri-
cultural areas (meadows, pastures) represent a 
larger feed supply than the forests and, since they 
are maintained, they are also more popular due 
to the higher feed quality. Smaller family groups 
of does and their offspring meet and merge on 
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such larger nutritional patches; therefore it is 
possible to observe larger groups there. Since 
there have been no predators (wolf) threatening 
the studied (sub)population for almost a century, 
we associate the observations of larger red deer 
groups on larger grass areas with uniting due to 
larger quantities and better quality of feed rather 
than with anti-predatory strategy. We associate 
the observation of larger red deer groups in areas 
with larger pole share with a higher cover quality, 
spatially larger volume of poles in forests offers 
better cover possibilities to a larger number of 
animals. Regarding protective cover and distur-
bance avoidance we also quote the detected feature 
of forming smaller red deer groups in the cases 
of larger forest roads density as well as forming 
larger groups in the cases of larger distance to 
forest roads. Forest roads introduce some forms 
of disturbances, also the disturbance due to hunt-
ing, therefore a larger concentration of red deer 
and the consequent formation of larger groups in 
areas with lesser disturbance and good cover is 
understandable. Regarding disturbance avoidance 
we also quote a larger red deer group size in the 
case of higher altitude. A lesser density of public 
roads and a larger distance from public roads and 
settlements than in lower altitudes are typical for 
medium mountain range and mountain region. 
At the same time the share of forests is higher 
there which represents a more appropriate red 
deer habitat (regardless the scope of disturbances) 
than areas with lower forest share. Regarding the 
altitude and also some forest associations red deer 
likes to frequent we bring in the observation of 
larger red deer groups in stone areas and, at the 
same time, decrease of the group size in rocky 
areas. Habitats on rockier terrain are more appro-
priate for chamois and mouflon. These species 
also inhabit the studied area; furthermore, areas 
with grater rockiness have a lesser nutritional 
carrying capacity of space than less rocky areas. 
We also associate a larger nutritional supply with 
formation of larger red deer groups in the vicinity 
of feeding stations. 

The red deer group size alters with regard to 
diverse annual periods. Groups are smaller in 
June, July-August and September-October than in 

November-December. Changes are associated with 
vegetation changes and biological characteristics 
of red deer (calving, mating, gathering in winter 
quarters in winter) as well as with more intense 
hunting in fall and winter months. The group 
size increases also with the population density 
on both local and broader (hunting ground) 
or population area and the red deer group size 
changes also with regard to the sort of interven-
tion into population by culling. Increasing the 
share of young animals (calves and yearlings) in 
the culling the size of the groups increases while 
increasing the share of does (two years and older) 
in the culling the size of the groups decreases. 
Culling of calves and (or) yearlings does not break 
larger groups as a rule, since their mothers mostly 
stay in the group, but major interventions into the 
larger groups by culling grown-up does probably 
cause their breakdown. In one of the analyses we 
also incorporated the data on group structure 
into the processing, whereby we found out that 
mixed groups are the largest and are followed by 
groups of does, stags, and afterwards by (groups) 
of yearlings and calves. 
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Stališča in odmevi

Bom tokrat napisal nekaj o gozdarski politiki, ki se 
za operativne gozdarje dogaja vse preveč v nekaki 
»ilegali«, če se sploh karkoli … 

Glede Zakona o Slovenskem gozdu d.o.o., ki se 
naj bi lani na hitro zgodil, sem osebno mnenja, da se 
naj materija vključi v generalno spremembo Zakona 
o gozdovih, ki jo je sedaj že nujno potrebno sprejeti 
vsaj v roku enega leta. Gozdarstvo je namreč treba 
na vseh nivojih postaviti na novo in gospodarjenje 
z državnimi gozdovi je samo ena od potrebnih 
sprememb, ki jih po mojem mnenju moramo (iz)
graditi na nekaj sledečih temeljih: 

1. Ne glede na lastništvo naj enotno (v enem ali 
razvojno gledano bolje regionalno v treh (petih?) 
javnih podjetij)  potekajo načrtovanje, odkazilo 
idr. javne naloge v skupni inštituciji. Operativna 
organizacija le-te naj bo po možnosti kombinacija 
javnega in zasebnega, in sicer: 
– gozdno-gospodarsko načrtovanje v (najboljše 

zasebnem) biroju, ki kandidira na razpisih za 
izdelavo 10-letnih načrtov GGE;

– izvedbeno gojitveno načrtovanje, označitev  
idr. javne terenske naloge opravljajo revirni 
gozdarji enotno na določenem področju ne 
glede na lastništvo. Isti opravljajo tudi nadzor 
poseka in spravila, gojitvenih idr. del v vseh 
državnih gozdovih in pogodbeno v zasebnih 
gozdovih; revirni gozdarji lahko opravljajo 
vse navedeno tudi kot zasebniki s pridobitvijo 

Naredimo to stroko spet gozdarsko!

prostorsko ( revir) in časovno (predlagam 10 let, 
kar sovpada s potekom GGN) omejene koncesije 
z možnostjo ponovitve. Uvedejo se obvezne 
licence za opravljanje omenjenih del (z npr. 5 
letnim vsakokratnim obveznim preverjanjem, 
t.j. podaljševanjem);    

– obvezno uzakoniti plačljivost označitve dreves 
(po m3 linearno), saj sedaj že tako preobreme-
njeni in podplačani terenski gozdarji »delajo 
20 % v zrak«, ker so »zastonj«! Trenutno je npr. 
na področju GGO Maribor v zadnjih 10 letih 
označenih, a nikoli posekanih blizu 300 tisoč 
bruto m3 (oz. preko 400.000 dreves!);

– posek, spravilo, gojitvena dela ... v državnih 
gozdovih izvajajo stalni pogodbeni izvajalci z 
licenco (lahko tudi dosedanji koncesionarji); 
oddaja del  z razpisom za 10 let z možnostjo 
prekinitve zaradi neizpolnjevanja kvalitete 
izvedbe ali rokov;  

– prodajo gozdnolesnih sortimentov (iz držav-
nih in pogodbeno iz zasebnih gozdov) izvaja s 
kamionske ceste komercialno hčerinsko podjetje  

2. Zagotoviti je potrebno kontinuiteto gospo-
darjenja na celotni površini slovenskih gospo-
darskih gozdov ne glede na lastništvo, saj se brez 
tega strategija gozdno-lesnih verig ne bo nikoli 
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Stališča in odmevi
V ta namen moramo vzpodbuditi prostorsko 

in lastniško čimbolj enakomerno sečnjo, ki je, kot 
vemo, osnovni gozdarjev gojitveni ukrep. Kontinu-
iteta poseka mora zajeti čim večji delež zasebnih 
gozdov,  saj bomo le tako posredno zagotovili stalno 
dinamiko dovolj velikih in predvsem enakomernih 
dobav surovine za lesno industrijo. 

Zato je potrebno v Zakon o gozdovih uvesti 
pojem »minimalni možni posek« vsaj za  lastnike 
z npr. več kot tremi hektarji skupne površine gozda 
(opcija je v začetku lahko tudi kakršnakoli druga 
minimalna (»politično sprejemljiva«?!) površina 
lastnine gozda, a verjetno ne manj kot 2 ha). 
(op.:metoda predstavljena v prispevku Gozdna 
renta, ki čaka na objavo v GV).

Mnogostranske pozitivne posledice, ki se bodo 
pokazale v praksi, so v osnovnih obrisih prikazane v 
poglavju Zaključki v zgoraj omenjenem prispevku. 

S tem bodo tudi vzpostavljeni pogoji za popolno 
uresničevanje vseh šestih alinej poglavja 4.1.2 

Ključni izzivi na področju gozdarstva v Akcijskem 
načrtu za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne 
verige do leta 2020, ki je menda eden od strateških 
dokumentov slovenskega gozdarstva. 

Prepričan sem, da je v pričujoči situa-
ciji v državi in ob pospešeni birokratizaciji 
gozdarske stroke v zadnjih letih sedaj zares 
zadnji čas, da se gozdarji homogeniziramo, 
v čim večji meri opustimo »birokratizme« 
(npr. čimprej potrebno nadomestiti odločbe 
s sečnimi dovoljenji brez upravnih postopkov 
itd.) in tako v skladu z naslovom pričujočega 
sestavka »obnovimo« enotnost gozdarjenja na 
terenu (nazaj sestavimo sedaj »razčetverjenega 
gozdarja« na terenu).

Skrajni čas je, da torej spet usmerimo težišče 
svojega dela k efektnemu, strokovnemu ukrepanju 
v vseh gozdovih.  

Borislav KLEMENčIč

Foto: Gal Kušar



GozdV 73 (2015) 4 185

Gozdarski vestnik, letnik 73 • številka 4 / Vol. 73 • No. 4
Slovenska strokovna revija za gozdarstvo / Slovenian professional journal for forestry 

 UVODNIK 186 Franc PERKO
   Gozdarsko načrtovanje moramo korenito spremeniti
 ZNANSTVENA RAZPRAVA 187 Matija KlOPčič, Tina SiMOnčič, Andrej FicKO,  
   Andrej BOnčinA
   Pomen in zasnova gozdnogospodarskega načrtovanja: presoja  
   in prednostne naloge
   The Relevancy and Framework of Forest Management Planning:  
   Evaluation and Priority Tasks
 STROKOVNE RAZPRAVE 197 Veronika VAlEnTAR
   Koristi gozdnogospodarskega načrtovanja za lastnike gozdov
   Benefits of Forest Management Planning for Forest Owners
  203 Egon REBEc, Miha KOPRiVniKAR
   Gozdarsko načrtovanje z vidika lastnikov gozdov
   Forest Planning from the Perspective of Forest Owners
  209 Jože STERlE
   Problemi z nastajanjem in izvajanjem gozdnogospodarskih načrtov
   Problems of Creation and Execution of Forest management Plans
  214 Tadej KOgOVšEK, Denis ŽiTniK
   Gozdnogospodarski načrti in Natura 2000
   Forest Management Plans and Natura 2000
  217 Andrej STRnišA, Rok HAVličEK
   Gozdnogospodarski načrti kot podlaga za presojo posegov v gozd  
   in gozdni prostor
   Forest Management Plans as the Basis for Evaluating Interventions  
   into Forest and Forest Space
  222 Aleš POlJAnEc, Dragan MATiJAšiĆ, Zoran gREcS, Jurij BEgUš,  
   Živan VESElič
   Posodobitev in prenova gozdarskega načrtovanja
   Updating and Renewal of Forest Planning
 DRUŠTVENE VESTI 231 Jože FAlKnER
   Poslovno poročilo Zveze gozdarskih društev Slovenije (ZGDS)  
   za leto 2014
  235 Janez KOnEčniK
   Gozdarske smučarske prireditve v zimi 2015
  235 EFNS- Lenzerheide
  236 Slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo – Kope nad  
   Slovenj Gradcem
  238 Alpe Adria- Ravascletto-Zoncolan (Furlanija - Julijska krajina, Italija)
 STROKOVNO IZRAZJE 240 Vasja leban Javna razprava strokovnih izrazov



GozdV 73 (2015) 4186

Uvodnik
Gozdarsko načrtovanje moramo korenito spremeniti
Ta številka Gozdarskega vestnika je posvečena referatom s posvetovanja Načrtovanje v gozdarstvu – nujno 
orodje za usmerjanje razvoja in rabe gozdov, ki ga je lani jeseni pripravila Zveza gozdarskih društev Slovenije.

V Sloveniji ima načrtovanje dolgo in uspešno tradicijo. Začelo se je z Flameckovimi in Lesseckovimi načrti 
za Trnovski gozd ter bovške in tolminske gozdove v letih od 1769 do 1771, katerih namen je bil zagotovitev 
trajnih donosov lesa. Gozdovi so bili že takrat razdeljeni glede donosnosti, glavna usmeritev je bila zastorno 
gospodarjenje, poudarjali so njihov varovalni pomen, načrtovali evidenco posekanih količin lesa. Pomemben 
del načrtov so bile tudi gozdarske karte. 

Sredi 19. stoletja (1859) je Karl Seitner pripravil načrt za pokljuške gozdove, ki je temeljil na gozdnem 
zakonu iz leta 1852, Omenjeni zakon je predpisoval ohranjanje gozdne površine s prepovedjo spreminjanja 
njene namembnosti, obveznostjo pogozdovanja posek, izločanje varovalnih gozdov na izpostavljenih prede-
lih in organizacijo gozdne uprave, ki je imela politično in strokovno oblast nad gospodarjenjem z gozdovi.

Dr. Leopold Hufnagl je po odpravi servitutov na Kočevskem že v prvem načrtu za gozdove Goteniškega 
pogorja leta 1892 začel utemeljevati in uveljavljati prebiralno gospodarjenje. Schollmayer pa je pri gospo-
darjenju z veleposestniškimi gozdovi na Notranjskem uveljavil ob prebiralnem gospodarjenju še samoniklo 
kontrolno metodo (1906). 

Medtem ko so bili za veliko gozdno posest gozdnogospodarski načrti pravilo, se je s pretežnim delom 
gozdov na Slovenskem, ki so bili v lasti kmetov, gospodarilo brez načrtov.

Sredi leta 1953 je bila uzakonjena izdelava gozdnogospodarskih načrtov za vse gozdove, ki so jih s fitoce-
nološkimi raziskavami postopno postavljali na rastiščne osnove. Gozdnogospodarsko načrtovanje je doseglo 
velik premik po letu 1964, ko je nastalo skupno gospodarjenje z vsemi gozdovi v okviru gozdnogospodar-
skih območij. V okviru območij se je zagotavljala trajnost donosov lesa; to je bilo potrebno zaradi trajnega 
zagotavljanja sredstev za vlaganje v gozdove in oskrbo porabnikov lesa. V teh okvirih so nastale tudi potrebe 
po območnih gozdnogospodarskih načrtih, ki so bili prvič izdelani za obdobje od 1971 do 1980, ko so bili 
konec šestdesetih z gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih enot zajeti vsi slovenski gozdovi. Še 
nekaj velja zapisati: izvajanje načrtov gozdnogospodarskih enot (tako v državnih kot zasebnih gozdovih) je 
bilo obvezno. To obdobje je trajalo do sprejema Zakona o gozdovih (26. maj 1993) in leto pozneje (1994) do 
ustanovitve Zavoda za gozdove Slovenije. Dosedanjim nivojem načrtovanja – območnim načrtom, načrtom 
gozdnogospodarskih enot in gojitvenim načrtom – je dodan še program razvoja gozdov na državnem nivoju. 
Poleg tega je prešlo v pristojnost javne gozdarske službe tudi lovskogojitveno načrtovanje. 

Novi gozdarski zakon je zadolžil lastnika, da sam gospodari s svojim gozdom, strokovno usmerjanje razvoja 
gozdov pa je za vse gozdove poveril javni gozdarski službi, katere glavni del je Zavod za gozdove Slovenije. 
Gozdnogospodarsko načrtovanje in strokovno usmerjanje razvoja vseh gozdov financira država, sofinancira 
pa gozdnogojitvena in varstvena dela ter vzdrževanje gozdnih cest in dela za vzdrževanje življenjskega okolja 
prostoživečih živali v zasebnih gozdovih. Pri sofinanciranju država sledi načelu, da je vsak ukrep v gozdu, 
ki je obvezen in določen z gozdnogojitvenim načrtom, namenjen tudi zagotavljanju ekoloških in socialnih 
funkcij gozdov, ki so v javnem interesu vseh prebivalcev in ne le lastnikov gozdov.

S poudarjanjem pomena splošnokoristnih vlog gozdov in varstva narave se je spreminjalo in dopolnjevalo 
tudi gozdnogospodarsko načrtovanje. Svoje so prispevale tudi nove možnosti zajemanja (vzorčenje) in neo-
mejene tehnološke možnosti obdelovanja ter prikazovanja podatkov in v načrtih se je znašlo vse več in več 
informacij. Podatki v obliki preglednic, grafov, slik so se v gozdnogospodarskih načrtih območij in gozdno-
gospodarskih enot v zadnjih dvajsetih letih le še kopičili, načrti so vse bolj postajali zbir številnih statističnih 
podatkov, tako da so se med njimi kar izgubile temeljne podmene gozdnogospodarskega načrtovanja: analiza 
minulega gospodarjenja ter cilji, usmeritve in ukrepi za usmerjanje razvoja gozdov v prihodnjem ureditvenem 
obdobju. Načrti so počasi izgubljali svoj glavni namen in postajali vse bolj le še zbir številnih informacij.

Potreben je temeljit razmislek za vsak nivo načrtovanja posebej, mogoče in potrebne so številne spremembe, 
racionalizacije in poenostavitve. Če smo doslej v načrte le dodajali in jih širili, bo potrebno vnaprej tudi kaj odvzeti, 
spustiti, spremeniti. Čeprav so lahko uporabljeni tudi za druge namene (prostor, varstvo narave) v gozdnogospo-
darske načrte praviloma sodi le tisto, kar je temelj za usmerjanje razvoja gozdov in zagotavljanje trajnosti vseh 
njihovih vlog. Načrti morajo postati manj obsežni in neobremenjeni s številnimi podatki, vendar pa z jasnimi cilji, 
usmeritvami in ukrepi ter tako tudi uporabni. Pri tem pa nikakor ne smemo pozabiti, da je pretežni del slovenskih 
gozdov v lasti drobne gozdne posesti. Zagotoviti je treba tudi izvajanje načrtov, kar pa je že druga zgodba.

Mag. Franc PERKO
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1  Uvod
Z upravljanjem gozdov zagotavljamo trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi. Pri tem upoštevamo 
zasebne in javne interese v gozdu, jih usklajujemo 
in uresničujemo ob hkratnem ohranjanju gozdnih 
ekosistemov. Gozdnogospodarsko načrtovanje je 
ključno orodje upravljanja gozdov in uresničevanja 
koncepta gospodarjenja z gozdovi, kot ga predpi-
sujeta Zakon o gozdovih (1993) z dopolnitvami 
in Resolucija o nacionalnem gozdnem programu 
(2007). Gozdnogospodarsko načrtovanje je tudi 
eden izmed instrumentov gozdne politike; tako 
so načrti podlaga za usmerjanje javnih sredstev za 
(so)financiranje ukrepov, sodelovanje gozdarskega 
sektorja v prostorskem načrtovanju, hkrati pa so 
tudi instrument za sodelovanje z različno javno-
stjo. Slovenija je tudi edina evropska dežela, kjer 
so gozdnogospodarski načrti hkrati upravljavski 
načrti za območja Natura 2000 (Natura 2000 …, 
2006) in zato pomembno orodje za doseganje 
ciljev varstva narave v gozdnem prostoru.

GDK 62:92(045)=163.6

Pomen in zasnova gozdnogospodarskega načrtovanja:  
presoja in prednostne naloge
The Relevancy and Framework of Forest Management Planning: Evaluation and Priority Tasks

Matija KLOPČiČ1, Tina SiMONČiČ2, Andrej FicKO3, Andrej BONČiNA4

Izvleček:
Klopčič, M., Simončič, T., Ficko, A., Bončina, A.: Pomen in zasnova gozdnogospodarskega načrtovanja: presoja 
in prednostne naloge. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 46. Prevod 
Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic
Gozdnogospodarsko načrtovanje je ključni del upravljanja gozdov in pomembno orodje za izvajanje gozdne po-
litike. Okvirni družbeni pogoji se spreminjajo hitreje kot gozdni ekosistemi, čemur se mora načrtovanje smiselno 
prilagajati. V prispevku presojamo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti sedanje zasnove načrtovanja ter 
argumentiramo prednostne naloge in možnosti dopolnitve nekaterih področij načrtovanja.
Ključne besede: analiza SWOT, gozdnogospodarski načrti, razvoj in nadgradnja načrtovanja

Abstract:
Klopčič, M., Simončič, T., Ficko, A., Bončina, A.: The relevancy and Framework of Forest Managging Planning: 
Evaluation and Priority Tasks. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 4. in Slovenian, 
abstract in English, lit. quot. 46. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Forest management planning is the key part of forest management and an important tool for forest policy im-
plementation. The paper social conditions change faster than forest ecosystems and planning must appropriately 
adjust to it. in the paper we evaluate strenghts, weaknesses, oportunities and threats of the present planning 
concept and argue for priority tasks and possibilities for supplementing some fields of planning. 
Key words: SWOT analysis, forest management plans, development and upgrade of planning 

1 dr. M. K., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
2 T. S., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
3 A. F., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
4 prof. dr. A. B. Univerza v Ljubljani, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire

Gozdnogospodarski načrti obsegajo odlo-
čitve (cilje, usmeritve in ukrepe) o prihodnjem 
gospodarjenju z gozdovi, ki so pomembne na 
različnih prostorskih ravneh (sestoj, krajina, 
regija in država), kar terja hierarhično zasnovo 
načrtovanja. Načrti so podlaga za ukrepanje v 
gozdovih in instrument adaptivnega upravl-
janja gozdov. Njihova izvedljivost je odvisna od 
relativno hitro spreminjajočih se okvirnih druž-
benih in ekonomskih razmer (Wiersum in sod., 
2005), sprememb v socioekonomskih značilnostih 
gozdnih posestnikov (Medved in sod., 2010) ter 

Znanstvena razprava
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zahtev javnosti do gozdov (Führer, 2000). Pora-
jajo se nove zahteve, nove (gozdnogospodarske) 
težave, predvsem pa novi izzivi za dopolnjevanje 
večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. Vsem 
omenjenim spremembam se mora gozdnogospo-
darsko načrtovanje smiselno prilagajati. 

V Sloveniji imamo bogato tradicijo gozdno-
gospodarskega načrtovanja, vendar sta bolj kot 
sklicevanje na to pomembna stalen napredek in 
posodabljanje. V letih od sprejetja pravilnikov s 
področja načrtovanja (Pravilnik o gozdnogos-
podarskih ...,1998; Pravilnik o načrtih ..., 2010) 
smo načrtovalci organizirali številne delavnice 
s področja upravljanja gozdov, npr. o participa-
ciji, načrtovanju donosov, produkcijski sposob-
nosti rastišč, načrtovanju večnamenske rabe, a 
kljub nekaterim opozorilom (npr. Bončina in 
sod., 2012) večjih sprememb zasnove koncepta 
gozdnogospodarskega načrtovanja ni bilo. Zato 
ponovno izpostavljamo poglavitne prednosti in 
slabosti sedanje zasnove gozdnogospodarskega 
načrtovanja in predlagamo spremembe. 

2  Metode delA

Z analizo SWOT, t.j. analizo prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti (ang. Strengths, Wea-
knesses, Opportunities, Threats; Pahl in Richter, 
2007), smo želeli prepoznati ključne dejavnike, 
ki vplivajo na aktualno zasnovo gozdnogospo-
darskega načrtovanja v Sloveniji. 

Analizo je opravilo pet gozdarskih strokovn-
jakov skupine za urejanje gozdov in biometrijo. 
Vsak je posamezno presojal prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti trenutne zasnove gozdno-
gospodarskega načrtovanja v Sloveniji. Posamezne 
odgovore smo vsebinsko združili po glavnih 
področjih gozdnogospodarskega načrtovanja. Pri 
pripravi prednostnih nalog za dopolnitev zasnove 
načrtovanja smo izhajali iz analize SWOT, dose-
danjih raziskav raziskovalne skupine (npr. Ficko in 
sod., 2005; Poljanec in Bončina, 2006; Bončina in 
sod., 2012; Simončič in Bončina, 2012), tujih (npr. 
Farcy, 2004; Bachmann, 2005) in domačih raziskav 
(npr. Kovač, 2004; Kovač in sod., 2012; Grecs in 
Poljanec, 2014; Japelj in sod., 2014; Kovač, 2014; 
Matijašić in Poljanec, 2014), upoštevali pa smo 
tudi izkušnje pri sodelovanju z gozdarsko prakso.

3 RezUltAtI 
3.1  Presoja sedanje zasnove 

gozdnogospodarskega načrtovanja
Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
so navedene v preglednici 1. Navedene so po 
pomembnosti, upoštevajoč število strokovnjakov, 
ki je izpostavilo posamezni vidik. Med prednostmi 
smo izpostavili predvsem tri: celovito obravnavo 
gozdnega prostora, hierarhično zasnovo goz-
dnogospodarskega načrtovanja in neprekinjeno 
izvedbo gozdnih inventur, kar zagotavlja nepre-
kinjenost podatkovnih zbirk za dolgo časovno 
obdobje (predvsem glede na prakso v tujini).

Poglavitne slabosti so izrazit normativizem ter 
uniformnost zasnove načrtovanja, zapostavlje-
nost uporabnikov načrtov, lokalne problematike 
ter neupoštevanje lokalno pogojenih socialnih 
ter ekonomskih vidikov gospodarjenja z goz-
dovi. Priložnosti za izboljšanje trenutne zasnove 
gozdnogospodarskega načrtovanja se kažejo 
predvsem v vsebinski dopolnitvi načrtov glede 
na pomen gozdov v lokalnem okolju, izpolnitvi 
in ažurnosti gozdarskega informacijskega sistema 
ter večji vlogi sestojne karte. Pri tem se zavedamo 
nekaterih nevarnosti, ki so se v preteklosti že 
pokazale pri uvajanju sprememb, predvsem v 
neodzivnosti gozdne politike in gozdnogospo-
darskega načrtovanja na spremembe v družbi in 
nepripravljenosti za izpopolnjevanje in razvoj 
zasnove načrtovanja, pa tudi v nepremišljenosti 
sprememb in neustreznem prenosu v prakso. Pri 
morebitni racionalizaciji načrtovanja je nevarnost 
v preveliki »poenostavitvi« gozdnogospodarskega 
načrtovanja, vključno z gozdno inventuro, kar 
lahko vodi do bistvenega zmanjšanja kakovosti 
podatkov o gozdovih in gozdnem prostoru, 
k »načrtovanju iz pisarne« in nenazadnje do 
zmanjšanja pristojnosti gozdarjev v primerjavi 
z drugimi dejavnostmi, ki delujejo v prostoru. 

3.2 Prednostne naloge
Hierarhična struktura načrtovanja je 
ustrezna in potrebna
Sedanja zasnova gozdnogospodarskega načr-
tovanja v Sloveniji se kaže v treh poglavitnih 
prostorskih ravneh: gozdnogospodarsko območje, 
gozdnogospodarska enota, oddelek/odsek. Tudi 
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Preglednica 1: Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji 

v Evropi izpostavljajo pomen hierarhičnega 
upravljanja z gozdovi (Sverdrup in Stjernquist, 
2002; Subotsch-Lamande in chauvin, 2002; Farcy, 
2004; Bachmann, 2005). V mnogih srednjeev-
ropskih državah (npr. Švica, Nemčija) koncept 
gozdnogospodarskega načrtovanja sloni na dveh 
poglavitnih ravneh načrtovanja (Bachmann, 
2005; Niedersächsische Landesforstung, 2014): 
regionalna raven z regionalnim načrtom (nem. 
Waldentwicklungsplan, v nadaljevanju WEP) in 
izvedbena raven z načrtom za gozdni obrat (nem. 
Forstbetriebsplan). Prostorski okvir regionalnega 
načrta je precej različen, pogosto je krajinski 
(t.j. nekaj sto ali tisoč hektarov; npr. WEP Gre-
ifensee Ost, 2007). Praviloma ne pripravljajo 
načrta na nacionalni ravni, izjema je Avstrija 
(WEP Österreich, 2006). Na regionalni ravni so 
poudarjeni predvsem javni interesi in strateške 
vsebine, načrti so nadrejeni načrtom za gozdne 
obrate. Od začetka uvajanja WEP je opazna težnja 
k povečevanju prostorskega okvira za strateško 

načrtovanje (Bachmann, 2005). Na ravni obratov 
so v ospredju interesi lastnikov obratov.

Pri nas so gozdnogospodarska območja 
pomemben prostorski okvir med državo in 
gozdnogospodarsko enoto. Slednja je premajhna za 
strateške vsebine upravljanja gozdov, saj zajema le 
del občin, država pa je prevelik okvir za obravna-
vanje regionalnih razlik in območne problematike. 
Med gozdnogospodarskimi območji so velike 
razlike v naravnih, družbenih in gospodarskih 
razmerah. Gozdnogospodarski načrt za gozdno-
gospodarsko območje (v nadaljevanju območni 
načrt) je ustrezen prostorski in vsebinski okvir za 
sodelovanje gozdarske službe z drugimi deležniki 
v prostoru in prostorsko načrtovanje. Območja 
niso povsem idealen prostorski okvir za regionalno 
načrtovanje, vendar dosedanje kritike območnih 
načrtov ne ponujajo bistveno boljših rešitev ali 
alternativ. Bolj kot prirejanje prostorskih okvirov 
morebitnim političnim razdelitvam Slovenije na 
pokrajine je treba spremeniti vsebine načrtovanja 

Klopčič, M., Simončič, T., Ficko, A., Bončina, A.: Pomen in zasnova gozdnogospodarskega načrtovanja: presoja  
in prednostne naloge



GozdV 73 (2015) 4190

na območni ravni, saj niso skladne z namenom 
načrtovanja. Prednostna naloga je lahko kvečjemu 
poenotenje razdelitev na gozdnogospodarska in 
lovskoupravljavska območja in priprava skupnega 
načrta za obe področji. Gozdarska služba mora 
ostati organizirana teritorialno, pretirana cen-
tralizacija nikakor ni primerna. Ravno območja 
ponujajo možnost za afirmacijo gozdarske stroke 
v lokalnih okoljih in zgledi kažejo, da je to vsaj v 
nekaterih območjih gozdarjem tudi uspelo. 

Načrt gozdnogospodarske enote (v nada-
ljevanju načrt enote) združuje okvirno (enota, 
lastništvo, rastiščnogojitveni razredi) in podrobno 
(sestoj, odseki) načrtovanje. Podobno kot v 
tujini je enota prostorski okvir ključnega načrta 
za gospodarjenje z gozdovi. Ključno podro-
čje je usmerjanje razvoja gozdnih sestojev, ki 
je zasnovano na okvirni in podrobni ravni; v 
tujini slednje imenujejo kar gojitveni načrt (npr. 
Bachmann, 2005). Pri nas je poleg načrta enote 
postal gozdnogojitveni načrt obvezen ne glede 
na lastništvo gozdov, velikost gozdne posesti 
idr. Čeprav opredeljen kot izvedbeni, se mora 
pripraviti ne glede na čas izvedbe del, pogosto z 
enako vsebino kot načrt enote (sestojna karta), 
delno tudi zaradi organizacijske delitve gozdarske 
službe na »gojitelje« in »načrtovalce«. To je treba 
vsebinsko preseči, in sicer z vključitvijo vodje 
krajevne enote in revirnih gozdarjev v pripravo 
načrta enote ter z operativnimi načrti (projekti), ki 
naj bodo omejeni le na izbrana območja gozdov, 
kot so na primer zasebna gozdna posest, gozd z 
velikim javnim pomenom ali gozdovi z zahtevnimi 
gojitvenimi ukrepanji. 

vsebine načrtov je treba posodobiti 
V vsebinski zasnovi območnih gozdnogospodar-
skih načrtov je veliko slabosti. Mnoge analize, 
prikazi in vsebine iz načrtov območij in enot se 
podvajajo. Območni gozdnogospodarski načrti 
so preobsežni in preveč analitični, ukvarjajo se s 
preveč podrobnimi podatki. Območni načrti naj 
obsegajo le strateške vsebine; strateške presoje 
stanja in težav ter strateške usmeritve, predvsem 
tiste o rabi in razvoju gozdov, prioritetah, kon-
ceptih gojenja, vlaganjih, poseku ter temeljnih 
področjih pri gospodarjenju z gozdovi. V ospredju 
mora biti reševanje strateških vprašanj in težav, 

ki zadevajo javni pomen gozdov, varnost ljudi in 
infrastrukturo. Večji poudarek je treba nameniti 
prostorskim vsebinam z ambicijo, da območni 
načrti postanejo upravljavski načrti za gozdni 
prostor, kot je to značilno za nekatere druge sre-
dnjeevropske dežele. Hkrati je v območnih načr-
tih treba bolj poudariti sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi, saj je gozdarstvo lahko pomemben 
sestavni del razvojne politike območja. 

V načrtih enot je treba zmanjšati obseg pri-
kazovanja podatkov stanja in analiz prejšnjega 
gospodarjenja; oboje je sicer pomemben sestavni 
del načrtovalnega postopka in gozdarskega infor-
macijskega sistema, z njimi pa nikakor ni treba 
obremenjevati načrtov enot, saj niso njihova 
ključna vsebina. Zakonski in podzakonski akti naj 
predpisujejo zgolj enotne najmanjše vsebinske in 
postopkovne standarde (vključno z gozdno inven-
turo), poleg tega naj predlagajo vsebine, ki jih načrt 
lahko vsebuje, ponudijo nabor temeljnih smernic 
in ukrepov, dopuščajo različne analize za različne 
problematike upravljanja in omogočajo vključitev 
drugih vsebin, ki so načrtovalcu v pomoč pri 
odločanju. Pri tako zasnovanih predpisih imajo 
načrtovalci več možnosti za prilagajanje oblike in 
predvsem vsebine načrta posebnostim območja 
(BUWAL, 1996, 2003). 

Opisano lahko ponazorimo na primeru dveh 
različnih območij gozdov. Prvi primer so prime-
stni gozdovi z velikim socialnim in ekološkim 
pomenom. Za usmerjanje rabe gozda so ključne 
informacije o interesih in zahtevah do gozda, zato 
pogosto klasično zbiranje podatkov o gozdnih 
sestojih ni dovolj. Za upravljanje takšnih gozdov 
je ključen prispevek deležnikov, ki vstopajo s 
svojimi mnenji, idejami, zahtevami. Odločanje 
o upravljavskih vprašanjih in rabah gozda mora 
biti rezultat konstruktivnega sodelovanja goz-
darskih strokovnjakov, zainteresirane javnosti, 
lokalne skupnosti in lastnikov gozdov. V takšnih 
območjih je načrt pomemben instrument za pre-
prečevanje nesoglasij v gozdnem prostoru. Drugi 
primer so gozdnata območja večjih zasebnih 
gozdnih posesti z izrazitim lesnoproizvodnim 
pomenom. Participacijski postopki z javnostjo 
so bistveno manj pomembni, ključno je sodelo-
vanje z gozdnimi posestniki, iskanje načinov za 
krepitev lesnoproizvodnih funkcij gozda oziroma 
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proizvodnih, ekonomskih in drugih ciljev, ki so 
razvojno pomembni za dano območje. V takih 
območjih bi kazalo več načrtovalske pozornosti 
nameniti izvedbenim načrtom, na primer načrtom 
za zasebne gozdne posesti.

Pomemben sestavni del načrta enote je sestojna 
karta, ki pa v trenutni zasnovi načrtovanja bolj ali 
manj služi le pridobivanju podatkov za izračun 
sestojnih parametrov ter opredelitev smernic in 
ukrepov na ravni rastiščnogojitvenih razredov, 
nima pa prave operativne veljave. Sestojna karta 
je lahko pomembna podlaga za ukrepanje v goz-
dovih, in sicer kot »operativni načrt« za izvedbo 
ukrepov (npr. Poljanec in Bončina, 2006; Grecs 
in Poljanec, 2014). Revirnemu gozdarju pa tudi 
lastnikom gozdov omogoča dober pregled nad 
stanjem sestojev, smernicami in načrtovanimi 
ukrepi. Tako je revirnemu gozdarju dober pri-
pomoček za odkazilo drevja za posek, lociranje 
gojitvenih in varstvenih del, svetovanje lastnikom 
in za pripravo podrobnih operativnih načrtov, če 
so le-ti potrebni. Za mnoge primere zadostuje 
sestojna karta, podrobni načrti pa so lahko 
nujno orodje v javnih gozdovih in v gozdovih 
večjih gozdnih posestnikov, v gozdovih z izrazito 
poudarjenim javnim pomenom (npr. primestni 
gozdovi) ali v gozdovih z veliko intenzivnostjo 
ukrepanja. Zaradi različne problematike v ome-
njenih gozdovih pretirana standardizacija teh 
načrtov ni umestna. 

Načrtovanje pomeni začrtanje prihodnjega 
gospodarjenja
Vsi omenjeni načrti so podlaga za prihodnje 
gospodarjenje z gozdovi, zato naj bo v njih 
poudarek na tistih vsebinah, ki opredeljujejo 
prihodnje gospodarjenje; to so cilji, ukrepi in 
njihova priprava za izvedbo. V načrtih je bistveno 
izpostaviti ključno problematiko glede gospodar-
jenja z gozdovi, predvsem pa postavljene cilje ter 
načrtovane usmeritve in ukrepe za prihodnje 
gospodarjenje z gozdovi. Analize stanja sestojev 
in prejšnjega gospodarjenja so lahko vključene kot 
priloge ali pa so shranjene kot podpora odločanju 
v gozdarskem informacijskem sistemu. Sodoben 
gozdarski informacijski sistem lahko prevzame 
mnoge vsebine klasičnih gozdnogospodarskih 
načrtov.

Načrti morajo biti usmerjeni  
k uporabnikom
Načrtovanje mora biti usmerjeno k uporabnikom; 
le-ti so raznovrstni in se med območji razlikujejo, 
kar je argument proti pretiranemu poenotenju 
načrtov. Uporabniki načrtov so gozdarski strokov-
njaki na krajevnih in območnih enotah, lastniki 
gozdov, različne vladne in nevladne institucije, 
izvajalci, lokalne skupnosti in podobno. 

Gozdarski strokovnjaki so najpogostejši upo-
rabniki načrtov, ki jim služijo kot vir informacij 
za ustrezno načrtovanje gospodarjenja z gozdovi 
in morajo biti vzvod za proaktivno delovanje 
gozdarske službe pri sodelovanju z deležniki. 
Revirnemu gozdarju mora načrt enote služiti 
kot pripomoček za sodelovanje z lastniki gozda 
in kot podlaga za izvedbo ukrepov v gozdu; zato 
mora biti načrt enote jedrnat in jasen. V veliko 
pomoč mu je lahko interaktivna sestojna karta 
(Poljanec in Bončina, 2006; Grecs in Poljanec, 
2014), dostopna tudi na spletu, ki bi tudi lastniku 
gozda nudila glavne informacije o stanju sestojev, 
smernicah in načrtovanih ukrepih (npr. posek, 
negovalna dela), in karta območij s poudarjenimi 
funkcijami gozdov (Simončič in Bončina, 2012). 

Obstoječi načrti so pomembno orodje za 
sodelovanje z lastniki gozdov, vendar njihovo 
zanimanje za načrte ni veliko, deloma zaradi 
neujemanja sedanjih prostorskih ravni načrto-
vanja z ravnmi operativnega odločanja lastnikov 
pri gospodarjenju z gozdom (posest, parcela) ter 
zaradi (pre)zapletene vsebine načrtov. Zato je 
treba iskati načine, kako izboljšati sodelovanje 
in povečati izvedljivost načrtov. To lahko sto-
rimo s spodbujanjem participacije lastnikov v 
načrtovalnem postopku, vsaj večjih lastnikov, ki 
sooblikujejo gozdnogospodarske cilje na ravni 
gozdnogospodarske enote. Dober primer take 
prakse je Švica (Bachmann, 2005; WEP Kanton 
Zürich, 2010), kjer k sodelovanju povabijo vse 
lastnike, ki so z zakonom dolžni izdelovati načrte 
za gozdno posest (nem. Betriebsplan). 

Načrti so tudi pomemben instrument za 
uveljavljanje javnih interesov in sodelovanje z 
dejavnostmi in razvojnimi aktivnostmi, npr. les-
nopredelovalno industrijo in obrtjo, turističnimi 
dejavnostmi, ki so pomembne za razvoj podeželja 
ali regije, hkrati pa tudi pomembna podlaga za 
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rabo gozdnega prostora in tvorno sodelovanje 
gozdarjev v prostorskem načrtovanju. Priložnost 
za intenziviranje participacije je po zgledu iz tujine 
(Bettelini, 2000; BUWAL, 2003; WEP Kanton 
Zürich, 2010) predvsem v oblikovanju delovnih 
skupin strokovnjakov, ki bi poleg gozdarjev vklju-
čevale tudi predstavnike različnih zainteresiranih 
interesnih skupin in institucij, ki bi sodelovali pri 
oblikovanju strateških gozdnogospodarskih ciljev 
in usmeritev. Takšen pristop je mogoč na ravni 
območij in enot. 

Kdo naj bodo nosilci gozdnogospodarskega 
načrtovanja?
Gozdnogospodarsko načrtovanje je izrazito inter-
disciplinarno, zato je potrebno sodelovanje raz-
ličnih strokovnjakov. Pogosto so proces priprave, 
sodelovanje in komunikacija med pripravo načrta 
pomembnejši od izdelka – načrta samega, saj se 
že med pripravo načrta razrešujejo nesoglasja in 
oblikujejo skupni cilji ter preverjajo možnosti 
njihovega uresničevanja. Hkrati se gradi zaupanje 
v načrtovalni proces in poveča pripravljenost 
uporabnikov na sklepanje kompromisov pri rabi 
prostora. 

Območni načrti so razvojni načrti območij; 
koordinirajo naj jih vodje načrtovanja na območ-
nih enotah javne gozdarske službe, sodeluje pa 
tim strokovnjakov z različnih gozdarskih in 
drugih področij, ki posegajo v gozdni prostor v 
regiji (vodarji, biologi, naravovarstveniki, lovci, 
delavci v turizmu, lokalne skupnosti ipd.). Tak 
tim se aktivno vključuje v vse faze načrtovalnega 
procesa, predvsem pa v tiste, kjer mora biti rezultat 
soglasje različnih interesov znotraj gozdnega pros-
tora (npr. določitev pomena gozdov, opredelitev 
gozdnogospodarskih ciljev in usmeritev). 

Koordinator priprave načrta enote naj bo stro-
kovnjak, ki ima celovit pregled nad upravljanjem 
gozdov v enoti, kar pomeni, da dobro pozna goz-
dove, problematiko gospodarjenja, lastnike gozdov, 
predstavnike interesnih združenj in podobno, 
hkrati pa je pomembno, da je vpet v izvajanje 
načrtovanega. To naj bi bil vodja krajevne enote 
javne gozdarske službe, ki pri pripravi sodeluje 
s strokovnimi sodelavci s področja gozdnogos-
podarskega načrtovanja in drugih področij goz-
darstva, v pripravo pa so vključeni tudi revirni 

gozdarji. Koordinator vodi in vsebinsko usmerja 
delo, večino terenskih snemanj, obdelav podatkov 
in podobno pa izvaja usposobljeno osebje odseka 
za načrtovanje. Revirni gozdarji so vključeni v 
del gozdne inventure, predvsem pa sodelujejo 
pri določanju ciljev, usmeritev in načrtovanih 
ukrepov. Glede na pomen gozdov se v pripravo 
vključujejo deležniki. Delovni in usklajevalni 
sestanki, na katerih se predstavijo in usklajujejo 
različna mnenja in rešujejo težave, naj postanejo 
pomembnejši sestavni del priprave načrtov.

Gozdna politika mora biti stabilna in 
daljnovidna 
Gozdnogospodarsko načrtovanje je pomem-
ben instrument gozdne politike, saj so načrti 
eden izmed vzvodov za njeno uresničevanje. 
V desetletjih po drugi svetovni vojni je bilo 
gospodarjenje z gozdovi upravičeno usmerjeno 
k postopni akumulaciji lesnih zalog sestojev v 
Sloveniji; še bolj izrazita akumulacija lesnih zalog 
je bila opredeljena s Programom razvoja gozdov 
(1996), ki je določil relativno ekstenzivno rabo 
gozdov (predvideni posek ≈60 % volumenskega 
prirastka sestojev), kar je bilo glede na razvojne 
značilnosti gozdnih sestojev v Sloveniji (Poljanec, 
2008) neupravičeno. Gozdnogospodarski načrti 
so izvajali sprejeto politiko. Primer opozarja 
na pomen premišljene, dolgoročno naravnane 
razvojne politike gozdarstva v Sloveniji. Opazna so 
prevelika nihanja v razvojnih usmeritvah, npr. od 
velikega poudarjanja varstva narave in hkratnega 
zapostavljanja ekonomskega pomena gozdarstva 
v devetdesetih letih (Program razvoja gozdov, 
1996) do izrazitega poudarjanja neizkoriščenosti 
poseka v zadnjih letih ob zapostavljanju nekaterih 
drugih dejavnikov gospodarjenja z gozdovi, kot 
so vlaganja v gozdove, spodbujanje porabe lesa 
na domačem trgu z izrazitejšimi kampanjami 
zelenih gradenj javnih stavb ali krčenje javne 
gozdarske službe.

Potreben je sodobnejši gozdarski 
informacijski sistem
Vsako upravljanje je informacijski proces; sodoben 
informacijski sistem je v času »velikih podatkov« 
(angl. big data era) zaradi velikih prostorskih 
razsežnosti, dolgih proizvodnih ciklov in večna-
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menskega gospodarjenja za upravljanje gozdov 
še posebno pomemben. Za opredelitev ciljev in 
usmeritev, spremljavo učinkovitosti gospodarjenja 
in razvoja gozdov je nujen sodoben gozdarski 
informacijski sistem, ki združuje podatke, zbrane 
v okviru gozdnih inventur in drugih upravljavskih 
faz. Sedanji gozdarski informacijski sistem kaže 
na samoniklost mnogih rešitev, ki so v desetletjih 
razvoja sistema nastale, ko se je pojavila potreba 
po sodobnejših orodjih za obdelavo in hranjenje 
podatkov, upravljanje znanja pa je bilo v ozadju 
(Ficko in sod., 2013). 

Pri oblikovanju in nadgradnji sistema in še 
posebno pri zajemanju podatkov je treba izkoristiti 
možnosti sodobnih tehnologij. Z aplikacijami za 
pametne telefone in tablične računalnike (npr. 
MOTi, Rosset in sod., 2014: www.moti.ch), ki 
omogočajo relativno enostavno izmero sestojnih 
parametrov, hkrati pa omogočajo sprotno pripravo 
podatkovne zbirke neposredno po meritvi, sta 
mogoča digitalen zajem podatkov na terenu in 
takojšnja povezava s strežnikom. Mobilnost in 
interoperabilnost omogočata prihranek časa, 
hkrati pa je kakovost podatkov boljša, saj je mož-
nost napak manjša. Podobne metodološke rešitve 
velja razvijati tudi v okviru naše gozdne inventure 
(npr. pri snemanju na stalnih vzorčnih ploskvah, 
digitalni izdelavi sestojne karte z opisovanjem 
sestojev) in za sodelovanje z lastniki gozda (npr. 
hitre ocene sestojnih parametrov). Prav tako je 
pomembna večja interaktivnost in vključenost 
uporabnikov. S preprosto aplikacijo za »iskanje 
zakladov« (ang. geocaching) je mogoče pridobiti 
mnenje deležnikov o ustreznosti gospodarjenja 
za zagotavljanje določene funkcije (npr. rekre-
acijske, estetske; Kangas in sod., 2015). Finski 
lastniki gozdov lahko na primer do podatkov o 
svoji posesti dostopajo preko enotnega e-portala, 
kjer lahko oddajo naročilo za pripravo načrta za 
gozdno posest, se pozanimajo o izvajalcih del ter 
poiščejo najustreznejšega ali pa zgolj s klikom 
omogočijo, da izbrani ponudniki storitev dosto-
pajo do podatkov o možnem poseku ipd. (Finnish 
Forest centre, 2015: http://www.metsakeskus.fi/
metsaanfi-e-services). 

Ker vse večji del podatkov, zbranih z javnimi 
sredstvi, postaja javno dostopen tudi v praksi (Ec, 
2007), kot npr. obveznost shranjevanja izvornih 

podatkov za znanstvene objave v prosto dostop-
nih podatkovnih skladiščih, bo pri posodobitvi 
gozdarskega informacijskega sistema pomembna 
naloga tudi natančna opredelitev dostopnosti. Za 
najširšo javnost je pomembna zlasti dostopnost 
informacij o gozdnih sestojih in pomenu gozdov.

Pri zbiranju in shranjevanju podatkov in 
metapodatkov so zelo pomembni kontinuiteta 
podatkovnih zbirk (njihove oblike in vsebine) 
ter protokoli. Gozdarske podatkovne zbirke so v 
primerjavi s tujino mnogokrat nadpovprečne, a 
prav zaradi nesistematičnosti pri shranjevanju je 
izgubljenih mnogo izvornih podatkov z začetkov 
gospodarjenja. Neprekinjenost zbiranja in shran-
jevanja podatkov je pomembna z upravljavskega 
in znanstveno-raziskovalnega vidika.

Nujno je dopolnjevati in posodabljati 
zasnovo načrtovanja
Možnosti za vsebinsko dopolnjevanje zasnove 
upravljanja je veliko; od takšnih velja omeniti 
dopolnjevanje modelov odločanja v zasnovi 
gozdnogospodarskega načrtovanja (Ficko in sod., 
2013), vključevanje načrta za zasebno gozdno 
posest v zasnovo načrtovanja (Ficko in sod., 
2005), dopolnitve koncepta valorizacije funkcij 
gozda (Simončič in Bončina, 2012), ekonomsko 
vrednotenje funkcij in storitev gozdov (Japelj in 
sod., 2014; Japelj, 2015) in podobno. 

Sedanji koncept določanja funkcij gozda, ki je 
značilen tudi za večino drugih srednjeevropskih 
dežel, je prinesel številne prednosti za večnamen-
sko gospodarjenje z gozdovi. Hkrati pa so se z 
nabranimi izkušnjami pokazale tudi konceptu-
alne in tehnične pomanjkljivosti (npr. Bončina 
in sod., 2014), zato je treba koncept prevetriti in 
dopolniti. Možne izboljšave se kažejo v poenosta-
vitvi klasifikacije funkcij in rangiranju njihovega 
pomena, prikazih funkcij, diferenciaciji ovredno-
tene površine, dopolnjenih kriterijih določanja, 
večji vpetosti funkcij gozda v gozdnogospodarsko 
načrtovanje in izboljšanju operativnega ukrepanja 
za pospeševanje želenih funkcij gozda. 

V sedanji zasnovi načrtovanja praviloma ne 
poteka na prostorski ravni, kjer dejansko nasta-
jajo odločitve o ravnanju z gozdom, t.j. na ravni 
gozdne posesti. Trenutno lastnik gozda nima 
instrumenta, s katerim bi si lahko pomagal pri 
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strateškem upravljanju posesti, jo dolgoročno 
razvijal in tako prispeval k uspešnejšemu dose-
ganju strateških ciljev upravljanja z gozdovi na 
regionalni in nacionalni ravni. To bi lahko rešili 
s smiselno vpeljavo načrtov za zasebno gozdno 
posest. V tujini, predvsem v Skandinaviji, je ideja 
sodobnih načrtov za zasebno gozdno posest že 
uspešno razvita (Leskinen in sod., 2009; Tikkanen 
in sod., 2010; Eyvindson in sod., 2011), v Slove-
niji pa je ta ideja še razmeroma mlada (Bončina, 
2003; Papler-Lampe in sod., 2004; Ficko in sod., 
2005). Po osamosvojitvi je bilo narejenih le okrog 
trideset načrtov za zasebno gozdno posest, največ 
kot diplomske naloge (npr. Hvala, 2010), deloma 
pa kot rezultat dela javne gozdarske službe (npr. 
Čadež, 2004). V letu 2008 je bil narejen raču-
nalniški program za pripravo načrta za gozdno 
posest (FORPLAN, 2008), na podlagi katerega 
lahko lastnik gozda za desetletno obdobje izra-
čuna ekonomsko upravičenost različnih ukrepov. 
Lastnikov, ki imajo v lasti >1ha gozda, je v Slo-
veniji številčno gledano 41,6 %, njihove posesti 
pa zavzemajo kar 91 % površine zasebne gozdne 
posesti (Medved in sod., 2010). S tega vidika so 
ti lastniki gozdov največja skupina potencialnih 
uporabnikov načrtov za gospodarjenje z gozdovi, 
kar bi morali v večji meri upoštevati pri zasnovi 
načrtovanja.

4  zAKljUčeK:  
PReMIšljeNo, A PoGUMNo 
UvAjANje sPReMeMb IN 
NovostI 

Posodobitve gozdnogospodarskega načrtovanju so 
nujne – zaradi razvoja področja in navsezadnje tudi 
privlačnosti načrtovalskega dela. V prispevku smo 
opozorili na prednostne naloge. Predlagamo, da pri 
posodabljanju gozdnogospodarskega načrtovanja 
sledimo naslednjim vodilom: 1) v spreminjanje 
in posodabljanje zasnove načrtovanja je treba 
vključevati vse uporabnike gozdnogospodarskega 
načrtovanja; 2) pri tem je treba v večji meri kot 
doslej izkoristiti izkušnje načrtovalcev, tako da 
bo dopolnitev potekala tudi »od spodaj navzgor«; 
3) spodbujati je treba razvojno in projektno delo, 
Zavod za gozdove Slovenije ima izjemen kadro-
vski potencial, ki ga je mogoče bolje izkoristiti; 

4) razmere terjajo veliko več konstruktivnega 
sodelovanja med različnimi institucijami, ki se 
ukvarjajo z gozdnogospodarskim načrtovanjem, 
kot doslej, ko so bila pogosto v ospredju nesoglasja 
in kritike, ki so praviloma prihajale iz okolij, ki so 
gozdarski praksi odmaknjena; 5) vse spremembe 
je treba najprej preveriti na testnih območjih, pri 
tem razvijati projektno delo, preverjene spre-
membe pa je potem mogoče uporabiti na ravni 
celotne države.

Nujen pogoj za posodabljanje gozdnogos-
podarskega načrtovanja je stabilno in zadostno 
financiranje javne gozdarske službe, ki skrbi za 
načrtovanje in upravljanje gozdov. Prav vprašanje 
zadostnega financiranja smo ocenili kot eno izmed 
nevarnosti za razvoj gozdnogospodarskega načr-
tovanja, saj je temeljni pogoj za uresničitev vseh 
omenjenih predlogov. Upamo, da se tudi politika 
ob priznavanju vse večjega pomena gozdov, njihovi 
intenzivnejši rabi ter vedno večjih zahtevah in 
tveganjih pri gospodarjenju z gozdovi tega zaveda.
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Strokovna razprava

1 evIdeNcA o GozdovIH AlI 
GozdNA INveNtURA

Gozdne inventure poznajo vse svetovne države, saj 
je temeljni namen inventur poznavanje gozdnih 
virov, obsega gozdnih površin ter določitev drugih 
vlog in storitev gozdov. Pri tem je pomembno 
poznati vrste gozdov, kakšne učinke lahko pričaku-
jemo od njih in kako dobro gospodarimo z njimi. 

GDK 62:921(045)=163.6

Koristi gozdnogospodarskega načrtovanja za lastnike gozdov
Benefits of Forest Management Planning for Forest Owners

Veronika VALENTAR1 

Izvleček:
Valentar, V.: Koristi gozdnogospodarskega načrtovanja za lastnike gozdov. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 4. 
V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 9. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila 
Marjetka Šivic.
Gozdnogospodarsko načrtovanje poznajo v vseh evropskih državah. Med posameznimi državami so razlike v 
definiciji rabe prostora oziroma gozdne površine, pa tudi v drugih metodah določanja parametrov, ki določajo 
kakovost gozdnih virov. V posameznih evropskih državah je gospodarsko načrtovanje za zasebno gozdno posest 
vezano na lokalni trg lesne surovine, pri tem pa upošteva splošne smernice, uredbe ali druge predpise, določene 
v državnih dokumentih, ki zadevajo vidike trajnosti gospodarjenja z gozdovi. To je predvsem zagotavljanje 
ekoloških in socialnih funkcij gozdov, kar za lastnike gozdov pogosto pomeni določene omejitve.
Trije nivoji načrtovanja v slovenskih gozdovih so nekakšen ostanek prejšnjega planskega gospodarjenja, saj v 
sedanjem času niso koristni niti za zasebne lastnike gozdov, ki so v Sloveniji v večini, niti za lesno industrijo, ki 
zaradi neorganiziranosti primarne proizvodnje ne more načrtovati surovinske baze v svoji bližini. Nedvomno 
pa je gozdnogospodarsko načrtovanje prispevalo k dobremu stanju slovenskih gozdov v pomenu zagotavljanja 
ekoloških in socialnih funkcij. Zgledi iz drugih držav kažejo, da idealnega modela načrtovanja ni, ko pa govori-
mo o koristnosti načrtovanja za zasebne lastnike gozdov, mora biti gozdnogospodarski načrt najboljši približek 
poslovnemu načrtu za gozdno posest, ki opredeli srednjeročne koristi pri gospodarjenju na zasebni posesti. 
Ključne besede: gozdnogospodarsko načrtovanje, namen načrtov, nivoji načrtovanja, lastnik gozda, gozdna posest 

Abstract:
Valentar, V.: Benefits of Forest Management Planning for Forest Owners. Gozdarski vestnik (Professional Journal 
of Forestry), 73/2015, vol. 4. in Slovenian, abstract in English, lit. quot. 9. Translated by Breda Misja, proofread-
ing of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Forest management planning is performed in all European countries. individual countries differ with regard 
to definition of use of space or forest area as well as other methods of setting parameters determining quality 
of forest resources. in individual European countries forest planning for private forest holdings is attached to 
the local market of raw wood material, whereby general guidelines, regulations, and other instruments defined 
in state documents concerning the aspects of sustainable forest management. This mainly concerns ensuring 
ecological and social forest functions which often represent certain restrictions for the forest owners. 
Three planning levels in Slovenian forests are a remnant of former planned economy and bring no benefits to 
private forest owners, predominating in Slovenian ownership structure, or to wood industry which is not able to 
plan a raw material base in its vicinity due to the disorganization of the primary production. However, the forest 
management planning has contributed to the favorable condition of Slovenian forests in the sense of ensuring 
their ecological and social functions. Examples from other countries show that there is no ideal planning model, 
but considering benefits of planning for private forest owners, forest management plan must be the best possible 
approximation to a business plan for forest holding defining medium-term benefits in private holding managing. 
Key words: forest management planning, purpose of the plans, planning levels, forest owner, forest holding

1 V. V., Zveza lastnikov gozdov Slovenije;  
zveza.lastnikov@gmail.com

Metode določanja površin gozdov in definicije 
gozda se po posameznih državah razlikujejo, prav 
tako je na temelju arhivskih podatkov pogosto 
težko sklepati o kakovosti gozda le na podlagi 
gozdnatosti oziroma razmerja med gozdnimi in 
preostalimi površinami v državi.



GozdV 73 (2015) 4198

V Sloveniji se je po vzpostavitvi elektronske 
evidence rabe kmetijskih zemljišč (GERK) pojavila 
razlika med evidencami Zavoda za gozdove in 
Ministrstva za kmetijstvo glede velikosti gozdnih 
površin. Uveljavljanje določenih podpor na zara-
ščajočih površinah, ki jih je Zavod za gozdove 
predhodno že uvrstil med gozdne površine, je 
povzročilo krčenje površine gozda, tako da se je 
v gozdnogospodarskih načrtih leta 2010 prvič 
zmanjšala površina gozdov. 

V Sloveniji bi gozdnogospodarske načrte 
območnih enot lahko označili kot gozdno inven-
turo, saj podajajo bolj ali manj natančne številke 
o površinah gozdov, stanju lesne zaloge, prirastku 
in vitalnosti sestojev, dodano pa je obsežno kar-
tografsko gradivo. 

2 tRIje NIvojI NAčRtovANjA v 
sloveNsKIH GozdovIH

V Sloveniji vsakih deset let obnavljamo gozdno-
gospodarske načrte za območja in gozdnogo-
spodarske načrte za gozdnogospodarske enote. 
Če gozdnogospodarski načrt območja služi kot 
inventura, ki vsebuje tudi analizo dosedanjega 
gospodarjenja, je gozdnogospodarski načrt enote 
podrobnejši in vsebuje tudi opise gozdnih površin 
po posameznih odsekih, vključno z usmeritvami 
za gospodarjenje na nivoju odseka. Le del gozdov v 
Sloveniji je urejenih tako, da so pri mejah odsekov 
upoštevane tudi posestne meje, v večjem delu pa 
zaradi razdrobljene posesti to ni mogoče. Tako 
lastnik gozda na podlagi usmeritev za določeni 
odsek ne more vedeti, koliko lahko v svojem gozdu 
poseka oziroma katere usmeritve so pripisane za 
njegov del posesti. 

Gozdnogospodarske načrte enot in tudi obmo-
čij potrjuje pristojno ministrstvo, obstaja pa tudi 
javna razgrnitev, na kateri je mogoče podati pri-
pombe. Anketa med društvi lastnikov gozdov je 
pokazala, da društva lastnikov gozdov niso obve-
ščena o javnih razgrnitvah gozdnogospodarskih 
ali lovskogojitvenih načrtov. Društva večinoma 
ne obveščajo svojih članov o pomenu sprejemanja 
novih gozdnogospodarskih, gozdnogojitvenih ali 
lovskogojitvenih načrtov. V nekaterih društvih, 
kjer so posebno aktivni gozdarji, zaposleni na 
Zavodu za gozdove, razgrnitve pogosto potekajo 

v povezavi z družabnim dogodkom, lastniki pa se 
pri tem seznanijo tudi s stanjem gozdov ter usme-
ritvami za gospodarjenje v prihodnjih desetih letih. 
Lastniki se najpogosteje udeležujejo predstavitev 
gozdnogospodarskih načrtov enot in lovskogo-
spodarskih načrtov, manj pa gozdnogojitvenih 
načrtov in gozdnogospodarskih načrtov območij.

Gozdnogojitveni načrti so opredeljeni kot 
podrobni – izvedbeni načrti gozdnogospodarskih 
enot oziroma načrti za posamezno gojitveno enoto 
gozda, ki se od drugih razlikuje po določenih 
lastnostih, lahko drevesnih vrstah, starosti ali 
potrebnih ukrepih. Zavod za gozdove mora javno 
predstaviti tudi gozdnogojitveni načrt, o čemer 
pa anketirana društva niso seznanjena in se tudi 
ne udeležujejo javnih razgrnitev. 

Gozdnogojitveni načrt ima od vseh načrtov 
najbolj gospodarsko vlogo, saj natančneje določa in 
predpisuje ukrepe v posameznih gozdnih sestojih. 
Tudi gozdnogojitveni načrti so le redko opredeljeni 
za posamezno gozdno posest, saj je po trenutnem 
načinu to mogoče v tistih predelih Slovenije, kjer 
je gozdna posest posameznih lastnikov gozdov 
večja in bolj strnjena. Ti načrti tudi ne vsebujejo 
ekonomskega dela, ki bi predvidel strošek oziroma 
prihodek posamezne gozdne posesti.

Posebna tema je načrtovanje upravljanja z 
divjadjo, kar je tudi naloga Zavoda za gozdove. 
Tudi pri tem so lastniki gozdov bolj ali manj 
vključeni v postopek javnih predstavitev načrtov. 
izvajanje lovskoupravljavskih načrtov je zaenkrat 
prepuščeno lovskim družinam, saj v Sloveniji še 
nimamo zasebnih lovskih upravičencev. 

Vsi omenjeni načrti so v Sloveniji predpisani 
in jih izdeluje Zavod za gozdove Slovenije. Ker 
je načrtovanje podrobno predpisano z zakonom 
in plačano z javnimi sredstvi, lastniki gozdov 
nimajo možnosti pridobiti subvencij iz naslova 
sredstev programa razvoja podeželja, ki so v neka-
terih državah namenjena za načrtovanje, plačilo 
ekosistemskih storitev, pa tudi za obnovo gozda. 

2.1 Posestni načrt služi lastniku gozda
Ali lastniki gozda potrebujejo gozdnogospodarsko 
načrtovanje? Ali je gozdnogojitveni načrt zadostna 
podpora lastnikom gozdov? Posamezni slovenski 
lastnik s svojo površino gozda ne more zadostiti 
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merilom trajnostnega gospodarjenja. O trajnosti 
gospodarjenja z gozdom lahko govorimo le v večjih 
mejah, ki niso odvisne od lastništva. 

V primeru združevanja lastnikov gozdov, kjer 
je interes tudi skupno trženje, bi imelo načrtovanje 
za potrebe lastniških skupnosti (društev, njihovih 
zadrug, združenj ipd.) bistveno drugačen pomen, 
saj bi vključeval tudi ekonomsko komponento, ki 
se odziva glede na trg. Posamezni lastnik gozda, ki 
je odvisen od prihodka iz lesa, razmišlja predvsem 
o ekonomskih donosih, šele v naslednji fazi pa tudi 
o stabilnosti sestojev, razmerju drevesnih vrst ter 
ekološki ali socialni vlogi gozda. V mnogih evrop-
skih državah zato poznajo posestni načrt, ki služi 
enemu lastniku kot pripomoček za gospodarjenje 
ali pa več lastnikom gozda, ki skupno tržijo les in 
druge gozdne proizvode. 

3 GozdNoGosPodARsKo 
NAčRtovANje v evRoPsKIH 
dRžAvAH

3.1  Avstrija
Pravne podlage za gozdnogospodarsko načrtova-
nje poznajo v Avstriji od leta 1975 s paragrafom, 
vključenim v Zakon o gozdovih. Do načrta so 
upravičeni lastniki gozdov ali njihovi predstavniki, 
z načrti delajo zaposleni, uradniki ali organizacije 
ter zasebne pravne osebe. Načrt izdelajo gozdarji 
ali gozdarski gradbeni inženirji, zaposleni pri 
kmetijski zbornici, društvih ali zasebnih podjetjih. 
Načrte potrdi deželni glavar preko zaposlenih goz-
darskih strokovnjakov na okrajnem ali deželnem 
glavarstvu. Načelno je gozdnogospodarski načrt 
narejen zaradi interesa in po volji lastnika gozda 
oziroma njegovih zaposlenih strokovnjakov. V 
nobenem primeru načrt ni prisila. Z Zakonom 
o gozdovih ni predpisan formalni način izdelave 
načrta, vsebino, obliko in opremljenost načrta pa 
predpše pristojno ministrstvo z uredbo.

3.1.1 vrste načrtov: 
–  Razvojni načrt gozdov (Nacionalni gozdni 

program)
–  Strokovni gozdarski načrt
–  Načrt upravljanja z nevarnimi območji

Strokovni gozdarski načrt je lahko del razvoj-
nega načrta gozdov (ta načrt je inventura na 

zveznem – nacionalnem nivoju), če deželna 
vlada s podpisom deželnega glavarja potrdi, da 
je načrt v skladu z razvojnim načrtom. V tem 
primeru je strokovni gozdarski načrt tudi javno 
dostopen in velja kot uradni dokument. V Avstriji 
so strokovni gozdarski načrti na nivoju pilotnih 
projektov. Strošek izdelave projekta znaša od 
3.000 do 10.000 evrov/načrt, v povprečju pa 
5.000 evrov.

3.1.2  Načrtovanje za potrebe gozdarskih 
združenj

Nekatera gozdarska združenja so uspešno pove-
zana, tako da imajo dobro razvit način skupnega 
gospodarjenja z maloposestniškim zasebnim 
gozdom. V takem primeru je naročnik strokovnega 
načrta pravna oseba, v katero so povezani lastniki. 
Strošek načrta je 36 evrov/ ha gozda, pri tem pa 
lastnik lahko pridobi do 60-odstotno subvencijo, 
kar pomeni strošek 15 evrov/ha.

3.1.3  ekonomski del načrta je obvezni  
sestavni del

Ne glede na namen, za katerega je bil izdelan stro-
kovni načrt (npr. gospodarski gozd, upravljanje 
z območji Natura, gospodarski gozd, varovalni 
gozd, ureditev potoka, ureditev cest itn.), je 
njegov obvezni sestavni del tudi stroškovni načrt, 
ki vsebuje predvidene stroškovne komponente 
za investicije, obnovo gozdov, pa tudi prihodke 
zaradi gospodarskega izkoriščanja gozdov. Ta 
načrt pravzaprav služi kot poslovni načrt za 
gozdno posest.

3.1.4 ekocelice v okviru Nature 2000
Vzdrževanje posebej opredeljenih varovanih 
območij, tako imenovanih ekocelic, država sofi-
nancira v višini od 50 do 100 evrov/ha na leto.

Vsi morebitni strokovni načrti vsebujejo tudi 
dolgoročno komponento zagotavljanja trajnosti 
tistega vira, zaradi katerega je bil načrt narejen, 
pa naj bo to les, lov, turizem ali varovanje narave.

3.2 Nemčija
3.2.1 Inventura na zveznem nivoju
V Nemčiji je urejanje gozdov temeljna podlaga 
za večnamensko gospodarjenje z gozdovi. Na 
zveznem nivoju vsakih deset do dvanajst let 
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pregledajo stanje gozdov ter pripravijo poročilo, 
ki ga imenujejo gozdna inventura. Na podlagi 
pregleda izdelajo usmeritve za prihodnjih deset 
let po zveznih deželah in vrstah lastništva. 

3.2.2 Gozdnogospodarski načrti
Za državne gozdove je priprava gozdnogospodar-
skih načrtov v večini zveznih dežel obvezna. V ta 
namen imajo v večini dežel zaposlene gozdarske 
strokovnjake, ki so pristojni za urejanje državnih 
in deželnih gozdov. Gozdovi, ki so v lasti občin, 
cerkvena posestva in veliki zasebni gozdovi morajo 
najeti zasebne gozdarske strokovnjake, nekateri 
pa imajo zaposlene svoje gozdarje. Obstajajo 
srednjeročni gozdnogospodarski načrti in letni 
gospodarski načrti.

Za majhne zasebne gozdove načrtovanje (manj 
kot 50 ha) ni predpisano, saj ti lastniki ne sekajo 
vsako leto, stroški priprave načrtov pa bi bili 
preveliki. V Nemčiji je veliko lastnikov gozdov 
organiziranih v skupine proizvajalcev, tako da je 
v nekaterih deželah urejanje gozdov prilagojeno 
tovrstnim organizacijam. 

3.2.3 Kdo pripravi načrt?
V nekaterih deželah načrte pripravijo državni 
gozdarji; v takem primeru je načrt brezplačen. 
Večinoma velja, da načrt za posest od 50 do 150 
ha pripravijo deželni gozdarji in je poenostavljen 
gospodarski načrt predvsem s ciljem načrtovanja 
letnega poseka lesa.

3.2.4 Formalna oblika in vsebina načrta
Tudi v Nemčiji sta formalna oblika ter podrob-
nejša predpisana vsebina opredeljeni v zakonodaji 
posamezne dežele. Posebej je predpisana tudi 
izobrazba gozdarskih strokovnjakov, ki pripravljajo 
gozdnogospodarske načrte. 

3.2.5 Gozdarske skupnosti
Gozdarske skupnosti so združenja lastnikov 

gozdov, ki morajo med drugim po zakonu obve-
zno pripraviti gozdnogospodarski načrt, ki je 
tudi gospodarski načrt. Gozdarske skupnosti so 
pravne osebe zasebnega prava, lastniki, vključeni 
v skupnost, pa po zakonu tržijo les le preko te 
skupnosti. 

3.2.6 združenja gozdnih posestnikov
To so društva lastnikov gozdov, ki jih po navadi 
strokovno vodijo zaposleni gozdarji na deželni 
vladi. Združenja imajo svoje organe, skupščino, 
članski delež in svoje pravice ter dolžnosti. Ta 
združenja imajo, podobno kot slovenska društva, 
nalogo obveščanja, izobraževanja, povezovanja 
lastnikov gozdov, delo pa je podrejeno zakonodaji 
posameznih dežel.

3.3 švica
V Švici obstaja nacionalna gozdna inventura, ki 
jo hkrati izvajajo v vseh kantonih. V posameznih 
kantonih imajo javno dostopne programe razvoja 
gozdov, ki obstajajo v obliki interaktivne karte. 
Gozdno gospodarsko načrtovanje je del prostor-
skega načrtovanja ter urejanja krajine. 

3.3.1 Kaj je program razvoja gozdov?
Program razvoja gozdov zagotavlja delovanje 
vseh javnih funkcij gozda, hkrati pa upošteva 
temeljne gospodarske ukrepe, kot je nega gozda, 
ter upošteva različne interese v prostoru: nara-
vovarstva, kmetijstva, turizma in lova. Program 
razvoja gozdov pripravi javna gozdarska služba 
in ga morajo upoštevati pri gospodarjenju v kan-
tonalnih in občinskih gozdovih. Lastniki gozdov 
morajo upoštevati program razvoja gozdov v 
primeru, da od javne gozdarske službe potrebujejo 
kakršnokoli dovoljenje. 

3.3.2  Gozdnogospodarski načrt za zasebno 
gozdno posest

Za zasebne gozdne posesti gozdnogospodarski 
načrt ni obvezen, lahko pa ga lastnik naroči za 
svoje potrebe predvsem kot gospodarski načrt. 
V Švici za posek lesa tudi lastniki potrebujejo 
dovoljenje gozdarja. V gozdovih, kjer ni predpi-
san gozdnogospodarski načrt, ne obstaja uredba 
o varovanju gozdov ali katera druga podlaga, je 
posek mogoč brez označevanja drevja, vendar 
lastnik vseeno potrebuje gozdarjevo dovoljenje. 

V Švici obstajajo različni nivoji načrtovanja, 
in sicer:
–  program razvoja gozdov,
–  posestni načrt,
–  gozdnogospodarski načrt za združeno posest 

(agrarna skupnost),
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–  uredbe o varstvu gozdov,
–  inventura.

3.3.3  Gozdarski posestni načrt
Gozdarski posestni načrt služi optimiranju zmo-
gljivosti gozdarskega obrata; služi za določitev 
periodičnosti posegov v sestoj ter je srednjeročni 
strateški program za vodenje gozdne posesti. 
Določa tudi proizvodne omejitve, gojitvene ukrepe, 
gradnjo, obnovo in vzdrževanje infrastrukture 
ter v finančnem delu tudi stroške in potrebe po 
osebju. Je neke vrste poslovni načrt. 

3.4 Finska 
Tudi na Finskem je, podobno kot v omenjenih 
državah, mogoče pridobiti posestni načrt za 
zasebno gozdno posest, sicer pa imajo tam zelo 
dobro organizirane kooperative, za katere gozdarji 
načrtujejo gospodarjenje z dolgoročnimi, srednje-
ročnimi in kratkoročnimi gozdnogospodarskimi 
načrti. V tem primeru je načrt narejen predvsem 
za potrebe lesne industrije, ki potrebuje surovino, 
seveda pa tudi za lastnike gozdov, ki tako zagoto-
vijo trajnost donosov. Finska gozdarska podjetja 
pripravljajo tudi gozdnogospodarske načrte za 
sosednje države, predvsem za Rusijo in druge 
trge, od katerih je odvisna njihova lesna industrija. 

4 PReNovA ModelA 
NAčRtovANjA v sloveNsKIH 
GozdovIH

4.1  stališča zveze lastnikov gozdov glede 
načrtovanja v sloveniji

Zasebne lastnike gozdov pri načrtovanju v zaseb-
nih gozdovih moti določanje omejitev pri gospo-
darjenju z gozdovi brez vednosti lastnikov gozdov, 
kar se dogaja predvsem pri določanju ekoloških 
con ter drugih ekološko varovanih območij v 
gozdovih. O tem se lastniki načeloma lahko 
pozanimajo, vendar bi moralo biti pri načrtovanju 
omejitev pridobljeno soglasje lastnika ter določeno 
finančno nadomestilo. 

Lastniki gozdov prav tako želijo proaktivno 
sodelovati pri načrtovanju gospodarjenja na 
zasebni posesti. V Zvezo lastnikov gozdov so 
trenutno vključeni lastniki gozdov, ki jih gospo-
darjenje v njihovih gozdovih zanima in so v celoti 

ali delno odvisni od dohodkov iz gozdov. Tako se 
med člani pojavlja težnja po gospodarskem sve-
tovanju v gozdovih, ki vključuje tržno svetovanje, 
načrtovanje letnih donosov in stroškov ter inte-
raktiven dostop do gozdnogospodarskih načrtov. 

4.2 Najmanjša gozdna posest
Če je v zvezo lastnikov gozdov trenutno vključenih 
okrog 4.000 lastnikov gozdov, ki gospodarijo z 
okrog 30 % slovenskih gozdov, pa na okrog 50 % 
površine gospodarijo lastniki, ki so bodisi tako 
veliki, da so sami – individualno zanimivi za trg 
(npr. cerkvena posest in nekatere posesti, večje 
od 200 ha) ali pa so iz različnih razlogov nepo-
vezani. Velika večina gozdov, kjer lastniki niso 
povezani, sodi med drobno – najmanjšo gozdno 
posest, kjer je na majhno parcelo, v povprečju 0,5 
ha, pogosto vknjiženih več solastnikov. V takem 
primeru bi bilo načrtovanje za eno gozdno posest 
nesmiselno, predvsem pa predrago. Kooperative 
ali druge oblike gospodarskega povezovanja, ki bi 
hkrati vključevale tudi gospodarski načrt za izva-
janje gozdnogospodarskih ukrepov in investicij, 
so lahko učinkovite in smo jih v preteklosti že 
poznali. Težava, ki jo poznajo v nekaterih evrop-
skih državah (Nemčija in Finska) pri skupinskem 
gospodarjenju na majhni posesti, je morebitni 
monopol izvajalcev del in kupcev oziroma kar-
telni dogovor, v katerem posamezni lastnik izgubi 
konkurenčno sposobnost. Proti takim vrstam 
združevanja se izreka tudi Evropska komisija, 
ki je letos razreševala tovrstno težavo v Nemčiji.

5 zAKljUčeK
Zaradi globalnega čezmernega izkoriščanja gozdov, 
predvsem v tropskih predelih, Zemljani trajno izgu-
bljamo velike površine našega zelenega bogastva. 
Za evropske gozdove je značilno, da so v glavnem 
v lasti majhnih gozdnih posestnikov. Ob trendu 
večanja potreb po lesni surovini, ki nastaja tudi 
zaradi potreb večanja svetovne populacije, je nujno, 
da spremljamo stanje v gozdovih z vidika trajnosti 
zagotavljanja lesnega vira, pa tudi ekoloških in 
socialnih funkcij. V Evropi ekosistemske storitve 
postajajo trend, saj se ob staranju prebivalstva, 
njegovi delovni neaktivnosti ter pogosto tudi 
nezanimanju za gospodarjenje v gozdovih hkratno 
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pojavlja potreba po izkoriščanju gozdov zaradi 
ohranjanja njegovih ekoloških in socialnih funkcij. 
Prevelike evropske žage s težavo zagotavljajo suro-
vino z domačega trga, zato je izraz intenziviranje 
rabe lesa v evropskem prostoru postal vsakdanji. 
Največji izziv pri tem ostaja udejanjanje modelov 
gospodarjenja z gozdovi, ki so zapisani v evropskih 
gozdnih inventurah z namenom zagotavljanja 
trajnosti donosov iz neposredne bližine.

Slovenski gozdarji se moramo v povezavi z 
našim sistemom načrtovanja v gozdovih zagotovo 
vprašati, komu je načrtovanje namenjeno, kaj 
na dolgi rok pomeni neizkoriščen potencial in 
kako bi učinkoval drugačen model načrtovanja. 
Pomembno vprašanje za lastnike gozdov je, ali so 
se pripravljeni povezovati v organizacije proizva-
jalcev in tako organizirano vstopati na trg lesne 
surovine ter ali so se pri tem pripravljeni odreči 
delu dohodka za namen načrtovanja ter stroškov 
organizacije proizvodne verige? Kopiranje modelov 
zagotovo ni smiselna rešitev, če ne bodo predvideni 
učinki, ki bi koristili slovenskemu gospodarstvu. 
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1 Uvod 
V prispevku bomo poskušali spoznati gozdarsko 
načrtovanje v Sloveniji z vidika lastnikov gozdov 
ter predstaviti ugotovitve, ki smo jih zaznali pred-
vsem pri izvajanju regijske certifikacije gozdov 
PEFc pri terenskih kontrolah naključno izbranih 
gozdnih posesti lastnikov gozdov, ki so vključeni 
v regijsko certifikacijo gozdov PEFc. 

Slovenska shema za certifikacijo gozdov PEFc 
je tesno povezana s sistemom gozdarskega načrto-
vanja in med drugim v celoti upošteva slovensko 
zakonodajo na področju gospodarjenja z gozdovi, 
nacionalni gozdni program, sistem gozdnogospo-
darskega in gozdnogojitvenega načrtovanja ter 
način zbiranja in obdelave podatkov v gozdarstvu. 
Sistem gozdnogospodarskega načrtovanja in 
sistem zbiranja podatkov o gozdovih in gozdarstvu 
v Sloveniji je bil tudi eden glavnih argumentov, da 
je Slovenija priznana v certifikacijskem pogledu 
kot ena regija. 

Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) 
kot regijski predstavnik izvaja regijsko certifikacijo 
gozdov PEFc za regijo Slovenija. Pri izvajanju 

1 E. R., univ. dipl. inž. gozd., Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije, egon.rebec@kgzs.si 
2 M. K., univ. dipl. inž. gozd., Kmetijsko gozdarska 
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Gozdarsko načrtovanje z vidika lastnikov gozdov
Forest Planning from the Perspective of Forest Owners
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Prispevek ocenjuje gozdarsko načrtovanje z vidika lastnika gozda. Ugotavlja, da je treba gozdarsko načrtovanje 
poenostaviti in jasneje določiti komu je namenjeno in ga v tem pogledu posodobiti. Načrtovanje ukrepov mora 
v večji meri upoštevati ekonomske zakonitosti izkoriščanja gozda. V proces nastajanja in sprejemanja gozdarskih 
načrtov pa je treba zagotoviti aktivnejšo vlogo lastnikov gozdov.
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Abstract:
Rebec, E, Koprivnikar, M.: Forest Planning from the Perspective of Forest Owners. Gozdarski vestnik (Profes-
sional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 4. in Slovenian, abstract in English, lit. quot. ... Translated by Breda 
Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The article presents an estimation of forest planning from the perspective of forest owner. it states that forest 
planning must be simplified, a more clear determination or whom it is intended must be made and therein 
modernized. Planning of the actions must consider economic characteristics of forest exploitation to a larger 
extent. A more active role of forest owners must be ensures in the process of creating and adopting forest plans.
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regijske certifikacije mora KGZS med drugim v 
skladu z določili slovenske certifikacijske sheme 
PEFc vsako leto opraviti kontrolo trajnostnega 
gospodarjenje pri določenem številu gozdnih 
posesti, ki so vključene v regijsko certifikacijo 
gozdov PEFc. Pri kontroli se preverja ustreznost 
gospodarjenja z gozdovi v primerjavi z merili 
slovenske certifikacijske sheme PEFc za regijski 
nivo, med drugim tudi izvajanje ukrepov, pred-
videnih v veljavnih gozdarskih načrtih.  

2 IzvAjANje ReGIjsKe 
ceRtIFIKAcIje Gozdov PeFc

Lastnik gozda se lahko vključi v regijsko certifi-
kacijo gozdov PEFc s podpisom izjave o vstopu v 
sistem regijske certifikacije gozdov PEFc. KGZS 
je začela s postopki regijske certifikacije že v letu 
2007, ko je Svet PEFc potrdil slovensko certifi-
kacijsko shemo PEFc. Prve terenske kontrole 
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trajnostnega gospodarjenja z gozdovi smo nato 
izvedli leta 2012. Doslej smo pregledali skupno 
88 gozdnih posestev, velikosti od 0,1 ha do 400 
ha, ali nekaj več kot 2.400 ha gozdnih površin. 
Gozdne posesti za kontrolo izberemo slučajno-
stno. Pri kontrolah postavljamo tudi vprašanja, ki 
zadevajo gozdnogospodarsko in gozdnogojitveno 
načrtovanje. Omenimo naj še, da so lastniki, ki so 
se prijavili v regijsko certifikacijo gozdov PEFc, 
zagotovo med bolj informiranimi in ozaveščenimi 
lastniki gozdov oziroma med tistimi, ki imajo 
resničen namen trajnostno gospodariti s svojimi 
gozdovi na podlagi gozdarskih načrtov. 

3 KoNtRolA UsMeRItev zA 
tRAjNostNo GosPodARjeNje 
z GozdovI, KI so PovezANe z 
GozdARsKIM NAčRtovANjeM

Na podlagi vnaprej pripravljenega vprašalnika 
pri vsakem izbranem gozdnem posestniku v 
postopku terenske kontrole preverimo tudi, kako 
se upoštevajo usmeritve iz slovenske certifikacij-
ske sheme PEFc, ki so povezane z gozdarskim 
načrtovanjem. 

1. usmeritev:  
lastnik ohranja primerno gozdnatost
Skoraj 43 % lastnikov gozdov, prijavljenih v regij-
sko certifikacijo, ne ve, koliko gozdov imajo.  V 
pristopni izjavi za gozdne parcele lastniki navajajo 
različni podatke, ki jih po navadi pridobijo iz evi-
denc Geodetske uprave RS (stare zemljiške kulture, 
dejanska raba zemljišč), iz poslovnih načrtov ali 
jih določijo sami (PiSO, GERK). Velikokrat se 
lastniki obrnejo tudi na Zavod za gozdove Slo-
venije (Zavod), ki jim pa na podlagi gozdarskih 
načrtov navadno ne more posredovati podatkov 
o gozdnih površinah za konkretno gozdno posest. 
Zaradi zmede pri navajanju površine gozdov, kot 
posledice neusklajenih evidenc o površini gozda, 
v našo evidenco certificiranih površin vnašamo 
podatke GURS o dejanski rabi zemljišč. 

2. usmeritev:  
lastnik prepušča zaraščajoče površine na 
ranljivih tleh naravnemu razvoju
Doslej pri terenskih kontrolah še nihče ni imel 
podatkov o površini zaraščajočih se površin za 

svojo gozdno posest, čeprav bi morali biti lastniki 
zemljišč v zaraščanju, ki se v kmetijske namene 
ne rabijo že vsaj deset let, pisno obveščeni, da 
bodo taka zemljišča, če bodo še naprej prepu-
ščena zaraščanju, ob pripravi naslednjega načrta 
določena kot gozdna. 

3. usmeritev:  
lastnik ne pase v gozdovih, če to ni 
predvideno v gozdnogojitvenem načrtu
V Sloveniji je na določenih območjih paša v 
gozdovih tradicija, ki jo gozdarji le stežka pri-
znamo, zato je na terenu iz tega naslova precej 
konfliktov. Paša v gozdovih bi morala biti opre-
deljena v gozdnogojitvenih načrtih, kar pa smo 
redko zasledili, čeprav se v gozdovih pase ali 
imajo kmetje vsaj del gozda zagrajenega v okviru 
pašnika, kamor se lahko poleti živina umakne 
pred sončno pripeko.  

4. usmeritev:  
lastnik sodeluje pri pripravi 
gozdnogojitvenih in gozdnogospodarskih 
načrtov 
Vsi lastniki gozdov vedo, da načrte izdeluje Zavod, 
vendar jih večina ne ve, kako se imenujejo in 
kakšna je njihova vsebina. Na javnih obravna-
vah območnih gozdnogospodarskih načrtov je 
sodelovalo le 7 % lastnikov, na javnih obravnavah 
načrtov za gozdnogospodarske enote % lastnikov, 
pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtih pa 25 % 
lastnikov, ki smo jih obiskali pri kontroli. 

5. usmeritev:  
lastnik povečuje intenzivnost gospodarjenja 
z gozdovi v skladu z gozdarskimi načrti
Manj kot 22 % lastnikov ima podatke, koliko 
lahko skladno z načrti posekajo na svoji gozdni 
posesti. iz načrtov namreč, razen v primerih, ko se 
gozdna posest prekriva z načrtovalnimi enotami, 
ne moremo določiti predvidenega morebitnega 
poseka za konkretno gozdno posest. 

6. usmeritev:  
lastnik izvaja gozdnogojitvena in varstvena 
vlaganja za izboljšanje kakovosti in ekološke 
stabilnosti sestojev
Večina lastnikov gozdov sicer ve, katere goz-
dnogojitvene in varstvene ukrepe bi bilo treba 
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izvesti na njihovi gozdni posesti glede na njihovo 
predstavo končnega stanja sestoja, le redki pa so 
seznanjeni z gozdnogojitvenimi načrti za svojo 
posest oziroma kateri cilji in ukrepi so predvideni 
v gozdnogojitvenem načrtu. 

7. usmeritev:  
lastnik sodeluje pri načrtovanju omrežja 
gozdnih prometnic ter gradnji in 
vzdrževanju
Skoraj vsi lastniki poznajo razmere za spra-
vilo lesa s svoje gozdne posesti, le redki pa so 
seznanjeni s pogoji za izgradnjo in vzdrževanje 
gozdnih prometnic, določenimi v gozdarskih 
načrtih. 

8. usmeritev:  
lastnik sodeluje s strokovnimi službami pri 
ohranjanju ekološko pomembnih, tipičnih, 
redkih ali občutljivih gozdnih biotopov, 
habitatnih tipov in vrst, zlasti v okviru 
omrežja posebnih ohranitvenih območij
Manj kot 20 % lastnikov ve, ali je njihova gozdna 
posest na območju Nature 2000. Še manj jih ve 
za tako imenovana ekološko pomembna območja 
ali na primer za redke biotope. Lastniki niso bili 
v nobenem primeru obveščeni o statusu svoje 
gozdne posesti glede naravovarstva. 

9. usmeritev:  
lastnik skrbi za ohranitev in krepitev 
varovalne funkcije, predvsem za varovanje 
pred plazovi in poplavami ter drugimi vplivi 
vode
Lastniki večinoma niso seznanjeni z varovalno 
funkcijo v svojih gozdovih. Vsi lastniki tudi niso 
seznanjeni z varovalnimi gozdovi na svoji gozdni 
posesti, razglašenimi z Uredbo o varovalnih goz-
dovih in gozdovih s posebnim namenom.

10. usmeritev:  
lastnik pri gospodarjenju z gozdovi ob 
infrastrukturnih objektih namenja posebno 
pozornost ohranitvi in krepitvi zaščitne vloge 
gozda
Nobeden od lastnikov ni bil seznanjen z zaščitno 
funkcijo svojih gozdov.  

11. usmeritev:  
lastnik posebno pozornost namenja 
gozdovom s poudarjeno hidrološko funkcijo 
za preprečitev škodljivih vplivov na količino 
in kakovost vodnih virov 
Lastniki gozdov sicer vedo za vodna zajetja in 
druge vodne vire na svoji gozdni posesti, niso pa 
seznanjeni s poudarjenostjo hidrološke funkcije 
in ukrepi za njeno ohranitev in krepitev, kot je 
na primer uporaba biološko razgradljivih olj za 
mazanje verig motornih žag. 

4 UGotovItve IN RAzPRAvA 

Večina lastnikov gozdov ni seznanjena z gozdar-
skimi načrti, ki so narejeni za njihove gozdne 
posesti. Deloma so zagotovo sami krivi, ker ne 
sodelujejo pri njihovem nastajanju in sprejema-
nju, kot bi pričakovali. Res pa je, da navadno niti 
niso bili seznanjeni z njihovim nastajanjem. in 
tudi če so bili, se dogodkov glede gozdarskega 
načrtovanja velikokrat niso mogli udeležiti, ker 
se le-ti običajno dogajajo v rednem delovnem 
času Zavoda, takrat ko so v službi ali imajo druga 
neodložljiva opravila. 

GOZDNOGOSPODARSKI NAČRTI

Nacionalni gozdni program in tudi območni goz-
dnogospodarski načrt zaradi strateškega značaja 
nista zanimiva za običajnega lastnika gozda. V 
gozdnogospodarskem načrtu za gozdnogospodar-
sko enoto (GGN) pa so že vsebine, ki so zanimive 
tudi za konkretnega lastnika gozdov in odločilno 
vplivajo na gospodarjenje s konkretno gozdno 
posestjo. Na primer:
–  prikaz funkcij gozdov,
–  prikaz površine gozdov, 
–  prikaz zaraščajočih se površin, ki bodo z 

naslednjem načrtom določene za gozd, 
–  stanje gozdov po odsekih – še posebno, če se 

meje posesti ujemajo z mejami ureditvenih enot 
(površina gozdov po lastništvu, opis rastišča, tri 
prevladujoče združbe, opis prevladujočih sestojev, 
lesna zaloga, drevesna sestava, delež razvojnih 
faz, površina in drevesna sestava podmladka, 
funkcije gozdov, tarife po drevesnih vrstah, način 
spravila, spravilna razdalja),
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–  opisi sestojev (površina, lesna zaloga, delež 
drevesnih vrst, razvojna faza, delež in drevesna 
sestava podmladka, sklep, zasnova, negovanost),

–  določitev ciljev, usmeritev in ukrepov (možni 
posek po odsekih, potrebna gojitvena in varstvena 
dela po odsekih, tehnologija pridobivanja lesa, 
odpiranje gozdov s prometnicami, gospodarjenje 
s semenski objekti, varovalnimi gozdovi, gozdovi 
s posebnim pomenom območji Natura 2000 itn.)

Nekatere vsebine GGN so objavljene v pregle-
dovalniku na spletni strani Zavoda http://prostor.
zgs.gov.si/pregledovalnik/, ki pa je med lastniki 
in, presenetljivo, tudi med delavci Zavoda dokaj 
neznan. Žal je večina podatkov za odseke in sestoje 
šifriranih, zato so za običajnega lastnika gozdov 
nerazumljivi. Predvsem za pridobitev informacije, 
če je določena parcela gozdna, lastniki in tudi 
delavci Zavoda pogosteje uporabijo aplikacijo 
GERK Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije http://rkg.gov.si/
GERK/WebViewer, kjer so objavljeni tudi nekateri 
podatki o sestojih (odsek, površina, razvojna faza, 
delež igl/list). Za spremljanje izvajanja GGN Zavod 
vnaša vse podatke o izdanih odločbah, poseku in 
opravljenih gozdnogojitvenih in varstvenih delih 
v aplikaciji xGj (gojitvena in varstvena dela) in 
xTi (posek). Vodenje evidenc na tak način je zelo 
uporabno tudi za lastnike gozdov, saj je omogo-
čen izpis izdanih odločb in realiziranih del za 
posamezne lastnike gozdov. 

GGN so lastnikom po navadi dostopni na 
sedežih krajevnih enot Zavoda, na spletnih 
straneh Zavoda pa so dostopni le besedilni deli 
načrtov. Na nekaterih (redkih) krajevnih enotah 
Zavoda, predvsem kjer gozdna posest obsega cele 
odseke, dobijo lastniki od Zavoda ob začetku 
veljavnosti GGN izpisek o načrtovanem poseku 
za čas veljavnosti GGN. 

 
GOZDNOGOJITVENI NAČRTI

Lastnikom gozdov so bližje gozdnogojitveni načrti 
(GGojN), ki so dejansko operativni načrti, še 
posebno v primeru oddelčnega gospodarjenja z 
gozdom. GGojN se namreč praviloma izdelujejo 
za oddelke. V GGojN so vsebine, ki so uporabne 
tudi za lastnike in neposredno vplivajo na gospo-

darjenje z gozdovi, saj so strokovna podlaga za 
izdajo upravnih odločb. Lastnik lahko iz teh 
načrtov razbere stanje (površina, lesna zaloga 
na hektar, drevesna sestava, razvojna faza, sklep, 
kakovost, poškodovanost), kratkoročne gozdno-
gojitvene cilje (razvojna faza, drevesna sestava, 
kakovost) ter ukrepe (morebitnii posek, potrebna 
gozdnogojitvena in varstvena dela) po negovalnih 
enotah. Negovalna enota je najnižja načrtovalna 
enota. V posebnem delu je treba določiti smernice 
za ohranjanje in krepitev ekoloških in socialnih 
funkcij, območja, kjer posamična izbira dreves za 
posek ni obvezna (panjevske sečnje), območja, kjer 
je dovoljena paša ter pogoji zanjo, v tehnološkem 
delu pa še načini in pogoji pridobivanja lesa ter 
pogoji za izgradnjo vlak za spravilo lesa. 

Zavod bi moral na predstavitev osnutka GGojN 
pisno povabiti lastnike gozdov, ki jih načrt zadeva, 
kar se izvaja le v redkih revirjih. Nekaj revirnih 
gozdarjev še objavlja vabila na predstavitve na 
spletni strani Zavoda, večina GGojN pa je izdelana 
brez vabljenja lastnikov gozdov na predstavitve 
oziroma brez njihovega sodelovanja. Tako se 
lahko vprašamo, kako naj lastniki nato opravijo 
načrtovana dela v svojih gozdovih, če z njimi niso 
niti seznanjeni. Veliko GGojN je tudi oblikovno 
neprimernih za lastnike gozdov, saj so vsebine v 
njih velikokrat v šifrah, karte pa brez parcelnih 
mej ali parcelnih številk. 

Lastniki gozdov lahko pogledajo v GGojN pri 
revirnih gozdarjih, ki pripravijo večino GGojN. 
Ob plačilu materialnih stroškov za izdelavo lahko 
za svoj gozd dobijo izvleček iz GGojN, kar pa je 
zelo redka praksa.  

POSESTNI NAČRT

Posestni načrt je dokaj nov pojem v slovenskem 
gozdarstvu, vendar si vsak lastnik vsaj približno 
predstavlja, kaj naj bi to bilo. Najpomembnejša 
naloga posestnega načrta je, da se lastnik seznani s 
svojo gozdno posestjo, stanjem gozda in načrtova-
nimi ukrepi, s katerimi se bo približal postavljenim 
ciljem. Čeprav velika večina lastnikov gozdov še 
ne vidi neposredne koristi posestnega načrta, 
menimo, da bi bila za vsakega lastnika nujna vsaj 
informacija, koliko lahko na leto ali v desetletju 
poseka na svoji gozdni posesti oziroma kolikšen 
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dohodek lahko pridobi iz svojega gozda. Lastnik bi 
se s posestnim načrtom zagotovo bolje seznanil s 
svojo gozdno posestjo in mogoče odločil narediti 
tudi kakšno gojitveno delo več. 

Pri letnih kontrolah trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi lastnike gozdov vedno vprašamo tudi, 
če imajo posestni načrt za svojo gozdno posest. 
Na to vprašanje sta pozitivno odgovorila le dva 
lastnika ali le nekaj več kot 2 %lastnikov. 

Tematika posestnih načrtov ali načrtov za 
gozdno posest se je že znašla v učnem procesu 
gozdarske fakultete, njihova sestava je tudi na 
seznamu plačljivih storitev ZGS za lastnike gozdov, 
na ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo, pa o 
tem še ni bilo resne razprave. Povedano drugače: 
v našem sistemu gozdarskega načrtovanja ne 
poznamo termina posestni načrt. Vendar pri 
kontrolah priporočamo izdelavo posestnega načrta 
vsaj večjim gozdnim posestnikom.  

PRIČAKOVANJA LASTNIKOV GOZDOV GLEDE 
GOZDARSKEGA NAČRTOVANJA
Lastnik pričakuje, da lahko iz gozdarskih načrtov 
pridobi vsaj temeljne podatke o gozdni posesti, 
kot so recimo: površina gozda, lesna zaloga, letni 
prirastek, drevesna sestava, delež razvojnih faz, 
poudarjenost funkcij, morebitni posek, posebni 
režimi gospodarjenja, odprtost gozdov ipd. Čeprav 
imamo v primerjavi z drugimi državami bogat 
sistem gozdarskega načrtovanja, pa lastnikova 
pričakovanja lahko izpolnimo le v redkih primerih, 
ko gozdna posest obsega cele odseke.  

V svojem gozdu hoče lastnik doseči sebi 
lastne cilje in zadovoljevati svoje potrebe, zato je 
velikokrat presenečen, ko ugotovi, da je pri tem 
omejen ali celo onemogočen, često tudi zaradi 
ne dovolj premišljenih načrtovanih ukrepov 
v gozdarskih načrtih. Krivdo lahko deloma 
pripišemo tudi samim lastnikom zaradi nepo-
znavanja sistema gozdarskega načrtovanja in 
nesodelovanja pri nastajanju gozdarskih načrtov. 
Na podlagi stikov z lastniki gozdov ugotavljamo, 
da se stanje glede sodelovanja lastnikov gozdov 
pri nastajanju gozdarskih načrtov malenko-
stno izboljšuje, še vedno pa se v gozdarskih 
načrtih premalo upošteva dejanske potrebe in 
želje lastnikov gozdov. Zdi se, da so gozdarski 

načrti bolj usmerjeni v določanje omejitev pri 
gospodarjenju z gozdovi zaradi njihove splošno 
koristne vloge (ekološke in socialne funkcije), pri 
čemer se z načrti velikokrat omeji tudi lastninsko 
pravico. Za omejitve pa po navadi ni predvidene 
odškodninske odgovornosti.  

Lastniki gozdov si želijo lažji dostop do vsebin 
gozdarskih načrtov za svojo gozdno posest. 
Pričakujejo, da bo čim več vsebin gozdarskih 
načrtov dostopnih na spletnih straneh. Za lastnike 
gozdov je zelo pomembno tudi razpoložljivo 
kartno gradivo s potrebnimi vsebinami, ki so 
pomembne za gospodarjenje z njihovo gozdno 
posestjo (gozdna površina, parcelne meje, meje 
ureditvenih enot, poudarjenost funkcij, razvojne 
faze, gozdne prometnice, načrtovani ukrepi ipd.).  

5 sKlePNe MIslI 

Postavlja se vprašanje, komu je gozdnogospo-
darsko in gozdnogojitveno načrtovanje sploh 
namenjeno: samo Zavodu kot upravnemu organu, 
drugim javnim inštitucijam ali tudi lastnikom 
gozdov. 

Gozdarsko načrtovanje bi morali poenostaviti 
in mu jasneje določiti, čemu in komu je namenjeno 
in ga v tem posodobiti. Lastnik bi zagotovo odgo-
vorneje gospodaril s svojim gozdom, če bi vedel 
vsaj za možni donos iz svojega gozda in katera 
dela so nujno potrebna za dosego pričakovanega 
donosa. Pri načrtovanju ukrepov bi morali v večji 
meri upoštevati ekonomske zakonitosti izkorišča-
nja gozda. V procesu nastajanja in sprejemanja 
gozdarskih načrtov pa je treba zagotoviti aktivnejšo 
vlogo lastnikov gozdov. 

Čas je, da bi razmislili tudi o umestitvi pose-
stnih načrtov v sistem gozdarskega načrtovanja, 
ki bi zajeli – razen gozdnogojitvenih, varstvenih 
in tehnoloških ukrepov – tudi izračune trajne 
ekonomske uspešnosti gospodarjenja z gozdno 
posestjo in tako dosegli boljše prilagajanje načr-
tovanja intenzivnosti gospodarjenja ter interesom 
lastnika.

in ne nazadnje bi bilo v prihodnje treba večjo 
pozornost nameniti tudi izobraževanju in sezna-
njanju lastnikov gozdov s področjem gozdarskega 
načrtovanja.
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Z našimi predlogi hočemo spodbuditi pro-
aktiven pristop pristojnih služb do lastnikov 
gozdov za boljšo izvedbo načrtovanega poseka in 
drugih načrtovanih ukrepov v zasebnih gozdovih. 
Predlagane spremembe gozdarskega načrtovanja 
sovpadajo z zahtevami za odgovornejšo vlogo 
lastnika pri gospodarjenju z gozdovi in odpiranju 
novih delovnih mestih v gozdarskem in lesnem 
sektorju, kar je tudi širši javni interes. 

BiSTVO GOZDARSKEGA NAČRTOVA-
NJA JE USMERJANJE GOSPODARJENJA Z 
GOZDOVi, Z GOZDOVi PA GOSPODARiJO 
LASTNiKi GOZDOV.

6 vIRI 
KGZS, 2012-2014. Poročila o izvajanju regijske 

certifikacije gozdov PEFc. Ljubljana, KGZS (3 
poročila), interno gradivo. 

Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 
načrtih. 1998. Ur. L. RS, št. 5/1998, Ur. l. RS, št. 
70/06, 12/08, 91/10.

Zakon o gozdovih z dopolnitvami. 1993. Ur. l. RS, št. 
30/1993, Ur. l. RS, št. 13/1998, Odl. US: U-i-53/95, 
24/1999 Skl. US: U-i-51/95, 56/1999-ZON (31/2000 
popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl. 
US:U-i-40/06-10, 115/2006, 110/2007, 61/2010 Odl. 
US: U-i-77/08-14, 106/2010, 63/13, 101/13-ZDavNepr, 
17/14. 

Zavod za certifikacijo gozdov, 2014. Slovenska shema za 
certifikacijo gozdov PEFc. Ljubljana, 2014.

Rebec, E., Koprivnikar, M.: Gozdarsko načrtovanje z vidika lastnikov gozdov



GozdV 73 (2015) 4 209

1 Uvod
Slovenija ima enega najbolj razvejanih načinov 
gozdnogospodarskega načrtovanja. Če h goz-
darskim načrtom prištejemo še lovske, to velja 
še bolj. Tako smo v Sloveniji sprejeli Resolucijo 
o nacionalnem gozdnem programu (2007), ki jo 
je sprejel Državni zbor RS, desetletne območne 
načrte in načrte gospodarskih enot, pa tudi detajlne 
gozdnogojitvene in sečnospravilne načrte. S strani 
Vlade RS je bil sprejet akcijski načrt Les je lep, 
ki obsega določene ukrepe v gozdarstvu s ciljem 
pospešitve nastajanja gozdno-lesnih verig in 
boljšega gospodarskega izkoristka naših gozdov. 
Sama priprava načrtov zelo obremenjuje operativni 
gozdarski kader, ki se pogosto pritožuje, da nima 
dovolj časa za strokovno terensko delo oziroma 
delo z lastniki gozdov.

Samo načrtovanje bi bilo lahko precej drago, kar 
kažejo nekateri podatki ZGS. Če zanemarimo vse 
dejavnike, se moramo vprašati, koliko vsi ti načrti 
resnično pripomorejo k boljšemu gospodarjenju 
oziroma sploh kakšna je njihova realizacija.
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1.1 Kompleksnost gozdarskega 
načrtovanja in realizacija načrtov

Načini sprejemanja in potrjevanja načrtov so 
izjemno zapleteni in časovno zamudni. Za večino 
aktov je predvidena javna razgrnitev, nekateri 
dokumenti, sprejeti s strani Vlade RS in Državnega 
zbora, so bili deležni javne razprave.

Kljub javni obravnavi omenjenih načrtov tisti, 
ki naj bi bili zainteresirani za njihovo vsebino, le 
malo vedo o njej. Po trditvah predstavnikov KGZS 
le četrtina lastnikov gozdov ve, da načrti sploh 
obstajajo, večina pa ne ve, koliko sploh lahko 
posekajo v svojem gozdu.

Kljub temu izkušnje kažejo, da sama razvejanost 
načrtovanja ne vpliva na realizacijo načrtov, ki 
je očitno odvisna od povsem drugih dejavnikov. 
Najpomembnejša je prisotnost profesionalne 
delovne sile, ki deluje v okviru nekega sistema. 
Primer so državni gozdovi, kjer za realizacijo 
načrtov poskrbijo koncesionarji, ki zaposlujejo 

Strokovna razprava
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skoraj 1300 delavcev in so trenutno edina resno 
organizirana sila v proizvodnem gozdarstvu.

1.2  stroškovni vidiki načrtovanja
Samo načrtovanje je za državo določen strošek, 
ki je lahko upravičen samo, če so načrti uresni-
čeni, v nasprotnem primeru pri tem ni dodane 
vrednosti. Država mora sama proučiti, katere 
vsebine načrtovanja potrebuje in so potrebni tudi 
za druge namene, kot so na primer prostorski 
načrti, poročanje mednarodnim inštitucijam 
(FAO) in podobno.

izvedbeni načrti bi bili lahko prepuščeni lastni-
kom, zlasti velikim, saj se nanašajo na načrtovano 
izvedbo ukrepov v gozdu. Vsekakor pa je pisanje 
izvedbenih načrtov na zalogo, zlasti v zasebnem 
sektorju, nesmotrno in neracionalno. 

Pri stroških je bistveno, da načrtovanje poeno-
stavimo, obnovo in revizije načrtov pa časovno 
opredelimo glede na pomembnost in rabo gozdov. 
Pavšalne desetletne obnove niso smiselne. V 
nekaterih primerih bi načrte lahko revidirali že v 
kratkem času, v drugih pa bi desetletno obdobje 
podaljšali, lahko tudi do dvajset let. Krajše dobe bi 
bile upravičene tam, kjer nastajajo naravne kata-
strofe (požari, žledolomi, snegolomi, namnožitve 
lubadarjev) ali tudi iz drugih upravičenih razlogov 
(npr. tam, kjer se drastično spremenijo funkcije 
gozdov). Pri tem si ne bi smeli postavljati togih 
rokov, kot so sedaj v pravilniku.

Pri načrtovanju bi bilo treba slediti vsem novim 
tehnologijam zaradi boljše kakovosti podatkov 
in tudi zaradi racionalizacije. Tako bi bilo npr. 
pri opisih sestojev in popisih ploskev smiselno 
uporabljati dlančnike, da bi se izognili strošku 
vnosa podatkov in tudi napakam, ki iz tega sledijo. 
Podobno velja za odkazilo in druga področja. 
Zelo so že napredovale satelitske tehnologije in 
tu je še pričakovati skokovit razvoj. Nekaterih 
podatkov pa ni mogoče pridobiti drugače, kot 
da temeljito prehodimo teren ali celo na terenu 
opravimo določene meritve. Ko beremo obstoječe 
načrte, so zelo obremenjeni z različnimi pregle-
dnicami in podatki, kar pač omogočata statistika 
in računalniška tehnologija. Kljub temu nekaterih 
uporabnih podatkov, tudi za lastnika, ni v načrtu 
(npr. karte vlak in njihove dolžine).

Že dolgo potekajo pogovori, ali naj načrtovanje 
ostane v monopolu ene državne inštitucije ali naj 
gre na trg. Tudi pri tem bi bilo verjetno smiselno 
doreči, kaj bi lahko šlo na trg in kaj naj ostane 
domena države. Primere lahko zasledimo pri 
sosedih in tudi na drugih koncih sveta.

iz vsega, kar je bilo povedano, so najpogostejše 
kritike načrtov:

 – je preveč kompleksno, zlasti glede na realiza-
cijo načrtov,

 – podatki se podvajajo in prepisujejo med nivoji 
načrtovanja,

 – izvajanje načrtov omejuje pravilnik, ki je tog 
in omejuje kreativnost zlasti pri odkazilu in 
izvedbenem načrtovanju,

 – postopki za spremembo in prilagoditev načrtov 
so togi in dolgotrajni, pa tudi postopki spreje-
manja in potrditve,

 – kljub veliki količini podatkov nekaterih upo-
rabnih podatkov ni mogoče dobiti (npr. koliko 
kilometrov vlak je v nekem odseku),

 – mnogo več podatkov bi moralo biti na inter-
netu, tudi tistih, za katere so potrebni enostavni 
izračuni (evidence, razlika do etatov po oddel-
kih in odsekih).

1.3. Pravilnik o gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih načrtih  

Združenje za gozdarstvo pri GZS je že v letu 
2013 na MKO poslalo pripombe na Pravilnik o 
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načr-
tih (Uradni list RS, št. 5/1998, 70/2006,12/2008).

Pripombe so bile poslane na željo resornega 
ministra v povezavi z debirokratizacijo in poeno-
stavitvijo postopkov. Pripombe so bile poslane po 
členih z naslednjo vsebino.

3. člen (podatki)
V zadnji alineji se doda:

Zainteresirana laična in strokovna javnost 
imata dostop in vpogled v zbirke podatkov in 
baze, ki jih vodi ZGS. ZGS dostop do podatkov 
in baz omogoča preko internetne spletne strani, 
iz katere je mogoče dobiti vpogled zlasti v:
–  besedilo vseh veljavnih gozdnogospodarskih 

načrtov,
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–  preglednice vseh veljavnih gozdnogospodarskih 
načrtov,

–  kartne dele vseh gozdnogospodarskih načrtov,
–  vse vrste evidenc, zlasti pa evidence o realizirani 

sečnji in gojitvenih delih na nivoju oddelka ali 
odseka.
Če predstavnik zainteresirane laične ali stro-

kovne javnosti želenih podatkov ne more dobiti 
na spletni strani ZGS, lahko slednje pisno zahteva 
od omenjene institucije, pri čemer plača nastale 
stroške.

Minister s posebnim aktom določi, kateri 
podatki niso dostopni javnosti iz utemeljenih 
zakonskih razlogov.

Utemeljitev:
 zAKoN o dostoPU do INFoRMAcIj 

jAvNeGA zNAčAjA (Uradni list RS, št. 51/2006, 
kratica ZDiJZ-UPB2) določa:

1. člen
1) Ta zakon ureja postopek, ki vsakomur omo-

goča prost dostop in ponovno uporabo informacij 
javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni 
organi, organi lokalnih skupnosti, javne agen-
cije, javni skladi in druge osebe javnega prava, 
nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb 
(v nadaljnjem besedilu: organi).

2. člen
(namen zakona)

(1) Namen tega zakona je zagotoviti javnost 
in odprtost delovanja organov ter omogočiti 
uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, 
da pridobijo informacije javnega značaja.

(2) Za uresničitev namena tega zakona si 
morajo organi prizadevati, da dosežejo čim večjo 
obveščenost javnosti o svojem delovanju. 

Utemeljitev:
Gozdnogospodarski načrti vsebujejo ogro-

mno podatkov ne le o gozdarstvu, temveč tudi o 
prostoru, naravi, divjadi itn. Te podatke pogosto 
uporablja tudi strokovna javnost (prostorski načr-
tovalci, naravovarstveniki, inšpekcijske službe, 
ministrstva, SKZG itn). internetni dostop do 
podatkov iz načrtov je treba realizirati že zaradi 
načela racionalnosti in debirokratizacije državne 

uprave. Druge službe imajo to že ustrezno urejeno 
(geodetska uprava).

6. člen
(označevanje ureditvenih enot)

Na koncu se doda alineja:
Če meje ureditvenih enot sovpadajo z lastni-

škimi mejami, lahko za obnavljanje mej poskrbi 
tudi lastnik v dogovoru in pod strokovnim 
vodstvom GZS.

Utemeljitev:
Marsikje se že dogaja, da ZGS zaradi pomanj-

kanja sredstev ne obnavlja več mej ureditvenih 
enot. To so prvi taki primeri v času po drugi 
svetovni vojni. Ker je to povezano z zelo majhnimi 
sredstvi, je prav, da se lastniku omogoči ureditev 
mej ureditvenih enot, če si to želi. 

24. člen
(okvirna ekonomska presoja gospodarjenja z 

gozdovi)
Na koncu 24. člena se doda nova alineja :
Pri tem se smiselno uporabljajo podatki SURSA 

in drugi javno dostopni podatki glede cen lesa. Pri 
stroških delovne sile se upoštevajo PKP (panožne 
kolektivne pogodbe) za gozdarstvo in Zakon o 
minimalni plači.

Gozdarski inštitut letno objavlja okvirne cene 
dnine dela in strojev na podlagi metodologije, ki 
je dogovorjena z MKO.

Utemeljitev:
Na javnih predstavitvah načrtov se ugotavlja, 

da so poglavja o ekonomski presoji gospodarjenja 
z gozdovi obdelana zelo površno in nerealno. 
Pisci načrtov pogosto ne ločijo pojmov, kot so: 
cena lesa na panju, cena lesa na k.c., cena lesa na 
skladišču. Prav tako se pri izračunu stroškov ne 
upoštevajo panožne kolektivne pogodbe in vse 
zakonsko predvidene dajatve, pač pa se pogosto 
upošteva cena dela na črnem trgu. 

31.člen
(stanje gozdov)

Na koncu se doda alineja:
–  dolžina vlak v metrih po oddelkih oziroma 

odsekih
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–  razlika med dejansko in optimalno odprtostjo 
gozdov po oddelkih in odsekih.

Utemeljitev:
Deli načrtov, ki se nanašajo na gozdne prome-

tnice, so slabo dodelani. Tako nikjer ni mogoče 
dobiti podatka o dolžini vlak v posameznem 
oddelku in odseku

38.a člen
(dopustno preseganje možnega etata)

Črta se obstoječi člen in se napiše novi:
Dopustna preseganja možnega poseka so :

–  10 % na ravni GGE,
–  30 % na ravni RGR.

Posek do 30 % zaradi sanitarne sečnje in 
nepredvidenih sprememb v gozdovih se ne šteje 
v redni etat in tudi ne v merilo za preseganje 
možnega poseka.

Za nepredvidene spremembe v gozdovih se 
štejejo vremenske in vodne ujme, emisije, gozdni 
požari, pojavi rastlinskih bolezni in prenamnožitev 
populacij žuželk gozdnega drevja.

Utemeljitev:
izkazalo se je, da obstoječe omejitve pri reali-

zaciji etatov zelo omejujejo kreativnost, strokov-
nost in manevrski prostor strokovne osebe, ki 
odkazuje. Ker se je v zadnjem času zelo povečal 
delež sanitarnih sečenj, se pogosto večina etata 
realizira zgolj s slučajnimi pripadki. Tak način pa 
zanika samo gozdogospodarsko načrtovanje, ki v 
tem primeru ni več strokovno usmerjanje razvoja 
gozdov, temveč zgolj pobiranje 'gnilih jabolk'. Za 
slednje pa ne potrebujemo takega načina načr-
tovanja in ne visoko usposobljene delovne sile.

Prav tako se je izkazalo, da v Sloveniji ni težava 
preseganje, temveč doseganje etatov. Veliko je tudi 
primerov, ko ob realizaciji slučajnih pripadkov 
oddelki za redno sečnjo in s tem strokovno usmer-
janje gozdov ostanejo popolnoma nedotaknjeni, 
čeprav bi bilo nujno ukrepanje  glede usmerjanja 
razvoja gozdov.

Omejitve pri etatu na nivoju oddelka ali odseka 
so tudi strokovno nesmiselne. Oddelek in odsek 
sta zgolj urejevalski kategoriji, kjer se prostorsko 
določijo in evidentirajo ukrepi sečnje, gojenja, 

gozdnih prometnic in podobno. Prvi nivo, kjer se 
določajo cilji in ukrepi v strokovnem pomenu, je 
gospodarski ali rastiščno-gojitveni razred (RGR), 
zato je smiselna kontrola na tem nivoju, nikakor 
pa ne na nižjih stopnjah, kot sta odsek ali oddelek.

Razlogov za spremembo tega člena pravilnika 
je še več, omenili smo samo strokovne in orga-
nizacijske.

39.člen
(odsek)

V skladu s spremembo 38.a člena se spremeni 
še predzadnja alineja 39. člena, kjer se namesto 
'možni posek' doda  'ocenjen okvirni posek' ali 
'priporočeni okvirni posek'.

Utemeljitev:
Če smo se odrekli kontroli etatov na nivoju 

odseka, je nesmiselno govoriti o 'možnem poseku', 
pač pa o ocenjenemu oziroma priporočenem 
okvirnem poseku.

42.a člen
(kartni del)

Na koncu zadnje alineje, kjer so navedene 
najprimernejše tehnologije, se doda:
–  karto obstoječih prometnic (ceste, vlake, žične 

trase),
–  karto potrebnih gozdnih prometnic za opti-

malno odprtost gozdov.

Utemeljitev:
V načrtu ni kart o gozdnih prometnicah in ne 

podatka o dolžini vlak po oddelkih. Za sečno-spra-
vilne načrte ter za načrtovanje odprtosti gozdov 
pa sta potrebna natančna podatka o obstoječi 
odprtosti in tudi optimalni odprtosti.

46.člen
(evidentiranje poseka)

Doda se alineja :
Evidentiranje poseka se vodi tudi v elektronski 

obliki na nivoju odseka ali oddelka in je dostopno 
na spletni strani ZGS.

Utemeljitev:
Navedena je bila že v uvodu pod 3. členom.

Sterle, J.: Problemi nastajanja in izvajanja gozdnogospodarskih načrtov
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48.člen
(evidentiranje gojitvenih in varstvenih del)

Doda se alineja:
Evidentiranje gojitvenih in varstveni del se 

vodi tudi v elektronski obliki na nivoju odseka 
ali oddelka in je dostopno na spletni strani ZGS.

Utemeljitev:
Navedena je bila že v uvodu pod 3. členom.

50.člen
(spremljanje izvajanja gozdnogospodarskih 

načrtov v GGe)
Doda se alineja:
Spremljanje izvajanja gozdnogospodarskih 

načrtov v GGE se vodi tudi v elektronski obliki 
in je dostopno na spletni strani ZGS.

Utemeljitev:
Navedena je bila že v uvodu pod 3. členom.

51.člen
(dopustna odstopanja pri izvajanju načrta)

Spremeni se prva alineja člena, in sicer:
Na polovici ureditvenega obdobja ali izjemoma 

že prej ZGS pripravi analizo izvajanja GGN, s 
katero se preveri, ali so nastali razlogi za spre-
membo oziroma dopolnitev načrta.

Pod 'izjemoma že prej' razumemo situacijo, 
ko je bilo že pred iztekom prvih pet let načrta 
realizirano več kot 70 % možnega poseka v okviru 

dopustnih preseganj iz 38.a člena tega pravilnika ali 
ko je, povsem jasno, da ciljev, etatov in gojitvenih 
del iz obstoječa načrta ne bo mogoče realizirati 
in bodo nastala bistvena odstopanja.

Utemeljitev:
Če nastane situacija, ko je iz različnih razlogov 

(ujme, vetrolomi, snegolomi, isekti) realiziranega 
več kot 70 % možnega poseka že v začetku izva-
janja načrta, je smiselno takoj spremeniti načrt, 
saj so ogroženi gozdnogospodarski in gozdno-
gojitveni cilji.

1.4 zaključki 
 – ponovno je treba razmisliti o smiselnosti tako 

obsežnega načrtovanja,
 – poenostaviti postopke izdelave, sprejemanja, 

potrditve ter tudi spremembe načrtov,
 – poiskati mehanizme za realizacijo načrtov, zlasti 

v zasebnem sektorju, sicer je slednje nesmiselno,
 – dati več svobode izvajalcu načrtov pri odkazilu 

in izvajanju del,
 – najnižji nivo načrtovanja prepustiti lastnikovi 

želji tudi glede financiranja,
 – upoštevati podnebne spremembe, ki lahko 

terjajo hitre in korenite spremembe načrtov.

2 vIRI
Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 

načrtih (Uradni list RS, št. 5/1998, 70/2006,12/2008).
zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni 

list RS, št. 51/2006, kratica ZDiJZ-UPB2) 
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1 Uvod
Naravovarstvene vsebine dobivajo vse pomemb-
nejšo vlogo pri usmerjanju gospodarjenja z 
gozdovi. Varstvo narave ima pomembno mesto 
v evropskih krovnih dokumentih, ki na strateški 
ravni usmerjajo države članice pri ohranjanju 
biotske raznovrstnosti in gospodarjenju z gozdovi. 
Ključni strategiji, ki se med seboj povezujeta in 
dopolnjujeta, sta Strategija EU za biotsko razno-
vrstnost do leta 2020 in Gozdarska strategija EU: 
za gozdove in gozdarski sektor. 

Gozdarska strategija EU poleg številnih drugih 
vsebin poudarja vlogo gozdov v omrežju Natura 
2000. 

Obe strategiji izpostavljata gozdnogospodar-
ske načrte (oziroma enakovredne instrumente) 
kot orodje za učinkovito izvajanje naravovar-
stvene zakonodaje in s tem orodje za upravljanje 
območij Natura 2000 v gozdnem prostoru. S 
krepitvijo medsektorskega načrtovanja je treba 
v obdobju do leta 2020 doseči izboljšanje stanja 
ohranjenosti kvalifikacijskih vrst in habitatnih 
tipov v gozdnem prostoru. Evropska komisija 
bo za doseganje ciljev obeh strategij spremljala 
napredek držav članic glede uvajanja načrtov za 
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gospodarjenje z gozdovi, ki vključujejo vsebine 
biotske raznovrstnosti, vključno z varstvenimi 
cilji območij Natura 2000. 

2 GozdARsKA zAKoNodAjA 
IN UPRAvljANje obMočIj 
NAtURA 2000 v sloveNIjI

Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji 
obravnava številne funkcije gozdov, s pomočjo 
katerih se v gozdnogospodarske načrte (v nadal-
jevanju GGN) za gozdnogospodarske enote (v 
nadaljevanju GGE) vključuje ukrepe za ohranjanje 
območij Natura 2000 (prek funkcije ohranjanja 
biotske raznovrstnosti) in tudi druge naravovar-
stvene vsebine (npr. funkcija varovanja naravnih 
vrednot). Zakon o gozdovih opredeljuje, da se v 
GGN za GGE upoštevajo usmeritve za gospo-
darjenje z naravnimi vrednotami ter določijo 
potrebne usmeritve in ukrepi za ohranitev ugod-
nega stanja posebnih varstvenih območij Natura 
2000. Tudi Nacionalni gozdni program, ki je 
temeljni strateški dokument, izpostavlja kot eno 

Strokovna razprava
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izmed štirih prednostnih nalog ohranjanje narave 
in biotske raznovrstnosti s primernimi usmerit-
vami in gospodarjenjem, ki temelji na načrtih za 
gospodarjenje z gozdovi. Poudarki programa so 
usmerjeni v vsebine: gozdni rezervati, raznolikost 
gozdnih struktur v različnih starostnih fazah, 
ustrezna količina nežive gozdne mase, značilna 
sestava biocenoze ter izboljšanje informiranja o 
pomenu biotske raznovrstnosti gozdov. 

Vključevanje naravovarstvenih vsebin v GGN 
za GGE predpisuje Pravilnik o načrtih za gospo-
darjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, ki 
določa vsebine posameznih funkcij gozdov ter 
vpliv na gospodarjenje glede na stopnjo poudar-
jenosti funkcije. Določa tudi vključevanje ciljev 
in ukrepov, potrebnih za zagotavljanje ugodnega 
stanja kvalifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst 
ter habitatnih tipov na območjih Natura 2000. 
Načrtovanje ukrepov, ki so posledica naravovar-
stvenih usmeritev, obravnava Pravilnik o varstvu 
gozdov (npr. ekocelice, habitatno drevje, mirne 
cone, mokrišča, nahajališča ogroženih rastlinskih 
vrst, odmrl les, zatočišča). V njem so določeni 
nekateri ukrepi za krepitev funkcije ohranjanja 
biotske raznovrstnosti ter izvajanje gospodarjenja 
z gozdovi, ki je prilagojeno ekološkim zahtevam 
vrst na podlagi usmeritev v GGN za GGE. Sofi-
nanciranje ukrepov, ki so namenjeni tudi ohran-
janju biotske raznovrstnosti, definira Pravilnik o 
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.

3 GozdNoGosPodARsKI NAčRtI 
IN UPRAvljANje obMočIj 
NAtURA 2000 v sloveNIjI

Republika Slovenija razvija sistem upravljanja 
območij Natura 2000 prek sektorskih načrtov. 
Program upravljanja območij Natura 2000 (2007-
2013) ter osnutek Programa upravljanja območij 
Natura 2000 (2014–2020), ki bo predvidoma spre-
jet v letu 2015, določa GGN za GGE kot načrte, ki 
so neposredno potrebni za varstvo območij Natura 
2000. Takšen sistem upravljanja območij Natura 
2000 terja boljše povezovanje ter usklajevanje ciljev 
varstva narave z drugimi cilji v prostoru ter tesnejše 
sodelovanje deležnikov na področju načrtovanja. 
Prednosti gozdarskega sektorja pred drugimi 
sektorji pri razvoju upravljanja območij Natura 

2000 sta zagotovo obstoječi sistem ter dolgoletna 
tradicija načrtovanja na področju gospodarjenja 
z gozdovi. Glede na zahteve uporabnikov ter nove 
vsebine je treba GGN dopolnjevati in razvijati.

Na področju vključevanja NS je bilo v minulem 
obdobju narejenih precej izboljšav pri sistem-
skem vključevanju naravovarstvenih usmeritev 
v GGN za GGE. Poleg tega so bile pripravljene 
in usklajene upravljavske cone za gozdarstvo za 
dvajset kompleksnih območij Natura 2000, ki so 
podlaga za izdelavo NS. Na podlagi delavnic in 
sestankov, ki so namenjeni usklajevanju vsebin 
naravovarstvenih smernic, so oblikovane usme-
ritve, ki se vgrade v gozdnogospodarske načrte. 
Z medsebojnim sodelovanjem ZGS in ZRSVN 
so z upravljanjem Nature 2000 seznanjeni nosilci 
priprave GGN za GGE, krepi se tudi sodelovanje 
z revirnimi gozdarji. V obdobju 2007–2014 je bilo 
narejenih in usklajenih 184 NS za GGN GGE.

4 RAzvoj vsebIN UPRAvljANjA 
obMočIj NAtURA 2000 v 
sloveNIjI

Razvoj sistema upravljanja območij Natura 2000 
nadgrajujemo z izkušnjami, ki jih pridobivamo 
pri izdelavi in usklajevanju NS za GGN GGE, in 
tudi s pomočjo naravovarstvenih projektov, ki so 
usmerjeni v gozdni prostor. 

Za sistemsko nadgradnjo upravljanja Nature 
2000 se izvaja projekt LiFE: Operativni program 
upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 
2014–2020. cilj projekta je priprava Operativ-
nega programa upravljanja z območji Natura 
2000 v Sloveniji v obdobju 2014–2020. V sklopu 
projekta so bile pripravljene strokovne podlage 
ter usklajevanja s posameznimi strokovnjaki za 
določene kvalifikacijske vrste in habitatne tipe in 
tudi z službami posameznih sektorjev.

V minulem obdobju je bilo pripravljenih več 
projektov, ki so namenjeni krepitvi implementa-
cije naravovarstvenih vsebin na terenu. Pravkar 
se je končalo izvajanje projekta Ohranjanje in 
upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji 
– WETMAN, ki je bil med drugim usmerjen v 
izboljšanje stanja ohranjenosti mokriščnih habi-
tatnih tipov v gozdnem prostoru na več pilotnih 
območjih v Sloveniji. izvaja se tudi projekt LiFE 
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Kočevsko, ki je namenjen oblikovanju in izvedbi 
učinkovitih ukrepov za ogrožene kvalifikacijske 
vrste ptic v gozdnem prostoru (gozdni jereb, 
divji petelin, triprsti detel, belohrbti detel, orel 
belorepec).

Pri nadaljnjem razvoju upravljanja območij 
Natura 2000 prek GGN je treba izboljšati oziroma 
poenostaviti vključevanje NS in samo povezovanje 
vsebin znotraj samega načrta. Naravovarstvene 
usmeritve se morajo odražati v vsebinah celotnega 
načrta. Opredeliti je treba ključne vsebine in težave 
in jim nameniti več pozornosti pri načrtovanju 
ukrepov. Kot primer navajamo načrtno puščanje 
odmrlega lesa. V opisu stanja gozdov je narejena 
analiza mrtve mase, vendar se v primeru, da je v 
posamezni GGE ni dovolj, to ne odraža v načrto-
vanju ukrepov za aktivno puščanje mrtve mase. 
Prav tako niso določena območja (npr. v obrazcu 
E4), kjer bi imelo načrtno puščanje mrtve mase 
glede na naravovarstvene vsebine ter na podlagi 
drugih meril (npr. ekonomičnost, kakovost lesa, 
spravilna razdalja) največji pozitiven učinek. 

Potrebna je tudi nadgradnja vsebin pri zajemu 
in obravnavi kvalifikacijskih habitatnih tipov, ki 
so razširjeni na manjših območjih (npr. javorjevi 
gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih) ter 
za gozdne habitatne tipe, ki so funkcionalno 
povezani s prisotnostjo vode (npr. barjanski 
gozdovi, obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja). 
Več pozornosti je treba nameniti oblikovanju 
ukrepov, ki so usmerjeni predvsem v ohranjanje 
teh habitatnih tipov.

Za izboljšanje stanja nekaterih kvalifikacijskih 
vrst s specifičnimi ekološkimi zahtevami (npr. 
gozdne kure, detli) bo nadaljnje delo usmerjeno 
v oblikovanje in umestitev ukrepov, namenjenih 
izboljšanju ključnih struktur (npr. prehranjevalni 
habitati).

Pri pripravi GGN je treba več pozornosti 
nameniti tudi usmerjanju strojne sečnje, kjer je 
treba tudi na podlagi naravovarstvenih vsebin 
opredeliti površine, kjer uporaba tehnologije 
strojne sečnje ni mogoča, oziroma opredeliti 
vsebinske omejitve za izvedbo strojne sečnje. Prav 
tako bi bilo treba nadgraditi usmerjanje gradnje 
gozdnih prometnic (npr. identifikacija območij, 

kjer se gradnja gozdnih prometnic ne sofinancira 
oziroma ni dovoljena na podlagi funkcij gozdov). 
Te vsebine GGN bi morali upoštevati pri nadaljnjih 
postopkih umeščanja gozdnih prometnic. 

Na podlagi naštetih vsebin je treba v sklopu 
priprav GGN za GGE določiti oziroma dopolniti 
območja s poudarjeno prvo (1) stopnjo funkcije 
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Kot glavno 
merilo za določanje teh območij je treba upošte-
vati vpliv naravovarstvenih usmeritev na način 
gospodarjenja z gozdovi. 

5 zAKljUčeK
Ocenjujemo, da je gozdnogospodarsko načrtova-
nje primeren instrument za upravljanje območij 
Natura 2000, ki pa ga je treba optimizirati in 
nadgraditi s vsebinami, ki izhajajo iz naravo-
varstvenih usmeritev. Pomembna je predvsem 
optimizacija povezave poglavij, ki so namenjeni 
analizi stanja gozdov, usmeritvam za krepitev 
funkcij ter načrtovanim ukrepom na način, ki 
bo pregleden in razumljiv za vse uporabnike 
GGN. izboljšave GGN morajo biti usmerjene 
v lažji prenos obravnavanih vsebin na teren. Za 
načrtovane ukrepe, ki so potrebni za krepitev 
funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti, je treba 
večji poudarek nameniti umeščanju in izvajanju 
ukrepov na samem terenu. 

6 vIRI
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1 Uvod
Gozd je glede na svojo velikost in delež v krajini 
pomemben element prostora, pa vendarle je gozdni 
prostor kljub obsežnosti omejen in ranljiv. Zaradi 
pritiska na gozd in gozdni prostor je delo na tem 
področju vse zahtevnejše, in sicer po obsegu dela 
kot tudi porabi časa za to delo (Bončina in Mati-
jašić, 2010). Pomen gozdnih površin v prostoru 
poudarjajo tudi številni raziskovalci. Zaradi svoje 
obsežnosti je daleč najpomembnejša sestavina 
prostora. Procesi, s katerimi se srečamo v prostoru, 
zelo vplivajo na obseg, značilnosti in kakovost 
gozdnih površin in obratno tudi gozd vpliva na 
številne lastnosti prostora. Zaraščanje poteka na 
večjih površinah kot krčenje gozdov, zaradi česar 
se je v zadnjem stoletju ves čas povečeval delež 
gozdnih površin (Golobič, 2010). 

1 A. S., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota celje
2 R. H., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Ljubljana
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Gozd je pomemben element krajine z ekološkega in prostorskega vidika, saj v Sloveniji zavzema več kot 60 % 
vseh površin. Kot takšnega ga je treba upoštevati tudi pri pripravi prostorskih načrtov. Občinski prostorski 
načrt (v nadaljevanju: OPN) vključuje veliko deležnikov v prostoru, s tem pa tudi številne strokovne podlage. 
Gozdnogospodarski načrti so samo ena od podlag, ki so vključene v postopek priprave OPN. V prispevku na-
vajamo kratek pogled na prostorsko načrtovanje ter pomen naših podlag skozi pregled nekaterih strokovnih del 
prostorskih načrtovalcev. V pregledu pa sledimo pomenu vsebin s področja gozdarstva za načrtovanje v prostoru.
Ključne besede: gozd, prostorski načrti, smernice za načrtovanje

Abstract:
Strniša, A., Havliček, R.: Forest Management Plans as the Basis for Evaluating interventions into Forest and Forest 
Space. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 4. in Slovenian, abstract in English, lit. 
quot. 11. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
Forest is an important landscape element both from the ecological and spatial aspect, since it represents over 60 
% of all areas in Slovenia. As such it must be considered also in preparation of spatial plans. Municipal spatial 
plan (following: MSP/OPN) incorporates many stakeholders in the space and thus also numerous professional 
bases. Forest management plans represent only one of the bases incorporated into the process of preparing a 
MSP. in this article we present a brief view of spatial planning and the importance of our bases by presenting an 
overview of some professional works of spatial planners. in this overview we pursue the importance of contents 
in the field of forestry for planning in space. 
Key words: forest, spatial plans, planning guidelines

Delež gozdnih površin – glede na preostale 
rabe – je po posameznih občinah različen. Največ 
gozda je v občinah Črna na Koroškem, Osilnica, 
Lovrenc na Pohorju in Dolenjske Toplice. V teh 
občinah gozdovi pokrivajo več kot 85 % ozemlja. 
Najmanj gozdov je v izrazito kmetijskih občinah, 
kot so: Odranci, Markovci, Hajdina in Turnišče, 
kjer gozdovi pokrivajo manj kot 15 % površin. 
Najmanj gozdov je v Občini Odranci, kjer jih je 
manj kot 10 % površine (Podatki o gozdovih za leto 
2013, ZGS). Površine, ki so v skladu z Zakonom o 
gozdovih opredeljene kot gozdne, so vključene v 
gozdnogospodarske načrte. Gozdnatost oziroma 
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tip krajine in poudarjenost funkcij gozda sta dve 
od pomembnejših meril pri presoji sprejemljivosti 
posegov vanj. Gozd ima lahko v neki regiji različen 
pomen tako glede varovanja narave, socialne vloge 
kot tudi z vidika gospodarske dejavnosti. Gozdove 
z zelo poudarjenimi ekološkimi ali socialnimi 
funkcijami ter gozdne površine z veliko proi-
zvodno sposobnostjo je treba varovati, medtem 
ko so gozdovi brez posebno poudarjenih funkcij 
poleg slabših kmetijskih zemljišč in opuščenih 
zemljišč regionalna prostorska rezerva za ume-
ščanje prostorskih ureditev regijskega pomena 
(Pogačnik, 2006).

Med podatki, ki jih pridobimo v postopkih 
gozdnogospodarskega načrtovanja, so za pro-
storsko načrtovanje zelo pomembni geoinfor-
macijski sloji, ki prikazujejo pokritost površin z 
gozdom, površine za zagotavljanje posameznih 
funkcij gozdov, lahko pa se vključijo še številni 
drugi podatki, kot so lastništvo gozdov, podatki 
o gozdnih prometnicah, nenazadnje pa vse do 
podatkov o gozdnih robovih. Poleg geokodiranih 
rab so v gozdnogospodarskih načrtih za izvedbeno 

Slika 1: Delež gozdnih površin po občinah (vir: splet ZGS)

fazo prostorskega načrtovanja pomembne razne 
strokovne usmeritve. Med njimi so usmeritve za 
rabo tal, izkoriščanje gozdov, gozdne prometnice, 
varstvo pred divjadjo in številne druge, ki lahko 
vplivajo na umeščanje načrtovanih prostorskih 
ureditev (Pogačnik, 2006). iz navedenega izhaja, 
da so gozdnogospodarski načrti s svojimi vsebi-
nami pomemben dokument za urejanje prostora. 

Zaradi veliko deležnikov v prostoru je pro-
storsko načrtovanje naravnano interdisciplinarno 
(ZPNacrt, 2007). Prostor se pojavlja multifunk-
cijsko, pri čemer so iz različnih zornih kotov 
poudarjene enkrat ene, drugič druge od njegovih 
številnih lastnosti, značilnosti in pomenov. Na 
eni strani so izrazito dolgoročni interesi (npr. 
ohranjanje za prihodnje rodove, trajnostni razvoj), 
drugi pa kratkoročni (npr. ekonomsko obarvane 
značilnosti z vidika plasiranja in plemenitenja kapi-
tala) (Konečnik Kunst, 2011). Veliko deležnikov 
pomeni tudi več različnih interesov in posledično 
zahtevnejše usklajevanje. Številni nosilci urejanja 
prostora, ki sodelujejo v postopku prostorskega 
načrtovanja, navajajo smernice za načrtovanje s 
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svojega področja. V času, ko projektant pridobi 
glavne vsebine in podatke za prostorski načrt 
že iz prostorskega informacijskega sistema, je 
pomen smernic za načrtovanje drugačen, kot je 
bil v začetnih procesih. Sedaj namreč ne gre več 
za seznanjanje z vsebinami in zarisi strokovnih 
podlag posameznih nosilcev urejanja prostora, 
pač pa bolj za usmerjanje in opredeljevanje do 
posameznih prostorskih ureditev (Prelog, 2011). 
Le-to je lahko ob bolje pripravljenih osnutkih 
prostorskih načrtov konkretnejše ter z manjšo 
stopnjo negotovosti v kasnejšem izvajanju načr-
tov (Mlakar, 2009). Pri obliki smernic, ki jih 
navajajo posamezni nosilci urejanja prostora, je 
zelo pomembno, da so podane na način, ki omo-
goča usklajevanje z drugimi interesi v prostoru 
(Golobič, 2010). 

V prostorskem načrtovanju se zaradi številnih 
nosilcev urejanja prostora uporabljajo številne 
strokovne podlage, ki so narejene za različne 
potrebe, z različno natančnostjo in so pogosto 
medsebojno neusklajene. To je v postopku izdelave 
prostorskega načrta še dodatna težava (Konečnik 
Kunst, 2011). S tem je v prostorskem načrtovanju 
treba poleg usklajevanja različnih sektorskih in 
pravnih zahtev pogosto poskrbeti še za tehnično 
usklajevanje podatkov (Korade, 2011). Za prostor-
sko načrtovanje je temeljna določitev namenske 
rabe prostora, ki je določena s prostorskimi akti 
(ZPNacrt, 2007). Pri njeni digitalizaciji pa se 

Slika 2: Primer neskladja v podatkih (vir: Urejanje prostora na občinski 
ravni)

je izkazalo, da se pri prenosu iz starih aktov z 
uporabo novih podlag (digitalizacija) pojavljajo 
številne napake (delne rabe, DKN zamiki). Z 
dosedanjo digitalizacijo se namreč teh odstopanj 
ni odpravljalo (Korade, 2011). 

Zarisi gozdnih površin se izdelujejo po dejanski 
rabi prostora. V prostorskem načrtovanju se kot 
dejansko rabo prostora upošteva bazo rabe tal, 
ki je narejena za potrebe ugotavljanja dejanskega 
stanja rabe zemljišč kot pogoj za izvajanje ukre-
pov kmetijske politike (ZKme, 2008). Podatki se 
pridobivajo iz različnih evidenc, so med seboj 
občasno neusklajeni in tako lahko neustrezni za 
namene prostorskega načrtovanja. Dejanska raba 
pogosto odstopa od planske rabe (Korade, 2011). 
Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se gozdnogo-
spodarski načrti po določilih trenutno veljavne 
zakonodaje neposredno ne uporabljajo v sistemu 
prostorskega načrtovanja (Konečnik Kunst, 2011).

2 vKljUčevANje vsebIN 
GozdARstvA v PRAKsI

Ne glede na delež gozda v območju posamezne 
lokalne skupnosti lahko na splošno rečemo, da 
je obseg vsebin, ki se nanašajo na gozdarstvo, v 
občinskih prostorskih načrtih razmeroma majhen. 
Kljub smernicam s področja gozdarstva, posebej 
prilagojenim območjem obravnave, je v besedilih 
prostorskih načrtov gozdarstvo v veliki meri zgolj 

omenjeno, premalo konkretizirano, 
da bi omogočalo realnejše usmer-
janje posegov v gozd in gozdni 
prostor. Šele v zadnjih letih posa-
mezne občine usklajujejo namen-
sko načrtovano rabo z dejansko, pa 
še to praviloma samo na površinah 
večjih odstopanj. Nekoliko boljše 
je stanje v načrtih, v katerih je večji 
poudarek dan na izvedbenem delu. 

Za praktično delo je zelo 
pomemben grafični del OPN, ki 
dodatno pojasni rešitve, navedene 
v besedilnem delu, izdelan pa je na 
preglednih kartah ustreznih meril. 
Praviloma je izdelan tako, da je 
predvsem zelo čitljiv in nedvou-
men. Pojavlja se težava neuskla-
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jenosti posameznih zarisov načrtovanih rab z 
aktualnimi posredovanimi bazami podatkov. Če 
na publikacijskih kartah izdelovalci še uporabijo 
glavne zarise iz podatkovnih baz (npr. zaris Rabe 
tal), pa na natančnejših kartah pogosto temu ni 
tako. Predvsem se za te karte uporabljajo stari 
zarisi posameznih rab, ki pa niso vedno enaki 
dejanskemu stanju. Takšne težave se v povezavi 
z gozdarstvom izkazujejo predvsem v območju 
trajno varovalnih gozdov. V prikazu stanja prostora 
se upoštevanje zarisa funkcij gozdov prav tako ne 
prenaša na nižje nivoje, torej na natančnejše karte. 

Pri pripravi projektne dokumentacije se tako 
v praksi pogosto srečujemo z neprimernim 
umeščanjem objektov v prostor. Zaradi posto-
pnega izvajanja posameznih delov OPN-ja se 
srečujemo tudi z neusklajenim upoštevanjem 
določil s področja gozdarstva v podrobnejših 
(izvedbenih) načrtih. Posledica neupoštevanja 
je umeščanje objektov v prostor na takšen način, 
da je lahko kasnejše funkcioniranje objekta ali 
celotnega prostora okrnjeno ali omejeno (Strniša 
in cenčič, 2010). Na tem mestu je treba omeniti 
še neustrezna določila posameznih zakonskih in 
podzakonskih aktov, ki se upoštevajo v postopku 
izdelave posameznega izvedbenega projekta. 
Zaradi določila o strankah v postopku so v 
izvedbenih načrtih pogosto izločeni soupravljavci 
prostora tako, da ne morejo navesti pogojev ali 
napotil na podlagi svojih pristojnosti. 

3 UsKlAjevANje NAMeNsKIH 
RAb v PRostoRU

Zaradi različnih soupravljavcev prostora so v 
procesu prostorskega načrtovanja potrebna tudi 
medsebojna usklajevanja. Žal se v praksi večkrat 
izkaže, da izdelovalci načrtov le povzemajo podlage 
posameznih soglasodajalcev, nanje prilagajajo 
načrtovane posege v gozd in gozdni prostor 
ter tako pripravijo temeljne načrte. V študijah, 
narejenih za Občino Piran (Mlakar, 2009b), so z 
usklajevanjem in upoštevanjem vrste parametrov 
kot primer zaokrožili namensko rabo kmetijskih 
zemljišč. Na podlagi takega združevanja in upo-
števanja varstvenih izhodišč so dobili bolj zao-
kroženo podobo najboljših kmetijskih zemljišč, 
torej tistih, ki jih je upravičeno varovati. Enako 
bi lahko naredili z gozdovi.

4 KAKo NAPRej
Dejstvo je, da je strateško dober OPN v mno-
žici informacij, ki jih je treba upoštevati, ter ob 
finančnih in kadrovskih omejitvah težko sestaviti. 
Tako so pogosto OPN-ji zgolj projekti, s katerimi 
projektanti zadovoljujejo potrebe lokalnih pre-
bivalcev po stavbnih in drugih zemljiščih brez 
pravega strateškega pogleda na celoto (Konečnik 
Kunst, 2011).

Tako tudi posredovanje strokovnih vsebin s 
področja gozdarstva, posebno gozdov s poudarje-
nimi funkcijami, pogosto ni pravilno upoštevano. 
Trajno varovana območja, ki so obvezno republi-

Slika 3: izsek iz prostorskega načrta – primer OPN Laško (vir: spletni pregledovalnik)
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ško izhodišče, so še povzeta v OPN-jih. Da je v 
prostorskih načrtih treba priznati posebnosti in 
zagotoviti vključevanje vseh sektorskih interesov, 
so prostorski načrtovalci že ugotovili (Mlakar, 
2009b). Toda, ali gozdarji pripravimo ustrezne 
strokovne podlage za usklajevanje?

Zgolj posredovanje zarisa funkcij gozdov še 
ne more biti dovolj. Brez presoje povzeti, da so 
površine s prvo stopnjo poudarjenosti ekološke ali 
socialne funkcije kar prednostna območja gozdov 
(Matijašić in sod., 2013), nas vodi prej stran od 
tvornega sodelovanja s preostalimi deležniki v 
prostoru in samo prostorsko načrtovanje preveč 
podreja sektorskem načrtovanju. Po drugi strani 
pa je oblikovanje utemeljenih prednostnih območij 
gozdov (Bončina in Simončič, 2010; Bončina, 
2013) zagotovo prava pot h konkretnejšemu 
zastopanju interesa gozdarstva v prostoru. 

V prihodnje bo treba pri usmerjanju razvoja 
gozdov še več pozornosti nameniti pomenu gozdne 
površine za širši prostor, tudi negozdni. Hitro, 
pogosto ne dovolj domišljeno ukrepanje v gozdu 
ali na gozdnem robu pogosto povzroči dolgoročno 
negativne vplive, ki jih je težko odpraviti. Tako 
lahko omenimo primer nepremišljenega posega v 
gozd in gozdni prostor. Prebivalci naselja ob robu 
gozda so pred nedavnim zahtevali posek drevja, 
ker naj bi bilo nevarno za stanovanjske objekte. 
Po odstranitvi dreves so ugotovili, da nimajo več 
naravne zaščite pred negativnimi vplivi z bližnje 
prometnice. Kljub manjšim tehničnim ukrepom 
(umiritev prometa) niso uspeli zadostno nado-
mestiti ugodnih učinkov gozda, zato sedaj prosijo 
za ponovno vzpostavitev gozdnega roba. Še več, 
soseska je celo pripravljena financirati materialne 
stroške in pomagati pri sajenju.
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1 Uvod
V Sloveniji ima gozdarsko načrtovanje bogato tra-
dicijo. V več kot stoletni zgodovini se je načrtovanje 
spreminjalo in postopno prilagajalo novim zahtevam 
in tehnološkim možnostim. Sedanja zasnova načr-
tovanja je bila opredeljena z Zakonom o gozdovih 
(1993) in pozneje predvsem s Pravilnikom … (1998). 
V tem obdobju se je gozdarsko načrtovanje racio-
naliziralo in posodabljalo (Kozorog in sod., 2013), 
pridobili smo izkušnje, ki so pomembna podlaga 
za spremembe načrtovanja. V tem obdobju so se 
spremenile tudi razmere za gospodarjenje z goz-
dovi, ki vplivajo na načrtovanje. Za posodabljanje 
načrtovanja sta pomembni predvsem dve izhodišči: 
1) katere so naloge in nameni načrtovanja, 2) kdo 
so uporabniki načrtovanja/načrtov. 

Med ključnimi nalogami načrtovanja lahko 
izpostavimo uresničevanje sonaravnega, traj-
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Posodobitev in prenova gozdarskega načrtovanja
Updating and Renewal of Forest Planning
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Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 17. Prevod Breda Misja, jezikovni 
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku navajamo predloge za posodobitev gozdarskega načrtovanja, ki bodo omogočili smotrno strokovno 
usmerjanje razvoja gozdov. Predlagane spremembe so stališče Strokovnega sveta Zavoda za gozdove Slovenije 
za spremembo predpisov in temeljijo na kritični presoji sedanje zasnove gozdarskega načrtovanja, novih tehno-
loških možnostih, spremenjenih razmerah za gospodarjenje z gozdovi in pridobljenih izkušnjah v zadnjih dveh 
desetletjih. Predlagane spremembe so usmerjene v opravila, za katera se porabi (pre)več časa in pri katerih so 
učinki oziroma rezultati dela nesorazmerni glede na vloženo delo in stroške ter hkrati ne zmanjšujejo kakovosti 
strokovnega dela. 
Ključne besede: gozdarsko načrtovanje, gozdnogojitveno načrtovanje, gozdarski informacijski sistem, prenova

Abstract: 
Poljanec, A., Matijašić, D., Grecs, Z., Beguš, J., Veselič, Ž.: Updating and Renewal of Forest Planning. Gozdarski 
vestnik (Professional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 4. in Slovenian, abstract in English, lit. quot. 17. Trans-
lated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
in this article we list proposals for updating of forest planning which will enable appropriate professional chan-
neling of forest development. The proposed changes represent the standpoint of Professional council of Slove-
nia Forest Service for change of Regulations and are based on critical judgment of the present forest planning 
concept, new technological possibilities, changed conditions for forest managing and experiences gained in the 
past two decades. The proposed changes are oriented towards the activities requiring very (too) much time and 
where the effects or results of work are disproportionate with the invested work and expenses, provided they do 
not decrease the quality of the professional work. 
Key words: forest planning, silvicultural planning, forest information system, renewal

nostnega in mnogonamenskega gospodarjenja v 
konkretnih naravnih in družbenogospodarskih 
razmerah. Hkrati so načrti za gospodarjenje 
z gozdovi pomembno orodje za zagotavljanje 
varstva narave in ohranjanja ugodnega stanja 
kvalifikacijskih habitatnih tipov in kvalifikacij-
skih vrst na območjih Natura 2000. Pomembne 
naloge načrtovanja so tudi: spremljanje izvedbe 
ukrepov in presojanje učinkovitosti gospodarjenja, 
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spremljanje razvoja gozdov, določanje prioritet 
pri gospodarjenju, določanje območij za sofi-
nanciranje del, določanje ekonomskih okvirov 
gospodarjenja z gozdom, priprava različnih 
podlag za javno gozdarsko službo, ministrstvo 
in druge institucije, sodelovanje v prostorskem 
načrtovanju, podlaga za pridobivanje evropskih 
sredstev in poročanje. 

Načrtovanje je torej pomembno orodje goz-
darske politike in stroke, hkrati pa je namenjeno 
lastnikom gozdov in drugim uporabnikom, kot 
so: ministrstva (npr. usklajevanje gozdnega roba, 
druga gozdna zemljišča, varovalni gozdovi in goz-
dovi s posebnim namenom, podatki o gozdovih), 
SKZG (splošni podatki o odsekih in oddelkih, 
gozdni fondi in možni posek, drevesna sestava 
ter načrtovana gojitvena in varstvena dela po 
sestojih), KGZS (podatki o gozdovih za PEFc), 
FURS (npr. podatki o predelih, ki jih je treba s 
cestami še odpreti, podatki o varovalnih gozdovih 
in gozdovih s posebnim namenom), GURS (npr. 
podatki za vrednotenje gozdnih zemljišč in izračun 
katastrskega dohodka), ZRSVN (podatki o fun-
kciji ohranjanja biotske raznovrstnosti, podatki o 
trhlem drevju in ekocelicah, podatki o območjih 
Natura 2000), GiS in BF in druge raziskovalne 
institucije (različni podatki o gozdovih).

Namen prispevka je – glede na spremenjene 
razmere za gospodarjenje z gozdovi, nove tehno-
loške možnosti ter pridobljene izkušnje in nova 
spoznanja – predlagati posodobitve gozdarskega 
načrtovanja, ki bodo omogočile smotrno stro-
kovno usmerjanje razvoja gozdov. Predlagane 
spremembe so stališče Strokovnega sveta Zavoda 
za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) za 
spremembo predpisov, ki urejajo gozdarsko 
načrtovanje. izhodišče za pripravo sprememb so: 
mnenje Računskega sodišča RS (2012), drugih 
institucij ter teze o prenovi gozdnogospodarskega 
načrtovanja, ki jih je ZGS pripravil leta 2012.

2 RAvNI NAčRtovANjA IN 
vsebINA NAčRtov

2.1 Gozdnogospodarski načrti
Dve ravni (območje, enota) sta ustrezni. Pogla-
vitne pomanjkljivosti sedanjega gozdarskega 
načrtovanja so: 

1)  vsebina načrtov na obeh ravneh, 
2)  pristojnosti načrtov in 
3)  postopki. 

V sedanjih načrtih je prevelik poudarek name-
njen analizam in prikazovanju podatkov, pre-
malo pa so izpostavljene odločitve za prihodnje 
gospodarjenje z gozdovi. Nekatere vsebine se na 
obeh ravneh podvajajo (npr. podrobno določanje 
poseka in gojitvenih del), nekatere so nepotrebne/
neustrezne (npr. navajanje besedil iz pravnih 
predpisov) ali preobširne (npr. prikaz stanja na 
ravni rastiščnogojitvenih razredov). Prav tako niso 
jasno razmejene pristojnosti posameznih načrtov. 
Območni načrti naj se omejijo na strateško raven, 
določijo naj prioritete pri gospodarjenju z gozdovi, 
le-te pa naj konkretizirajo z načrti gozdnogospo-
darskih enot (v nadaljevanju GGE). Načrte GGE 
in izvedbo je treba bolj povezati; načrti GGE naj 
postanejo podlaga za izdajo odločb, večjo vlogo 
naj ima sestojna karta. 

Območni načrti
Območni načrti so pomembni strateški doku-

menti. Ker se pripravljajo hkrati za celotno 
Slovenijo, so pomembno orodje Nacionalnega 
gozdnega programa. Pomembno odprto vpra-
šanje ostaja prostorski okvir območnih načrtov; 
presoditi je treba smiselnost obravnavanja lovskih 
in gozdarskih vsebin za različne prostorske enote, 
uravnoteženost območij in uskladitev meja s 
politično razdelitvijo Slovenije. 

Zasnova načrtovanja na ravni območij
–  V ospredju naj bodo le strateške vsebine za 

ključna področja gospodarjenja z gozdovi 
(usmerjanje razvoja gozdov, usklajevanje odno-
sov gozd–divjad in tehnologija pridobivanja 
lesa, odpiranje gozdov, funkcije, načrtovanje 
prostorske rabe gozdov), prioritete in intenziv-
nost ukrepanja. Omejiti ali povsem izključiti je 
treba konkretne gozdnogojitvene odločitve na 
ravni rastiščnogojitvenih razredov in podrobno 
določanje možnega poseka in gojitvenih del.

–  Pomemben sestavni del načrtovanja so odlo-
čitve o rabi gozdnega prostora (območja s 
poudarjenimi funkcijami in prostorski del 
načrta je mogoče obnoviti samo pri izdelavi 
območnih načrtov).
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–  Pomemben sestavni del območnih načrtov 
je načrtovanje upravljanja s prostoživečimi 
živalmi. Za to področje je treba – ob upošteva-
nju sprememb v prostoru, bioloških značilnosti 
živalskih vrst in interesov deležnikov – jedr-
nato opredeliti usmeritve za nadaljnji razvoj 
populacij divjadi, prav tako je treba zagotoviti 
večjo vsebinsko povezanost med usmeritvami 
lovskega in gozdarskega dela načrta. 

Načrti gozdnogospodarskih enot
Načrte gozdnogospodarskih enot je treba vse-

binsko poenostaviti in spremeniti. Vsebina naj bo 
usmerjena v prihodnje ravnanje z gozdovi, manj 
pa v prikazovanje stanja in razvoja gozdov, presojo 
in opisovanje značilnosti posameznih GGE. Te 
analize so pomemben sestavni del načrtovalnega 
postopka, nesmiselno pa je z njimi bremeniti 
načrte. Ključne ugotovitve teh analiz uporabimo 
za argumentiranje odločanja, del gradiva (opis 
enote in ključni podatki o stanju gozdov, njihovem 
razvoju in gospodarjenju) se prikaže na spletu 
kot del gozdarskega informacijskega sistema, 
celotno gradivo pa se arhivira v dokumentacij-
skem delu načrta. V načrtih naj se večji vsebinski 
poudarek nameni tehnološkim vsebinam, ki so 
na nižjih ravneh (npr. odsek) lahko vključene v 
tehnološko karto, ki opredeljuje najprimernejše 
tehnologije sečnje in spravila, določa potrebna 
priporočila in omejitve pri izvedbi gozdnih del, 
posredno pa omogoča določitev normativov in 
ekonomskih kazalcev gospodarjenja in karto 
gozdnih prometnic. Pri izdelavi načrtov naj imajo 
večjo vlogo krajevne enote, zato se pri izdelavi 
načrtov enot uredi sodelovanje med načrtovalci 
in krajevnimi enotami. Sestavni del načrtov enot 
je sestojna karta s pripadajočo zbirko podatkov o 
stanju, usmeritvah in ukrepih na ravni sestojev. 
Le-ta je, skupaj z drugimi podlagami (npr. gozdne 
prometnice, tehnološka karta, karta funkcij), 
temelj za izbiro drevja za posek in svetovanje 
lastnikom gozdov. Zato naj načrti enot postanejo 
tudi obvezna podlaga za izdajo odločb. V načrtih 
GGE se opredelijo območja s prilagojeno izbiro 
drevja za posek, prostorsko oziroma vsebinsko 
pa se določi tudi območja, kjer je treba pripraviti 
izvedbene načrte oziroma projekte. 

2.2 sestojna karta in gozdnogojitveni 
načrti

Za opis sestojev in gozdnogojitveno načrto-
vanje bomo v tem sestavku uporabili skupni 
izraz podrobno načrtovanje. Osrednji predmet 
podrobnega načrtovanja so gozdni sestoji. Pri 
pripravi načrtov GGE sestoje obravnavamo v 
okviru opisa sestojev (Poljanec, 2005, Poljanec 
in Bončina, 2006). Rezultat tega dela je sestojna 
karta s pripadajočo atributivno bazo podatkov, ki 
je uporabna za izdelavo izvedbenih načrtov ozi-
roma je lahko sama po sebi podlaga za odločanje 
in izvedbo. Lastniku in revirnemu gozdarju nudi 
informacijo o stanju gozdnih sestojev in ukrepih, 
omogoča prostorsko določanje prioritet ukrepa-
nja ter pregled nad sestoji za poljubno izbrana 
območja (Ficko in sod., 2012). Uporabna je tudi 
v primeru, ko so parcele posameznega lastnika 
prostorsko ločene, ali pa za primere, ko se več 
lastnikov glede na interes povezuje pri izvedbi del. 
S presekom sestojne karte in digitalnega katastra 
lahko gozdnemu posestniku posredujemo okvirne 
informacije o sestojih (npr. sestojnih tipih), 
smernicah (npr. redčenje, obnova, brez ukrepa) 
in ukrepih (npr. posek, gojitvena dela). 

Sestoje ponovno analiziramo pri gozdnogo-
jitvenem načrtovanju, po navadi v podrobnej-
šem merilu. Revirni gozdar najprej oceni stanje 
gozdnih sestojev in nato glede na cilje gozdnega 
posestnika in usmeritev višje ravni načrtovanja 
opredeli gozdnogojitvene cilje, smernice in ukrepe 
za negovalne in načrtovalne enote, ki združujejo 
posamezne sestoje oziroma dele sestojev (Poljanec, 
2005, Poljanec in Bončina, 2006). 

Zaradi sorazmerno intenzivnega obravnavanja 
sestojev na obeh ravneh načrtovanja pogosto 
nastaja podvajanje del (postopki izdelave gojitve-
nih načrtov se podvajajo s postopkom opisa sesto-
jev, načrti se izdelujejo na zalogo, sloj negovalnih 
enot se vzdržuje kot poseben informacijski sloj), 
ki zaradi zahtev zakonodaje po obsegu ni zane-
marljivo (Kermavnar in Veselič, 2003). Sedanjo 
zasnovo gozdnogojitvenega načrtovanja je zato 
treba posodobiti, gozdnogojitveno načrtovanje pa 
bolj povezati s podrobnim načrtovanjem razvoja 
gozdov na ravni enote. 

Vsebine gozdnogojitvenih načrtov so delno vkl-
jučene v sestojno karto, ki omogoča sodelovanje z 
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lastniki gozdov, ki imajo prostorsko ločene parcele, 
ali izdelavo detajlnega načrta za poljubno izbrano 
območje gozdov. Predlog sprememb podrobnega 
načrtovanja gre v smeri večje vključenosti gojitve-
nega znanja (gozdnogojitvenih načrtov) v načrte 
GGE, kar je tudi praksa v nekaterih srednjeevrop-
skih državah (npr. Kurth, 1994, Bachmann, 2005). 
V večini gozdov sestojna karta prevzame vlogo 
poenostavljenega gojitvenega načrta in je podlaga 
za izbiro drevja za posek in izdajo odločb. Detajlni 
gozdnogojitvenih načrti (izvedbeni načrti, projekti) 
naj se izdelujejo selektivno, in sicer za območja, kjer 
je to potrebno: kot izvedbeni načrti pred izvajanjem 
del na večji površini gozdov (npr. državni gozdovi, 
gozdovi večjih posesti ali kjer se majhni posestniki 
dogovorijo za skupno izvedbo poseka), kjer so 
gojitvene odločitve zahtevnejše (npr. na območjih s 
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami 
1. stopnje) oziroma v primeru zelo poškodovanih 
gozdov (sanacijski načrt). Ti načrti se ne izdelajo 
na zalogo, pač pa pred izvedbo del. Prav tako teh 
načrtov ne vzdržujemo kot poseben informacijski 
sloj; spremembe gozdnih sestojev se po izvedbi 
posodabljajo na sestojni karti. Območja, za katera 
je treba izdelati izvedbene načrte, se prostorsko 
oziroma vsebinsko določi z načrtom GGE oziroma 
se načrte izdela po presoji javne gozdarske službe. 

Kot posebno obliko izvedbenega načrta se na 
željo lastnika oziroma skupine lastnikov in za 
plačilo lahko izdela načrt za gozdno posest (Ficko 
in sod., 2005, 2012), ki poleg gozdnogojitvenih in 
tehnoloških vsebin, prilagojenih ciljem lastnika 
gozdov, lahko vključuje tudi možnosti izdelave 
variantnih scenarijev gospodarjenja z gozdovi, 
podrobnejše ekonomsko vrednotenje odločitev 
in po potrebi tudi dopolnjeno inventuro gozdov 
ter druge, za lastnika pomembne vsebine. 

Predlagane spremembe prispevajo k racionali-
zaciji gozdarskega načrtovanja, saj so prilagojene 
intenzivnosti in zahtevnosti gospodarjenja s 
konkretnimi gozdnimi predeli, hkrati pa omogo-
čajo ustrezno podlago za odkazilo in opravljanje 
gojitvenih, varstvenih in drugih del.

3 čAsovNI oKvIR IzdelAve 
NAčRtov

Podaljševanje časovne veljavnosti načrtov GGE 
zaradi zmanjševanja stroškov je neprimerno. 
Stroške je mogoče zmanjšati z drugimi rešitvami 
(npr. gozdna inventura, vnos in obdelava podat-
kov, vsebina načrtov, postopek sprejemanja). 
Poglavitni razlogi za desetletna načrtovalska 
obdobja so: 

Slika 2: Predlog diferenciranega podrobnega načrtovanja
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 – socialne in ekonomske razmere se hitro spre-
minjajo, načrti za daljše obdobje bi bili manj 
uporabni ali pa neuporabni; tudi spremembe 
gozdnih sestojev so v obdobju, daljšem od 
deset let, velike, napovedi in odločitve za 
ravnanje postanejo s podaljševanjem obdobja 
nezanesljive,

 – nepredvidljivost gospodarjenja z gozdovi se 
povečuje zaradi podnebnih sprememb (pogo-
stnost in obseg naravnih ujm, kot so vetrolom, 
snegolom, žledolom, se povečujeta), 

 – načrti kot podlaga za izdajo odločb o poseku 
morajo biti ažurni; to velja za vrednosti sestoj-
nih parametrov (podatki o gozdnih sestojih) 
in načrtovane količine (npr. posek, nujna 
gojitvena dela),

 – gozdnogospodarski načrti so podlaga za upra-
vljanje z območji Natura 2000 (načrti prilago-
jene rabe naravnih dobrin …), kar terja pogosto 
preverjanje in poročanje ter vključevanje in 
posodabljanje naravovarstvenih vsebin (npr. 
naravovarstvene smernice),

 – neenaka ali daljša obdobja izdelave načrtov 
GGE bi znatno otežila izdelavo območnih 
načrtov in uporabo inventurnih podatkov na 
nacionalni ravni,

 – predolga obdobja ne morejo slediti razvoju 
tehnologij in odprtosti gozdov,

 – nezmožnost prilagajanju novim zakonskim 
določilom.

4 zbIRANje INFoRMAcIj 
o stANjU IN RAzvojU 
Gozdov teR GozdARsKI 
INFoRMAcIjsKI sIsteM 

4.1 Gozdna inventura
V sedanji zasnovi je gozdna inventura sestavni 
del izdelave načrta GGE in vključuje dva temeljna 
postopka zbiranja informacij o gozdovih, in sicer: 
1) kontrolno vzorčno metodo in 2) opis gozdnih 
sestojev. Pogosto se sedanji koncept gozdne inven-
ture omenja kot preveč podroben, hkrati pa se od 
zbranih podatkov pričakuje relativno natančne 
informacije o stanju gozdov na zelo podrobni ravni 
(sestoj, parcela). Pri presoji inventurnih konceptov 
je treba upoštevati namene zbiranja podatkov; 
poglavitni namen je učinkovito upravljanje z 

gozdovi (načrt GGE, podlaga za sodelovanje z 
lastniki gozdov in sprotno odločanje o ravnanju z 
gozdovi znotraj GGE v obdobju veljavnosti načrta). 
Zbrani podatki imajo raznovrsten pomen, tudi za 
sodelovanje z lokalnimi skupnostmi (občine) ali 
poročanje na nacionalni ravni.

Kontrolno vzorčno metodo se ohrani in dopolni. 
Zbrani podatki so pomembni za upravljanje na 
različnih ravneh (npr. gozdna posest, rastišč-
nogojitveni razred, GGE in območje), hkrati 
pa so pomembni za poročanje na regionalni in 
nacionalni ravni, za znanstvenoraziskovalno in 
razvojno delo ter medsektorsko sodelovanje. 
Vzorčno mrežo je treba preveriti in dopolniti 
ter jo razširiti na predele, ki sedaj niso zajeti v 
vzorčne ploskve z vzorčnimi ploskvami (npr. 
varovalni gozdovi v Alpah). Preveriti in dopolniti 
bo treba algoritme za izračun sestojnih znakov 
in izboljšati postopke poročanja na regionalni in 
nacionalni ravni. Pri preverjanju optimalnosti 
vzorčne mreže je treba upoštevati zahtevano 
natančnost podatkov izbranih sestojnih znakov 
(lesna zaloga, posek, odmrlo drevje). Prav tako 
je treba presoditi možnost snemanja nekaterih 
dodatnih znakov na stalnih vzorčnih ploskvah, 
ki bi omogočile tudi spremljanje stanja kvalifi-
kacijskih habitatnih tipov in stanja življenjskega 
okolja kvalifikacijskih vrst na območjih Nature 
2000, preverjanje tarif, stanje podmladka itn.

Nadalje je treba izdelati algoritme za obdelavo 
podatkov za regionalno in nacionalno raven za 
potrebe mednarodnega poročanja, ki omogočajo 
preračunavanje podatkov na enako časovno 
obdobje. Pri tem sta mogoči dve varianti, in 
sicer: 1) na podlagi vseh vzorčnih ploskev izdelati 
algoritme za oceno posameznih parametrov za 
poljubne prostorske ravni in/ali 2.) iz obstoječe 
mreže izbrati vzorec ploskev (mreža 1 × 1 km 
ali 2 × 2 km), ki bodo osnova za poročanje na 
državni in regionalni ravni (Kovač in sod., 2012) 
ter na teh ploskvah inventuro dopolniti z znaki, 
ki jih sedaj na ploskvah ne merimo (npr. osutost, 
podmladek), so pa pomembni za mednarodno 
poročanje.

Opis sestojev je enostaven postopek, s katerim 
pridobimo pomembne podatke o gozdnih ses-
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tojih. Opis sestojev vključuje: 1) razmejevanje 
in 2) opisovanje sestojev ter 3) načrtovanje. 
Rezultat tega dela je sestojna karta s pripada-
jočo atributivno zbirko podatkov. Z ustrezno 
informacijsko podporo (npr. WEB GiS orodje) 
lahko zagotovimo sprotno posodabljanje sestojne 
karte, pri obnovi gozdnogospodarskega načrta 
pa jo je treba preveriti in objektivizirati. Pri tem 
sledimo postopku, opisanem v delu Kozoroga 
in sodelavcev (2013), ki omogoča kakovostno 
posodabljanje sestojne karte ob racionalnih 
stroških. Večji del nalog pri obnovi in posodabl-
janju sestojne karte prevzamejo krajevne enote, 
strokovni kader na odseku za načrtovanje skrbi 
predvsem za preveritev in objektivizacijo karte 
pri obnovi načrta enote.

4.2 Gozdarski informacijski sistem
Največje možnosti za posodobitev gozdarskega 
načrtovanja se kažejo na informacijskem sistemu. 
Kljub tehnološkim možnostim podatke še vedno 
zbiramo ročno, jih beležimo na obrazce, jih 
naknadno digitaliziramo in vnašamo v različne 
podatkovne zbirke. Ti postopki so pogosto vir 
napak, ki jih je težko odkrivati in težko ali drago 

popravljati. Zato je treba preiti na digitalno zaje-
manje podatkov že na terenu. 

Priprava in analiza podatkov sta zastareli; na 
voljo so programska orodja za analizo in obde-
lavo podatkov (Ficko in sod., 2013), ki so zaradi 
različnih obdobij nastajanja in različnih avtorjev 
med seboj nepovezana, včasih vsebinsko neskla-
dna in zastarela (npr. GNW). Sodoben geografski 
informacijski sistem z vgrajenimi moduli za vnos, 
obdelavo in prikaz podatkov bi znatno razbremenil 
delo pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov ter 
prispeval k večji kakovosti analiz. Takšno orodje 
je treba izdelati kot internetno orodje, ki bo na eni 
strani omogočalo strokovnemu osebju upravljanje 
s podatkovnimi sloji, na drugi strani pa internetno 
poslovanje z lastniki gozdov in preostalo javnostjo 
(npr. vloge, pregledovanje podatkov), pri tem 
pa je treba uporabiti vse primerne, že narejene 
programske rešitve.

Korak v pravo smer je internetni pregledovalnik 
podatkov o gozdovih (Matijašić in sod., 2013). 
Pregledovalnik (http://prostor.zgs.gov.si/pregle-
dovalnik/) omogoča pregledovanje podatkov o 
gozdovih ter iskanje po vseh glavnih gozdarskih 
vsebinah in ureditvenih enotah (npr.: sestoj, odsek, 

Slika 2: Pregledovalnik prostorskih podatkov o gozdovih
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gozdnogospodarska enota, gozdnogospodarsko 
območje), gozdarske administrativne enote (npr.: 
revirji in krajevne enote) ter pregledovanje podat-
kov, za katere je pristojna Geodetska uprava RS 
(parcele, katastrske občine, občine). Uporabniku so 
na voljo tudi podatki o legi in značilnostih gozdnih 
rezervatov, varovalnih gozdov, prejšnjih krčitvah 
gozdov, zemljiščih v zaraščanju, požarno ogroženih 
gozdovih in gozdnih cestah. Poseben poudarek je 
namenjen funkcijam gozdov in conaciji gozdnega 
prostora, saj je bil pregledovalnik podatkov delno 
financiran iz sredstev EU že zaključenega projekta 
SylvaMed (http://www.sylvamed.eu/). Prek pre-
gledovalnika lahko dostopamo tudi do besedila 
načrtov GGE in območnih načrtov. V prihodnje 
bo treba krog uporabnikov podatkov o gozdovih 
razširiti in omogočiti dostop posameznim lastni-
kom gozdov tudi do podatkov o gozdovih, ki v 
sedanji različici pregledovalnika niso dostopni.

5 NAčRtovAlNI PostoPeK 
V sistem gozdnogospodarskega načrtovanja je 
treba vključevati aktivne oblike vključevanja 
izvedencev, uporabnikov načrta in javnosti.

Pomemben člen načrtovalnega postopka je 
kontrola uspešnosti gospodarjenja. Njen poglavitni 
del je evidenca sečenj in gojitvenih, varstvenih 
in drugih del. Evidenco sečenj je zato treba 
ohraniti in izboljšati, saj daje tekoče evidence 

letnega obsega sečnje in vpogled v vrste sečenj. 
Vse evidence je treba izboljšati in podrobneje 
prostorsko opredeliti, kar bi povečalo kontrolo 
uspešnosti gospodarjenja in nadzor nad sečnjami 
ter izvajanjem drugih del v gozdu, tudi nadzor 
nad poškodbami gozdov (sanitarne sečnje). Prav 
tako predlagamo, da v načrte GGE evidence ne 
bi vpisovali več ročno, temveč jo hranili le v 
digitalni obliki.

6 PostoPeK sPRejeMANjA 
NAčRtov

Postopek sprejemanja načrtov je treba posodobiti 
in prilagoditi posamezni ravni načrtovanja. Tako 
naj imajo pri sprejemanju območnih načrtov, ki 
jih sprejme Vlada RS, večjo vlogo lokalna politika, 
drugi upravljavci prostora (npr. varstvo narave, 
prostorsko načrtovanj) in javnost, na ravni načr-
tov GGE pa lastniki gozdov. Poenostavi naj se 
formalni postopek sprejemanja načrtov, lastnike 
gozdov in preostalo javnost pa naj se aktivneje 
vključi v postopek načrtovanja že v fazi nastajanja 
osnutka načrta; pri tem naj se uporabi aktivne 
oblike vključevanja, kot so delavnice, sestanki, 
delavne skupine, ipd. 

7 FUNKcIje Gozdov
Območja s poudarjenimi funkcijami in zavaro-
vana območja gozdov prispevajo k uresničevanju 

Poglavitne prednosti Poglavitne slabosti

 – uporaben je za načrtovanje in urejanje 
gozdnega prostora

 – ustrezen je za participacijo (vključevanje) 
z različnimi deležniki

 – obravnava celoten gozdni prostor
 – omogoča pregled na konfliktnih območjih 

v gozdnem prostoru

 – nejasna definicija in merila za vrednotenje 
funkcij gozda, ki se odražajo v različnem razu-
mevanju funkcij gozda

 – preveč funkcij gozda
 – nepreglednost karte funkcij gozda (funkcijske 

enote)
 – pomanjkljivo sodelovanje z drugimi sektorji 

in lastniki gozdov
 – pomanjkljiva povezava med prednostnimi 

območji in ukrepi za pospeševanje funkcij gozda
 – nesorazmernost med vložkom za izdelavo 

karte funkcij in učinkom za večnamensko 
gospodarjenje

Preglednica 1: Koncept določanja funkcij gozdov ima v sedanji zasnovi večnamenskega gospodarjenja nekatere 
prednosti in slabosti (prirejeno po Bončina in sod., 2013, 2014) 
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večnamenskega gospodarjenja in so pomembna 
predvsem za sodelovanje v prostorskem načrtova-
nju, v katerem lahko prav s prednostnimi območji 
prispevamo k ohranitvi gozdov s »posebnim« 
oziroma »večjim« pomenom, opozarjanje na 
javni pomen gozdov ter sodelovanje z interesnimi 
skupinami, za sodelovanje z gozdnimi posestniki 
in potencialno ovrednotenje ekosistemskih storitev 
gozda in so tudi podlaga za določanje prioritet 
opravljanja del v gozdovih. Sedanji način določanja 
funkcij, ki je vnesel velike spremembe na področje 
večnamenskega gospodarjenja, se je uveljavil pred 
dvajsetimi leti s sprejetjem Zakona o gozdovih 
(1993) in Pravilnika (1998). Dvajsetletno obdobje 
je čas za kritično presojo, h kateri je pomembno 
pripomogla tudi delavnica 17. 12. 2013 na Pokljuki.

Na delavnici smo načrtovalci izluščili nekatere 
prednosti in slabosti (Preglednica 1) in izpostavili 
nekaj ključnih izhodišč za spremembo koncepta 
določitve funkcij gozdov in razvoja orodij za 
upravljanje z gozdnim prostorom:

 – razjasniti in poenotiti terminologijo,
 – dopolniti koncept funkcij in določanja območij 

s poudarjenimi funkcijami,
 – zmanjšati število funkcij gozda,
 – preveriti možnost, da se omejimo na območja 

s prvo stopnjo poudarjenosti,
 – spremeniti (kartne) prikaze območij s poudar-

jenimi funkcijami gozdov in ukiniti prikaze 
funkcijskih enot,

 – dopolniti merila določanja območij z izjemno 
poudarjenimi funkcijami gozdov ter

 – izboljšati povezavo med območji s poudar-
jenimi funkcijami in ukrepi v teh gozdovih.

8 zAKljUčeK
Vse spremembe koncepta gozdarskega načrtovanja 
morajo biti dobro premišljene in podkrepljene z 
argumenti in analizami. Nepremišljene spremembe 
sistema lahko povzročijo nepopravljivo škodo 
gozdovom in celotnemu sektorju. 

Dandanes za načrtovanje namenjamo 8 % 
sredstev ZGS, kar na leto pomeni 12 evrov/ha 
gozda oziroma 0,35 evra/m3 opravljenega poseka, 
obseg sredstev pa se iz leta v leto še zmanjšuje. 
To je v primerjavi z drugimi državami malo, če 
upoštevamo, da sta v to všteta celotno zbiranje 

podatkov ter izdelava načrtov (Bončina in sod., 
2012). Sedanja zakonodaja gozdarskemu načrto-
vanju nalaga številne naloge, ki jih ob sedanjih 
finančnih in kadrovskih virih, kljub stalnemu 
posodabljanju in vključevanju novih tehnoloških 
možnosti, ni mogoče izvesti v celoti. ZGS se je 
tej situaciji prilagodil predvsem z zmanjševan-
jem stopnje vzorčenja do ravni, ki še zagotavlja 
zahtevano natančnost na ravni GGE, s selektivno 
izdelavo opisov sestojev, opustitvijo obnove mej 
ureditvenih enot in selektivnim obravnavanjem 
posegov v prostor, pri čemer se pri presojah ome-
jimo na večje posege (državnega in regionalnega 
pomena) in najnujnejše terenske oglede. 

Takšna rešitev ne more biti trajna, saj hromi 
strokovno delo na področju načrtovanja, hkrati 
znižuje raven podrobnosti informacij o stanju 
gozdov, kar je z vidika ohranjanja nadzora nad 
gozdnim prostorom in zagotavljanja informacij 
za številne uporabnike zagotovo korak v napačno 
smer. Zato opozarjamo, da se je sprememb 
gozdarskega načrtovanja treba lotiti celostno. 
Spremembe so nujne, usmerjene pa naj bodo 
predvsem v opravila, za katera se porabi (pre)več 
časa in pri katerih so učinki oziroma rezultati dela 
nesorazmerni glede na vloženo delo in stroške ter 
hkrati ne zmanjšujejo kakovosti strokovnega dela.
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ZGDS deluje in je organizirana na podlagi zakona 
o društvih in predpisov izdanih na njegovi podlagi. 
ima status društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju gozdarstva (odločba MKGP št. 322-85/00 
z dne 4. 12. 2000) in na področju znanosti (odločba 
MVŠZŠ št. 0142-60/2010/6 z dne 1. 7. 2010). 

Zvezo sestavlja 14 društev in sekcija Prosilva 
Slovenija, ki imajo od 40 do 80 članov. Vsako dru-
štvo izvaja svoj letni program. ZGDS sprejme letni 
program tako, da ga pripravi iO zveze, sprejme pa 
ga občni zbor. Sestavni del programa postanejo 
tudi programske vsebine društev, ki po pomenu 
in vsebini izstopajo iz regionalnega značaja in 
jih iO na podlagi ocene (podlaga so programi 
društev) vključi v letni program zveze. V letu 
2014 so s svojimi aktivnostmi za širšo javnost 
izstopala tri društva tudi zato, ker je zveza prejela 
samo njihova poročila o akcijah širšega pomena, 
čeprav so bila k poročanju pozvana:

Savinjsko GD Nazarje je tudi v letu 2014 izvedlo 
različne aktivnosti za širšo javnost, v mnogih pa 
je tudi sodelovalo pri organizaciji. Tako kot vsako 
leto je s svojo dejavnostjo tudi v letu 2014 pustilo 
pečat v širšem okolju.

Podravsko GD poroča, da je v letu 2014 za 
širšo javnost organiziralo ogled mestnih gozdov 
v okviru TG, sodelovalo pri vodenju po učnih 
poteh, pri postavitvi spomenika splavarjem, ure-
ditvi gozdarskega muzeja in postavitvi razstave 
ob 60. letnici gozdnogospodarkega načrtovanja 
na tem področju.

Društvo študentov gozdarstva je v svoji zgo-
dovini že kar petkrat zapovrstjo organiziralo 
mednarodno srečanje študentov gozdarstva, ki 
se ga je udeležilo čez 30 študentov, ki so pozi-
tivne vtise o gozdovih in gospodarjenju z njimi v 
Sloveniji prenesli v različne države. Mednarodno 
srečanje na prehodu zime v pomlad je tudi v letu 
2014 doseglo svoj namen.

V letu 2014 je zveza na Upravno enoto Lju-
bljana naslovila vlogo za registracijo spremenjenih 
pravil zveze, ki so bila na dnevnem redu občnega 
zbora v letu 2013 in dokončno sprejeta na podlagi 

Poslovno poročilo zveze gozdarskih društev slovenije (zGds) 
za leto 2014

zaključka seje, ki je bil opravljen z analizo rezulta-
tov dopisne seje dne 12. 6. 2013. Zveza pričakuje 
odgovor upravne enote na vloženo prošnjo za 
potrditev spremenjenih pravil.

Pomembna dejavnost zveze je izdajanje goz-
darske strokovne revije Gozdarski vestnik in 
izdajanje monografij in publikacij za strokovno 
in širšo javnost, organizacija posvetovanj za 
stroko in širšo javnost, skrb za razvoj slovenskega 
gozdarskega izrazja, razvoj misli in dejanj glede 
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in 
Evropi, razvijanje športne in rekreativne dejavnosti 
svojih članov in mednarodno povezovanje na 
strokovnem in družabnem področju s sorodnimi 
stanovskimi organizacijami v Evropi. Z letom 
2013 pa je postala stalnica v programu zveze 
tudi organizacija razstav v galeriji GiS skupaj z 
Gozdarskim inštitutom Slovenije, Oddelkom za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Zavodom 
za gozdove Slovenije. Program razstavne dejavnosti 
sprejemajo in zagotavljajo njegovo realizacijo vse 
štiri ustanove.

ZGDS je sprejeti program za leto 2014 izvedla 
v zmanjšanem obsegu tudi zaradi manj zbranih 
sredstev kot je bilo predvideno v finančnem načrtu. 
Nerealizirane so ostale nekatere programske 
točke, ki so bile v program uvrščene že nekaj let 
zaporedoma: javne razprave o ZG, oblikovanje 
foruma za ohranjanje in izboljševanje vodnih virov. 
Te točke ostajajo aktualne tudi v programskem 
letu 2015. Vse programske vsebine, ki so bile v 
letu 2014 najpomembnejše za delo zveze pa so 
bile izvedene. 

23. aprila 2014 je bil organiziran redni občni 
zbor zveze, ki se ga je udeležilo: 10 delegatov 
društev, 4 predstavniki komisij in sekcije, urednik 
GV in GZ ter predsednik in tajnik zveze. Redni 
občni zbor je bil sklepčen. Na njem je bila sprejeta 
bilanca poslovanja zveze tako po vsebinski kot 
tudi po finančni plati ter program dela in finančni 
načrt za leto 2014. 

Društvena vesti
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V okviru tedna gozdov je bilo organiziranih 
vrsta aktivnosti od katerih so nekatere postale 
tudi tradicionalne in jih izvajajo predvsem OE 
Zavoda za gozdove Slovenije. V največji meri 
gre zahvala za realizacijo programa ob tednu 
gozdov tako kot že vrsto let, Zavodu za gozdove 
Slovenije in njegovim območnim enotam, ki so 
organizirale vrsto javnih prireditev namenjenih 
seznanjanju z gozdom in njegovim pomenom. 
Zveza sodeluje kot soorganizator tedna in je 
sodelovala pri sofinanciranju plakata. V letu 
2014 je bil teden gozdov od 24. maja do 1. junija 
in je potekal pod geslom »SKUPAJ ZA GOZD«. 
Osrednja prireditev je bila v deželi kozolcev v 
Šentrupertu na Dolenjskem 24. maja, v okviru 
katere so bila podeljena priznanja najbolj skrbnim 
lastnikom gozdov v letu 2014. V okvir tedna je 
bilo umeščeno tudi posvetovanje ''Zelena delovna 
mesta za gozdarje'' in znanstveno posvetovanje 
''Gozd in les'' s temo »Pametna specializacija v 
gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu«. 

27. 11. 2014 je zveza organizirala posvet z 
naslovom ''Načrtovanje v gozdarstvu – nujno 
orodje za usmerjanje razvoja in rabe gozdov''. 
Na posvetu so referati in razprava prispevali k 
oblikovanju kritičnega pogleda na stanje, aktualne 
probleme, potrebe in možnosti za posodobitev in 
razvoj načrtovanja. 

cilj posveta je bil tudi, da se ugotovijo možnosti 
za fizično in finančno realizacijo načrtovanega, kar 
je pogoj za zagotovitev trajnosti in načrtovanega 
razvoja gozdov. V pripravi in realizaciji posveta je 
sodelovalo 17 referentov iz 7 organizacij. Udeležen-
cev posveta pa je bilo okoli 80. Posvet je opravičil 
pričakovanja in potrdil dejstvo, da je potrebno z 
gozdovi načrtno gospodariti, še toliko bolj, ker 
se bodo pritiski nanje v bodočnosti povečevali. 
Spremljanje stanja gozdov in usmerjanje njihovega 
razvoja pa omogoča njihovo trajnostno delovanje. 
Referati in zaključki posveta bodo objavljeni v 
tematski številki Gozdarskega vestnika (letnik 73). 

V pripravah sprememb in dopolnitev zakona 
o gozdovih se v letu 2014 ni dogajalo nič poseb-
nega. Spremembe ZG ob spremembi vlade očitno 
niso bile na programu. Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire je svoja prizadevanja za 
razmisleke o sistemu gospodarjenja z gozdovi 

usmeril v organiziranost na področju gozdarstva. 
Sprejet zakon, ki naj bi določal in omogočal 
učinkovito ukrepanje pri odpravljanju izrednih 
posledic žleda v januarju in februarju 2014, ki je 
v gozdovih poškodoval okoli 9 mio m3 drevja 
(Zakon o odpravi posledic žleda…). V letu 2014 
je bilo odpravljenih okoli 1/3 posledic. Načrtuje 
se, da bo sanacija zaključena v 4 letih. 

Strokovne javnosti še vedno nismo uspeli 
dovolj animirati za razčiščevanje strokovnih 
dilem in odprtih vprašanj na spletni strani zveze. 
iO ZGDS ima to vsebino za trajno nalogo in jo 
je tako opredelil tudi komisiji za izobraževanje. S 
tako interpretacijo naj bi jo sprejel tudi občni zbor. 

V letu 2014 je skladno s programom izhajal 72. 
letnik Gozdarskega vestnika. izdajanje v tem letu 
je bilo, tako kot običajno zadnja leta, realizirano 
z 10. številkami (dve številki sta bili dvojni) v 8 
zvezkih. 

Gozdarski vestnik je v letu 2014 izhajal v skladu 
z terminskim načrtom in v načrtovanem obsegu 
ter usmeritvami Uredniškega odbora (v skupnem 
obsegu 504 strani).

Če se ozremo v posebnosti letnika 2014 velja 
opozoriti, 
– da je bilo nekaj več prostora namenjeno prou-

čevanju zgodovine gozdov in gozdarstva; saj so 
ta spoznanja nujno potrebna za razumevanje 
današnjega razvoja gozdov in načrtovanje 
ustreznih ukrepov za bodočnost.

– Ena od številk Gozdarskega vestnika je bila 
posvečena analizi izvajanja nacionalnega goz-
dnega programa, ki ga je Državni zbor sprejel 
novembra 2007, zveza pa je realizacijo NGP 
obravnavala tudi na posvetovanju. 

– Nekaj znanstvenih razprav je bilo posvečenih 
novim metodam zbiranja podatkov v gozdar-
stvu za potrebe načrtovanja (zračno lasersko 
skeniranje površja v gozdarstvu, uporaba 
ortofotoposnetkov).

– Posebna povečana številka Gozdarskega 
vestnika je bila posvečena oceni stanja gozdnih 
habitatnih tipov (Natura 2000) in gospodarjenju 
z njimi (za praprotnice in semenke, hrošče, 
gozdne ptice). 
Že nekaj časa se čuti, uredniški odbor pa stanja 

Društvena vesti
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ni uspel spremeniti, pomanjkanje znanstvenih 
razprav s področja pridobivanja lesa in ekono-
mike gozdarstva.

Lahko se oceni, da je bilo tudi v tem letniku 
GV še vedno premajhno število prispevkov, ki 
bi načenjali in odgovarjali na najpomembnejše 
konkretne probleme, ki se v praksi pojavljajo pri 
gospodarjenju z gozdovi. 

V nakladi 400 izvodov je bila pri Gozdarski 
založbi izdana knjiga Začetki načrtnega gospo-
darjenja z gozdovi na Slovenskem – Flameckovi 
in Lesseckovi načrti za trnovski gozd in bovške in 
tolminske gozdove 1769 – 1771. Knjiga je nastala s 
prevodom in komentiranjem originalnih načrtov 
za navedene gozdove, ki so bili napisani v gotici. 

izdaja monografije Razvoj rabe gozdov in 
pridobivanja lesa dr. Boštjana Koširja, ki je bila 
tudi v založniškem programu zveze za to leto, ni 
bila pripravljena in bo izšla v naslednjem obdobju. 

S financiranjem, ki ga je zagotovil Zavod za 
gozdove Slovenije in samo izvedbo je bil realiziran 
natis knjižic Varno delo pri sečnji in Varno delo s 
traktorji pri spravilu lesa, ki sta bili pri Gozdarski 
založbi izdani: Varno delo pri sečnji: 1995 in 
dopolnjena izdaja 2002; Varno delo s traktorji 
pri spravilu lesa 1998. 

ZGDS je članica mednarodne organizacije za 
promocijo sonaravnega gospodarjenja z gozdovi 
PROSiLVA Evrope. V njenem okviru deluje sekcija 
Prosilva Slovenije. V letu 2014 je sekcija organi-
zirala oziroma aktivno sodelovala v naslednjih 
aktivnostih: 
– Udeležba na letnem srečanju Prosilva EU, 

september 2014, Švica
– izvedba prireditve ob 15. Obletnici ustanovitve 

Prosilva Slovenije (29. 11. 2014, Nazarje)
– Sodelovanje pri akciji Obnovimo slovenske 

gozdove (sadnja sadik gozdnega drevja v 
gozdovih, poškodovanih po žledu 15. 11. 2014, 
Magolnik, OE Brežice)

– Sodelovanje v aktivnostih gozdne pedagogike 
(Vrtec Andersen, Ljubljana, november 2014, 
srečanje mentorjev - učiteljev v Pahernikovih 
gozdovih na Pohorju, april 2014)) 

– Organizacija srečanja z romunskimi gozdarji, 
OE Brežice, 17. 10. 2014

– Sodelovanje pri izvedbi osrednje prireditve 
Tedna gozdov v Šentrupertu na Dolenjskem 
24. maja 2014.

Komisija za šport in rekreacijo je že tradicio-
nalno najbolj aktivna na področju prirejanja in 
sodelovanja na različnih tekmovanjih gozdarjev, 
tudi mednarodnih. Običajno je največja udeležba 
na tekmovanjih v smučarskih disciplinah. 

V letu 2014 so bile izveden naslednje gozdarske 
športne prireditve: 

smučarske prireditve 
1. V organizaciji Kranjskega gozdarskega društva 

je bilo 8. marca na Soriški planini izvedeno 
slovensko smučarsko prvenstvo. 

2. Udeležili smo se gozdarskega smučarskega 
srečanja Alpe Adria, ki so ga gostili naši kolegi 
na Južnem Tirolskem (italija). Srečanje je bilo 
od 24. do 26. 2. 2014 v kraju St. Magdalena- 
Noesstal. 

3. 45. Evropsko prvenstvu gozdarjev v nor-
dijskih smučarskih disciplinah (EFNS). Na 
tem tekmovanju, ki je potekalo na Finskem 
(Joensuu) od 17. 3. do 23. 3. 2014, nas je iz 
Slovenije nastopilo le 6. 

4 Državno gozdarsko prvenstvo v košarki, ki je 
v organizaciji GD celje potekalo 11. aprila v 
Podčetrtku.

letne športne igre Alpe Adria 
Hrvaški gozdarji so od 10. do 12. 10. 2014 v 

istri (Umag) pripravili letno varianto športnega 
srečanja Alpe Adia. Discipline so bile: biatlon, 
štafetni triatlon, odbojka na mivki, balinanje in 
vlečenje vrvi. Športno druženje je bilo zelo pri-
jetno in za nas tudi uspešno. Osvojili smo veliko 
medalj in dosegli skupno zmago med ekipami. 

tenis 
– Gozdarski teniški dvoboj Hrvaška – Slovenija 

je bil tokrat v Sloveniji in sicer v oktobru v 
Novem Mestu in na Otočcu.

– Nekaj naših gozdarjev se je udeležilo 12. 
državnega prvenstva delavcev gozdarstva in 
lesne industrije Hrvaške v Vinkovcih.
Žal se ugotavlja, da je zaradi različnih razlogov 

udeležba na gozdarskih športnih prireditvah vedno 
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manjša. Delno je to zaradi stroškov, najbolj pa na 
to vpliva višanje povprečne starosti zaposlenih v 
gozdastvu in s tem tudi članstva ZGDS. 

 
Komisija za evropske pešpoti je kot že tradi-

cionalno, tudi v tem letu organizirala pohode po 
določenih etapah evpopskih pešpoti v Sloveniji 
in sodelovala pri organiziranju obnavljanja 
markacij na E6 in E7 in bila z udeležbo aktivna 
na različnih zborih pohodnikov. Kot vsako leto 
je bila tudi v letu 2014 aktivna v mednarodnih 
organizacijah pohodništva. Pričela je tudi s 
pripravami na obeležitev 40. letnice evropske 
pešpoti E6 v letu 2015.

Terminološka komisija je tudi v letu 2014 
nadaljevala s svojim delom. Tudi v letu 2014 se je 
komisija sestajala vsako drugo sredo v mesecu na 
BF ob 14.00. Sestala se je osemkrat. Predvsem je 
razpravljala o razlagah za 159 strokovnih izrazov, 
ki so bili vključeni v abecedni seznam prevodov 
štirih zvezkov Lexicon silvestre iz drugih virov 
npr. standardov, izrazov o motornih žagah, 
lastnostih in napakah lesa, delovnih operacijah 
in strojih pri sečnji in spravilu lesa ter drugem. 
Razlage za te izraze je komisija postopoma 
objavljala v Gozdarskem vestniku in kot dodatek 
pripravila za zavihek Gozdarski slovar na spletni 
strani ZGDS. 

iskali so odgovore na nekatera vprašanja o 
slovenskih izrazih za stroje in njihove sestavne 
dele ter našli primerne izraze in razlage zanje. 
Tudi to je bilo objavljeno v Gozdarskem vestniku.

Razmišljati je komisija začela tudi o nekaterih 
problematičnih, manj primernih izrazih in bese-
dnih zvezah, ki so se že uveljavile v uporabi in 
iskati slovenske prevode za posamezne angleške 
izraze oz. obratno.

V delo terminološke komisije so se ob koncu 
leta vključili trije novi mlajši sodelavci, ki so že 
predlagali spremembe za delo, zlasti za organi-

zacijo razprave v širši strokovni javnosti o novih 
predlaganih izrazih.

Društva, ki so sestavni del zveze so programe 
izvedla skladno s svojimi programi in finančnimi 
zmožnostmi. Predvsem v okviru tedna gozdov 
so poskušala animirati tudi širšo javnost na 
svojem področju. Pri tem je bilo, kot že vrsto let 
do sedaj, najbolj uspešno Savinjsko gozdarsko 
društvo Nazarje, ki je redno poročalo o akcijah 
in posredovalo tudi skupno poročilo. Zvezo pa je 
o akcijah za širšo javnost obvestilo še Podravsko 
GD in Društvo študentov gozdarstva. Pomena 
dela z javnostjo se gotovo zavedajo tudi vsa ostala 
društva. Pomanjkljivost pa je, da vsa o tem ne 
poročajo dosledno, da bi lahko na ravni zveze 
imeli popolno predstavo o aktivnostih, ki so vredne 
tudi njene podpore. Zveza je za poročila za leto 
2014 zaprosila po E-pošti že 13. 11. 2014. Društva 
bi lahko kaj več o tem pisala tudi v Gozdarskem 
vestniku in izrabila prostor na spletu zveze. Vod-
stvo zveze ugotavlja, da je komunikacija z društvi 
in med društvi še vedno pomanjkljiva.

Realizacija programa je bila skladna z razpolo-
žljivimi finančnimi sredstvi in v okviru, ki jih je 
določil Finančni načrt za leto 2014. Finančni viri, 
ki so omogočali izvedbo programa so bili enaki kot 
v predhodnem letu. Poudariti je potrebno, da je 
vir praktično večine prihodkov v zvezi naročnina 
na strokovno revijo, izdajanje in trženje izdanih 
monografij, in sofinanciranje strokovne revije 
iz sredstev Javne agencije RS za raziskovalno 
dejavnost. Finančni načrt je bil po posameznih 
virih sredstev realiziran:
– naročnina na GV in prodaja edicij 

114 % (realizacija 27.389 evrov)
– dotacije, sponzorstva, oglasi
 157 % (realizacija 12.743 evrov)

Jože FALKNER 
predsednik ZGDS

Društvena vesti
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eFNs- lenzerheide

V tednu od 11. do 17. januarja smo se slovenski 
gozdarji udeležili 47. Evropskega gozdarskega 
prvenstva v nordijskih smučarskih disciplinah 
(EFNS).

Prireditev je potekala v znanem švicarskem 
zimsko-športnem središču Lenzerheide (Grau-
bünden).

V času prireditve, na kateri je sodelovalo skoraj 
700 gozdarjev iz 20 držav Evrope, so potekali poleg 
tekmovanj še številni drugi dogodki.

Zanimive so bile ekskurzije na katerih smo 
spoznavali naravne in kulturne zanimivosti teh 
krajev. Predvsem je to področje znano po turizmu 
(St. Moritz, Davos, Lenzerheide), po dolgi zgodo-
vini varovanja narave (več kot 100 let narodnih 
parkov v Švici), po visokovrednih gorskih lesovih, 
po specifični kulinariki, po pestri zgodovini,..

Za udeležence EFNS so pripravili predavanje 
o vračanju velikih zveri v te predele Švice. Kot pri 

GozdARsKe sMUčARsKe PRIRedItve v zIMI 2015  

nas imajo tudi tam podobne težave, ko se soočajo 
zagovorniki (varstvo narave) in nasprotniki (kme-
tijstvo z ovčerejo) medvedov in volkov. 

Za tekmovanja, ki potekajo v teku na smučeh oz. 
»gozdarskem biatlonu« veljajo biatlonska pravila. 
Razlika je le v tem, da tekmovalci dobimo puško 
na strelišču in streljamo stoje z naslonom puške 
na v zemljo zabite kole. Ti koli le malo pomagajo 
k stabilnosti puške, zato je veliko zgrešenih tarč 
in posledično zamude časa in energije v kazen-
skih krogih.

Vsekakor so najuspešnejši kolegi iz Skandina-
vije, pa tudi nekateri drugi ne zaostajajo veliko. 
Med gozdarji je kar nekaj »upokojenih« vrhunskih 
tekmovalcev, tudi nosilcev medalj s svetovnih ali 
olimpijskih tekmovanj. Mi smo veseli uvrstitev v 
bližini najboljših, včasih pa nam uspe tudi kakšno 
presenečenje.

Ker smo razdeljeni v starostne kategorije po 10 
let, so naše možnosti večje med starejšimi. Letos 
je podvig uspel legendi kočevskega gozdarstva, 
Tonetu Prelesniku, ki je na slovesni razglasitvi 

Medena stojnica na »festivalu narodov«
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stal na do 6. mesta razširjenih zmagovalnih sto-
pničkah. Bil je v družbi tistih nekaj udeležencev, 
ki so kljub dopolnjenim 80 letom uspešno pretekli 
progo. Vse čestitke za tak podvig! Seveda moram 
omeniti še najmlajšega udeleženca, to je bil dijak 
gozdarske šole v Postojni, Jaka Marolt, ki je osvojil 
kar dve srebrni medalji.

Najmlajši in najstarejši iz naše ekipe: Jaka Marolt in 
Tone Prelesnik

V soboto, 31.1. 2015, 
je bil na Kopah 
čudovit zimski dan. 
Zapadlo je kar nekaj 
snega in tisti, ki smo 
na prireditvi sode-
lovali smo zares uži-
vali v pravi pohorski 
snežni pravljici. in 
takih nas je bilo pri-
javljenih kar 72 iz 11 
gozdarskih društev. 
Največ seveda doma-
činov. Prevladovali so 
»alpinci«, saj jih je 
bilo prijavljenih 58, 
kar je razumljivo, 

Najhitrejše mlade gozdarke (VSL): Lucija Odar (GD Bled), Tina Mencinger (GD Bled) 
in Teja Peruš (KGD Slovenj Gradec)

Po končanih tekmah se je zadnji dan odvila še 
nekakšna »fešta narodov«, ko lahko vsaka država 
na improviziranem »štantu« predstavi tekoče in 
trdne dobrote iz svojih krajev. Mi smo se tokrat 
odločili za malo drugačno ponudbo. Predstavili 
smo Kočevski med z medenimi izdelki (medeno 
pecivi, medica,..). 

Ob obisku teh krajev smo spoznali, da Švicarji 
veliko bolj resno pristopijo k vsaki stvari. Ne 
mislim s tem samo natančnost voznih redov, 
čistoče in veljavnosti dogovorov. Vse poteka veliko 
bolj umirjeno in urejeno z veliko prijaznosti in pri-
pravljenosti pomagati človeku v težavah. Mogoče 
tudi zato, ker je tukaj vse podrejeno turizmu. 

Vse informacije ter podrobne rezultate o pri-
reditvi dobite na efns.eu.

Še nekaj: 
Na www.efns.no pa je razpis s programom 

za 48. EFNS, ki bo od 7-14.februarja 2016 na 
slovitem Holmenkolnu nad Oslom (Norveška). 
Zbiram prijave in sem na voljo za informacije na: 
janez.konecnik@zgs.si.

Besedilo: Janez KONEČNiK,  
foto: Katja in Janez KONEČNiK

slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo –  
Kope nad slovenj Gradcem  

Društvene vesti
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Starejši moški (VSL): Bogdan Kutin, Branko Gorza (Koroško GD) in Silvo 
Podobnik (DiT Posočja)

lažje se je peljati po hribu 
navzdol, kot teči v hrib. Za 
tekmovanje v teku na smučeh 
pa je bilo 18 prijavljenih gara-
čev.

Rezultati so bili pričako-
vani, zmagali so najboljši, 
ki so že kar »abonirani« na 
medalje.

Naj naštejem najprej zma-
govalke: Janja Lukanc, Tina 
Mencinger (VSL) ter Suzana 
Andrejc (tek). Pri moških 
so zmagali: Branko Gorza, 
Dušan Prem in Boštjan Gro-
šelj (VSL) ter Matej Kordež 
in Milan Gornik (tek). V 
ekipni konkurenci je z veliko 
prednostjo zmagala ekipa 
Koroškega GD pred Kranj-
skim GD in GD Bled.

Kljub vsemu, da vsi nismo 
uspeli zmagati, smo zapuščali 
Kope zadovoljni in z lepimi 
vtisi. Zopet je bila priložnost 
za druženje s kolegi, kar vsi 
pogrešamo.

Še hvala vsem iz Koro-
škega GD za odlično izve-
deno prireditev!

Kdo nas bo gostil nasle-
dnje leto?

Besedilo:  
Janez KONEČNiK,  

foto: Katja KONEČNiK  

Malo mlajši moški (VSL): Jure Rupnik in Dušan Prem (DiT Posočja) ter Dušan 
Pirc (DiT Novo mesto.

Najmlajši moški (VSL): Boštjan 
Švegelj (Kranjsko GD), Boštjan 
Grošelj (DiT Posočja) in Jože 
Primožič (Kranjsko GD)

Društvene vesti
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Alpe Adria- Ravascletto-
zoncolan (Furlanija - julijska 
krajina, Italija)
Če mi kdo omeni Zoncolan najprej pomislim 
na Giro. Tam gori okrog 1.700 m nad morjem 
se zaključi ena od najtežjih etap na tej kolesarski 
dirki. Mi pa smo Zoncolan spoznali v povsem 
drugi- smučarski luči.

Naši kolegi, gozdarji iz Furlanije-Julijske krajine 
so organizirali gozdarsko smučarsko srečanje 
Alpe Adria v kraju Ravascletto, ki je izhodišče za 
obširna smučišča. Kljub poznemu terminu, od 20. 
do 21. marca, je bila na gori Zoncolan še prava 
zima. Številne, dobro urejene smučarske proge so 
kar vabile najbolj navdušene smučarje. V petek, 
ko je bila tekma v alpski štafeti je bilo še dokaj 
lepo vreme. Naša najboljša štafeta (Matej Kordež, 
Jernej Donik in Viktor Turk) je tokrat presenetila 
z gladko zmago pred favoriziranimi italijani.

Za soboto je bila slabša vremenska napoved. 
Napovedan dež je rahlo zamujal, gosta megla pa 
je ovirala predvsem tekmovalce v veleslalomu. 
Kljub temu so gostitelji vse skupaj uspešno 
pripeljali do konca in uspeli podeliti priznanja 
najboljšim.

Naj naštejem najboljše naše uvrstitve:
veleslalom:

– ženske: Janja Lukanc in Petra Globevnik (dvojna 
zmaga).

– seniorji moški: zmagovalec Boštjan Grošelj.
– veterani moški: bronasta medalja Silvo Podob-

nik.
teki v klasični tehniki:

– ženske: Mirjam Mikulič in Katja Konečnik (2. 
in 3, mesto)

– moški: Jernej Donik in Franc ivančič (2. in 3. 
mesto)
teki v prosti tehniki:

– ženske: Lukanc Janja (2. mesto),
– juniorji moški: Jaka Marolt (2. mesto),

Jože Jež (št. 35) in Janez Konečnik (št. 31) pred startom v tekih

Društvene vesti
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Ekipna zmaga za Slovenijo

VSL seniorji: zmagovalec Boštjan GrošeljVSL ženske: Petra Globevnik in Janja Lukanc na 2. 
in 1. mestu

– seniorji moški: Milan Gornik (2. mesto),
– veterani moški: Jože Jež (3. mesto).

Pri moških v prosti tehniki so bili rezultati zelo 
napačni saj bi moral naš Matej Kordež stati na 
zmagovalnem odru. Prav zato je bilo kar precej 
pripomb.

Kljub temu »spodrsljaju« organizatorjev je 

naša ekipa z veliko prednostjo zmagala pred ekipo 
Južne Tirolske ter domačo ekipo FJK. Hrvati so 
bili četrti in Avstrijci peti.

Dogovorjeno je bilo, da se drugo leto zberemo 
ponovno na Koroškem (Avstrija).

Besedilo: Janez KONEČNiK,  
foto: Katja in Janez KONEČNiK
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sonaraven, –vna, -vno  tak, da v veliki meri omogoča in upošteva naravne procese ali pa je 
posledica takšnega delovanja; skladen z naravo

gospodarjenje s z gozdom ravnanje z gozdom, ki omogoča pridobivanje materialnih dobrin in ohra-
njanje drugih koristi

gospodarjenje s z gozdom, 
sonaravno

ravnanje z gozdom, ki omogoča pridobivanje materialnih dobrin in ohranjanje 
drugih koristi, tako da je delovanje naravnih procesov čim bolj neokrnjeno

ravnanje s z gozdom delovanje, ki odraža človekov odnos do gozda
ravnanje s z gozdom, 
sonaravno

človekovo ravnanje z gozdom, ki upošteva naravne procese in zago-
tavlja trajnost razvoja; ravnanje z gozdom, skladno z naravo

javna razprava strokovnih izrazov
Strokovno izrazje

Člani terminološke komisije ZGDS smo se v zadnjih 
treh mesecih ukvarjali z razlaganjem pojmov, za 
katere smo mnenja, da so v strokovnem prostoru 
preveč ohlapno definirani, pa vendar široko upora-
bljani. Gre za pridevnik sonaraven, ter besedne zveze 
ravnanje z gozdom, sonaravno ravnanje z gozdom, 
gospodarjenje z gozdom in sonaravno gospodarjenje 
z gozdom. V terminološki komisiji se zavedamo 
pomembnosti ustrezne razlage strokovnih izrazov in 
razlag, ki bi kasneje tudi zaživeli v vsakdanji rabi. Zato 
smo pripravili predloge zgoraj omenjenih izrazov 
in slednje želimo dati v javno razpravo. Poudarimo 
naj še, da predstavljene razlage nekaterih izrazov 

odražajo njihovo splošno rabo, saj pred izraze lahko 
postavimo različne pridevnike (npr. smotrno, nepra-
vilno, sonaravno itd.) in s tem določimo lastnost ali 
kakovost izraza. Prav tako smo se pri oblikovanju 
razlag izogibali pravnih ali ožjih strokovnih razlag 
(npr. ki poudarjajo zgolj določene vidike).

Veselilo bi nas, da bi se slovenska strokovna 
javnost odzvala na naš poziv in prispevala k razvoju 
slovenske gozdarske terminologije. Zato bomo na 
spletni strani ZGDS (http://zgds.si) postavili zavihek, 
pod katerim lahko podate vaše predlagate in uteme-
ljite razlage pojmov. Vabljeni tudi, da komentarje in 
ostala terminološka vprašanja naslovite na naslov: 
zveza.gozd@gmail.com. Dobrodošel bo vsakršen 
pogled in mnenje!   Vasja  LEBAN
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Uvodnik

Včasih je tudi preteklost aktualna

Na drugi in tretji strani ovitka je natisnjen lepak iz Gozdar-
skega vestnika iz davnega leta 1948, torej deset let po začetku 
izhajanja. 

Obe strani sta zanimivi in do določene mere aktualni še 
dandanes.

Na drugi strani so tri, gotovo še  vedno aktualne teme, 
vredne temeljitega razmisleka, pa tudi ukrepanja.
–  Prenašajte pobude iz Gozdarskega vestnika (pa tudi iz drugih 

virov) v prakso. Ali si premnoga znanja in spoznanja sploh 
utrejo pot v prakso? Kako hitra in uspešna je ta pot? Gotovo 
bi bilo potrebno na tem področju postoriti več.

–  Pišite članke in razprave – ne skrivajte svojega znanja. Prav 
gotovo je v praksi nastalo veliko dobrih in zanimivih rešitev, 
ki bi jih bilo vredno predstaviti in omogočiti tudi drugim, 
da bi jih uporabili pri svojem delu. To velja tako za stro-
kovnjake v Zavodu za gozdov Slovenije, od revirnih vodij, 
vodij krajevnih enot do centralne enote. Prav v revirjih se 
dogaja marsikaj zanimivega, vrednega strokovne obdelave 
in objave. Večjo solidarnost do Gozdarskega vestnika bi 
morali pokazati tudi strokovnjaki iz raziskovalnih in izo-
braževalnih inštitucij, in sicer kljub boju raziskovalcev in 
pedagoških delavcev za točke, ki zahtevajo objave v višje 
kategoriziranih revijah, kot je Gozdarski vestnik. Tudi v 
gospodarskih gozdarskih družbah bi gotovo našli znanje, 
mnoga spoznanja, inovacije, izboljšave, primere dobrih 
praks, ki niso poslovna skrivnost, in bi jih bilo vredno 
predstaviti v Gozdarskem vestniku.

–  Pošiljajte kritiko lista in predloge za zboljšanje. Žal danda-
nes na prispevke, objavljene v Gozdarskem vestniku, ni 
nobenega odziva. Razloga sta lahko predvsem dva: ali se 
z vsem strinjamo ali pa revije sploh ne preberemo. Prvo 
ni prav modro, drugo pa je lahko žalostno.
Še kako aktualna je vsebina letaka na tretji strani ovitka. 

Trenutno  Gozdarski vestnik pošiljamo le na nekaj več kot 
petsto naslovov,  posameznih naročnikov je 317. Komentar 
verjetno ni potreben.

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava
GDK 231:453(497.4Kočevje)(045)=163.6

Obnova gozda po gradaciji velikega smrekovega lubadarja (Ips 
typhographus) v drugotnih smrekovih gozdovih na Kočevskem 
Forest Regeneration after European Spruce Bark Beetle (Ips typhographus) Outbreak 
in Secondary Norway Spruce Forests in Kočevje Region

Anže KRESE1, Dušan ROŽENbERGAR2, Andrej ROZMAN3, Zoran biTORAjc4, jurij DiAci5

Izvleček:
Krese, A., Roženbergar, D., Rozman, A., bitorajc, Z., Diaci, j.: Obnova gozda po gradaciji velikega smrekovega lubadarja 
(Ips typhographus) v drugotnih smrekovih gozdovih na Kočevskem. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 5–6. V slovenščini 
z izvlečkom v angleščini, cit. lit … prevod avtorji, jezikovni pregled angleškega besedila breda Misja, slovenskega 
Marjetka Šivic.
V GGE Vrbovec (GGO Kočevje) se je leta 2003 v drugotnih smrekovih gozdovih na Kočevskem pojavila velikopovršin-
ska gradacija velikega smrekovega lubadarja (Ips typhographus). Z namenom, da bi proučili stanje in desetletni razvoj 
pomladka ter ugotovili glavne vplivne dejavnike, je bil v letih 2005 in 2013 opravljen popis stanja na skupno 240-ih 
ploskvah (1,5 x 1,5 m), ki so bile enakomerno zastopane glede na ograjenost, lego v sestojni odprtini (središče/rob) ter 
glede na relief (plato/ vrtača). Na ploskvah so bile popisane vse lesnate vrste, ki so bile razvrščene v starostne in višinske 
razrede, hkrati je bil opravljen tudi popis zeliščne plasti. V letu 2005 je znašala skupna gostota drevesnih vrst 58.000, 
leta 2013 pa 43.000 primerkov/ha. Pri prvi meritvi je zelo prevladovala smreka (77 %), ki so ji sledili pionirji (12 %). Z 
razvojem mladja se je delež smreke zmanjšal na 65 %, najbolj izrazito se je povečal delež pionirjev (20 %). Ugotovljen 
je bil negativen vpliv objedanja divjadi na obnovo gozda, saj so bile v ograjenih odprtinah gostote mladja večje, višinska 
struktura pomladka ugodnejša, listavci pa so zastirali 3,5-krat večjo površino. Na gostoto posameznih drevesnih vrst 
v pomladku so vplivala tudi semenska drevesa (lipovec) in oddaljenost do roba odprtin (smreka). Razvoj pomladka 
nakazuje postopno ustalitev mikroklimatskih razmer v prihodnje, kar ob semenskem potencialu in ustrezni negi gozda 
kaže na možnosti postopnega uveljavljanja klimaksnih drevesnih vrst (bukev).
Ključne besede: naravno pomlajevanje, gradacija velikega smrekovega lubadarja, ograja, Picea abies (L.) Karst, objedanje

Abstract:
Krese, A., Roženbergar, D., Rozman, A., bitorajc, Z., Diaci, j.: Forest Regeneration after European Spruce bark beetle 
(Ips typhographus) Outbreak in Secondary Norway Spruce Forests in Kočevje Region. Gozdarski vestnik (Professional 
journal of Forestry), 73/2015, vol. 5-6. in Slovenian, abstract in English, lit. quot. ... Translated by the authors, proofre-
ading of the English text breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
in 2003 within the management unit Vrbovec (Kočevje) a massive bark beetle (Ips typhographus) outbreak occurred in 
the secondary Norway spruce forest. in order to determine the current status and ten-year development of regenera-
tion and to identify the main factors influencing regeneration, 240 research plots (1.5 m x 1.5 m) were inventoried in 
2005 and 2013. The plots were equally distributed with regard to the following factors: fencing, position within opening 
(centre / edge) and relief (plateau / sink-hole). Seedlings were monitored according to the species, age and height classes 
on these plots. The herb layer was also investigated. in 2005 and 2013 the total seedling density amounted to 58.000 
and 43.000 specimens / ha. At the first inventory, tree species mixture was dominated by Norway spruce (77%), fol-
lowed by pioneer species (12%). With the development of the regeneration the proportion of spruce decreased to 65%, 
while the increase of the pioneers (20%) was the most notable. The impact of overbrowsing was also observed. Fenced 
openings were characterised by a greater overall density of regeneration, more favourable seedling height structure, 
and 3.5 times higher coverage of broadleaves. Seedling density of individual tree species was influenced by the distance 
to seed trees (lime) and the distance to the edge of openings (spruce). Development of regeneration indicated gradual 
improvement of the microclimate conditions in the future. The seed potential and the appropriate forest tending may 
favour development of the climax tree species (beech) in the future.
Keywords: natural regeneration, bark beetle outbreak, fence, Picea abies (L.) Karst, overbrowsing

1 A. K., mag., inž. gozd., Podgorska ulica 2, 1330 Kočevje
2 Doc. dr. D. R., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, bF, 1000 Ljubljana
3 Dr. A. R., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, bF, 1000 Ljubljana
4 Z. b., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
5 Prof. dr. j. D., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, bF, 1000 Ljubljana
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Na Kočevskem se je prvo zaraščanje kmetijskih 
površin zaradi neugodnih razmer za kmetijstvo 
začelo že okoli leta 1500. Z izselitvijo kočevskih 
Nemcev, na prehodu iz leta 1941 na 1942, pa je 
večino odročnih vasi in manj primernih kme-
tijskih površin zarasel gozd (Ferenc, 1993). Na 
delu izpraznjenih površin Kočevske je od druge 
polovice 19. stoletja do začetka druge svetovne 
vojne nastalo 1.200 ha drugotnih smrekovih 
gozdov (Miklavžič, 1954). Starejši sestoji, npr. v 
GGE Vrbovec, verjetno delno izvirajo iz naravne 
nasemenitve smrekovih osamelcev, ki so služili za 
senco živini, ter delno iz setve oz. saditve. Kasneje 
so lokalni prebivalci sekali listavce za kurjavo in 
tako še dodatno pospeševali smreko (Papež, 1970).

V zadnjih desetih letih je ena glavnih težav v 
gozdarstvu velik delež sanitarnih sečenj (Poljanec 
in sod., 2014), za katere so prevladujoč vzrok prav 
prenamnožitve podlubnikov (v večini primerov 
Ips typhographus). Največji obseg sanitarnih 
sečenj zaradi podlubnikov smo beležili v letih 
od 2003 do 2007. Čeprav se je v zadnjih letih 
zmanjšal obseg sanitarne sečnje zaradi gradacije 
podlubnikov, še vedno presega količino poseka-
nega lesa pred prvimi večjimi gradacijami v letu 
2003. Na kočevskem območju je v zadnjih letih 
največji delež sanitarne sečnje zaradi podlubnikov 
(Poročilo Zavoda za gozdove…, 2013), znotraj 
območja pa spada GGE Vrbovec med najbolj 
ogrožene in hkrati prizadete predele. Glede na 
velik delež sanitarne sečnje v čistih smrekovih 
sestojih je zaskrbljujoč podatek, da dejansko 
stanje smreke v mladju presega naravno stanje 
za 20 % (Gozdnogospodarski načrt…, 2011), kar 
bi lahko privedlo do obsežnih sanitarnih sečenj 
tudi v prihodnje.

Raziskav s področja obnove gozdov po gra-
daciji podlubnikov je razmeroma malo (npr. 
Kupferschmid in sod., 2002; janášová in Prach, 
2008; janášová in Matějková, 2007). Zato velja 
omeniti tudi druge raziskave s področja obnove 
gozdov po velikopovršinskih motnjah, vendar je 
treba izsledke teh raziskav upoštevati z določeno 
mero previdnosti. 

Obnova sestojev z rastišču primernimi dreve-
snimi vrstami je po velikih motnjah v spremenje-

nih gozdovih zaradi pomanjkanja semenjakov 
in velikih razdalj od roba matičnega sestoja 
dolgotrajna (Honnay in sod., 2002). Nekatere 
raziskave nakazujejo ugodnejšo nasemenitev 
klimaksnih drevesnih vrst na površinah, ki po 
gradaciji podlubnikov niso bile sanirane (janášová 
in Prach, 2004; janášová in Matějková, 2007), spet 
druge raziskave v razmerah obnove po motnjah 
srednjih jakosti ne potrjujejo takšnih razlik (npr. 
Kramer in sod., 2014; Fidej in sod., 2015). V šte-
vilnih raziskavah, ki proučujejo obnovo gozdov 
po velikopovršinskih motnjah, je v prvih letih po 
ujmi zelo prevladujoča drevesna vrsta smreka, če 
gre za širše območje njenega naravnega uvelja-
vljanja (Diaci, 2000; Kupferschmid in sod., 2002; 
Shönenberger, 2002; Wohlgemuth in sod., 2002; 
janášová in Prach, 2004; bitorajc, 2005; janášová in 
Matějková, 2007; Heurich, 2009). Večina avtorjev 
beleži, da ima na pomlajenih površinah poleg 
smreke pomemben delež tudi gorski javor (Diaci, 
2000; Kupferschmid in sod., 2002; Heurich, 2009), 
v višjih legah in na kislih podlagah se uveljavlja 
še jerebika (Shönenberger, 2002; Wohlgemuth in 
sod., 2002; janášová in Prach, 2004). Kljub zelo 
prevladujočemu deležu smreke v začetni fazi 
mladja več raziskav nakazuje na zmanjševanje 
njenega deleža z razvojem mladja (Diaci, 2000; 
janášová in Prach, 2004).

Na mladje značilno vpliva rastlinojeda divjad, 
ki z objedanjem onemogoča višinski razvoj 
mladja ter hkrati z zaviranjem razvoja zeliščne 
plasti ustvarja ugodne razmere za pomlajevanje 
(bončina, 1996; jarni, 2001). Prav obilni zeliščni 
sloj je lahko zaviralni dejavnik za pomlajevanje 
(janášová in Prach, 2004), medtem ko na mladje 
ugodno vplivajo drevesni ostanki (Rozman, 2005; 
Kupferschmid in sod., 2006; boggs in sod., 2008; 
Svoboda in sod., 2010). Na uspešen in hiter razvoj 
mladja zelo vpliva oddaljenost od roba odprtine 
(Wohlgemuth in sod., 2002; Shönenberger, 2002) 
ter prisotnost semenskih dreves (Diaci, 2000), ki 
znatno vplivajo na semenski potencial.

Glavni cilji naše raziskave so bili: (1) proučiti 
razvoj mladja na ogolelih površinah po sanitarni 
sečnji zaradi podlubnikov in ugotoviti vplivne 
dejavnike, ki vplivajo nanj, (2) oceniti prihodnji 
razvoj mladja ter ugotoviti, kakšna je smotrnost 
dopolnilne saditve in postavitve ograj.

Krese, A., Roženbergar, D., Rozman, A., Bitorajc, Z., Diaci, J.: Obnova gozda po gradaciji velikega smrekovega 
lubadarja (Ips typhographus) v drugotnih smrekovih gozdovih na Kočevskem



GozdV 73 (2015) 5-6 245

2  OBJEKT RAZISKAVE IN METODE 
DELA

2 RESEARCH SUBJECT AND WORKING 
METHODS

Obnovo gozdov po gradaciji podlubnikov smo 
proučevali v GGE Vrbovec, ki se nahaja v GGO 
Kočevje. Vzorčne ploskve so bile postavljene v 
oddelkih 37, 39, 42 in 51 (Slika 1). Gre za oddelke 
v podgorskem pasu (nadmorska višina od 470 do 

Slika 1: Pregledna karta območja raziskave 
Figure 1: General map of research area

490 m) z vrtačami, ki so značilne za Kočevsko 
polje. Po podatkih bližnje meteorološke postaje 
v Kočevju (povprečje za obdobje od 1961 do 
1990) znaša letna količina padavin 1523 mm 
(Zupančič, 1995), povprečna letna temperatura 
pa 8,3 oc (Mekinda-Majaron, 1995). Talni tip so 
rjava pokarbonatna tla na svetlem apnencu in 
rjava pokarbonatna tla, sprana, skalovita. Zavod 
za gozdove Slovenije v načrtu enote proučevane 
oddelke beleži kot rastišče dinarskega jelovo-

Krese, A., Roženbergar, D., Rozman, A., Bitorajc, Z., Diaci, J.: Obnova gozda po gradaciji velikega smrekovega 
lubadarja (Ips typhographus) v drugotnih smrekovih gozdovih na Kočevskem
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-bukovega gozda s srobotom (Omphalodo-Fagetum 
clematidetosum); iste smrekove monokulture pa 
so fitocenologi, zaradi izredno spremenjenih 
ekoloških razmer, uvrstili v razvojni stadij Picea 
excelsa (Vegetacijska in rastiščna analiza, 1971). 
Vsi oddelki so uvrščeni v rastiščnogojitveni razred 
Zasmrečeni nižinski jelovo-bukovi gozdovi, kjer 
prevladujejo mladovja (36 %) s posameznimi nad-
stojnimi listavci ter sestoji smreke, ki so v razvojni 
fazi debeljaka in drogovnjaka (Slika 2). Povprečna 
lesna zaloga v rastiščnogojitvenem razredu znaša 
276 m3/ha. V drevesni sestavi prevladuje smreka 
(72 %) z neugodno strukturo lesne zaloge, saj je 
večinski delež uvrščen v peti debelinski razred. 
Smreki sledijo: jelka (8 %), hrasti (6 %), plemeniti 
listavci (6 %), bukev (4 %), drugi trdi listavci (2 %), 
bor (1 %) in mehki listavci (1 %). Stanje gozdov 
v proučevanem objektu je posledica velikopovr-
šinskih gradacij velikega smrekovega lubadarja 
(Ips typhographus) v letih od 2003 do 2006, ki so 
nastale zaradi večletnih motenj v okolju (veter, 
toča, suša) (Gozdnogospodarski načrt…, 2011).

V letu 2005 je bila za analizo pomlajevanja v 
sklopu strokovne naloge zasnovana prostorska 
razporeditev vzorčnih mrež in ploskev (bitorajc, 
2005). Da bi na žariščih, nastalih leta 2003, čim 
natančneje ocenili razvoj mladja, smo pri snema-
nju leta 2013 v celoti prevzeli vzorčeno površino 
in metodo iz strokovne naloge. Tako smo v štirih 
oddelkih popisali skupno 240 ploskev. Polovico 
(120 ploskev) smo jih posneli v neograjenih 
sestojnih odprtinah, drugo polovico pa v ogra-
jenih. Znotraj neograjenih in ograjenih odprtin 
so bile ploskve enakomerno razporejene glede 
na reliefne značilnosti terena (plato/vrtača) in 
količino sončnega obsevanja (središče odprtine 
/rob odprtine). V letu 2011 je bila v vseh štirih 
oddelkih opravljena nega, odstranjena je bila 
zlasti leska. 

Pri obeh snemanjih je bila velikost ploskve 1,5 m 
x 1,5 m (2,25 m2). Pri postavljanju mreže leta 2005 
se je avtor izogibal zasajenim površinam, vseeno pa 
smo bili pozorni na izvor posameznih primerkov 
in ločevali med sajenimi primerki in naravnim 

Slika 2: V ospredju prevladujoče mladje smreke s posameznimi semenskimi drevesi listavcev (bukev, lipovec ter 
v ozadju sestoji smreke v razvojni fazi debeljaka (foto: A. Krese, 2. 8. 2013)
Figure 2: The prevailing spruce regeneration with individual broadleaf seed trees (beech, lime) in the foreground 
and mature spruce stands in the background (photo: A. Krese, 2. 8. 2013)
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mladjem. Stranice ploskev so sledile osnovnim 
smerem neba, izhodišče posamezne ploskve je 
predstavljal jZ rob ploskve. Mladje lesnatih vrst 
smo skladno s strokovno nalogo razdelili v sta-
rostne razrede, in sicer smo ločili klice, enoletne 
in dvo- ali večletne primerke. Zaradi preraščanja 
mladja smo znotraj starostnega razreda dvo- ali 
večletnih primerkov mladje razdelili v naslednje 
višinske razrede: h ≤ 20 cm, 20 cm < h ≤ 50 cm, 
50 cm < h ≤ 130 cm, 130 cm < h ≤ 250 cm ter 250 
cm < h in d1,3 < 5 cm. V letu 2013 smo ocenjevali 
(v %) tudi zastiranje lesnatih rastlin in zelišč po 
vrstah. Popoln popis zeliščne plasti smo izpeljali 
na vzorcu 150 ploskev, medtem ko smo skupno 
zastrtost zeliščne plasti in prevladujočo vrsto v 
zeliščni plasti zabeležili za vsako ploskev. Za vsako 
vzorčno ploskev smo ocenili skalovitost. Za prou-
čevanje vpliva semenskih dreves na mladje smo v 
pasu 80 m od ploskev z GPS-napravo prostorsko 
določili vsa semenska drevesa. Pri vrednotenju 
vpliva semenskih dreves na mladje smo upoštevali 
mladju najbližje drevo in povprečje razdalj treh 
najbližjih dreves iste vrste. Na podlagi ortofoto 
posnetkov in zabeleženih koordinat posameznih 
ploskev smo ocenili razdaljo vsake ploskvice do 
matičnega sestoja (roba odprtine).

Lesnate vrste smo z namenom večje pre-
glednosti nad rezultati uvrstili v štiri skupine 
drevesnih vrst: 
–  pionirji (navadna breza, iva, trepetlika, navadna 

jerebika),
–  plemeniti listavci (gorski brest, lipovec, gorski 

javor, češnja, drobnica, lesnika),
–  trdi listavci (mokovec, graden, cer, maklen, 

navadni gaber, brek),
–  grmovne vrste (navadna leska, puhastolistno 

kosteničevje, navadna kalina, navadna krhlika, 
enovratni glog, črni bezeg, brogovita, brada-
vičasta trdoleska, navadni volčin, črni trn, 
navadni češmin).
Smreko, bukev in jelko smo kot vrste, gradite-

ljice sestojev, obravnavali posamično. Tudi sicer 
smo bili pri izstopajočih rezultatih pozorni na 
posamezne vrste znotraj skupin. 

Odvisnost gostot in zastrtost lesnatih vrst 
od različnih dejavnikov smo ugotavljali z nepa-
rametričnim testom dveh neodvisnih vzorcev 
(Mann-Whitney). iz podatkov o skupnih gostotah 

posameznih vrst smo zaradi spremenljivosti poja-
vljanja klic le-te izločili. Spearmanov korelacijski 
koeficient rangov smo uporabili za ugotavljanje 
povezanosti med posameznimi spremenljivkami. Z 
metodo generaliziranih linearnih mešanih mode-
lov (negativna binomska verjetnostna porazdeli-
tev) smo ugotavljali najvplivnejše spremenljivke za 
oceno gostot smreke ter pionirjev. Kot naključni 
dejavnik smo upoštevali oddelek. 

Na podlagi popisa zeliščne plasti smo pripravili 
ordinacijo (principal coordinate analysis – PcoA 
ali PcO). Kot mero različnosti smo uporabili 
bray-curtisovo mero različnosti. Na ordinaciji 
smo prikazali razmestitev popisov na prvi in drugi 
osi, saj pojasnita največji del spremenljivosti. Za 
popise smo izračunali povprečne fitoindikacij-
ske ocene, kjer smo upoštevali tudi pokrovnost 
vrst (tehtana aritmetična sredina). Pri tem smo 
uporabili Landoltove fitoindikacijske vrednosti 
rastlinskih vrst (Landolt in sod., 2010), ki so 
na voljo za veliko večino v območju popisanih 
vrst, v primerjavi z Ellenbergovimi vrednostmi 
pa ocenjujejo tudi razmere glede humoznosti in 
zračnosti tal. Fitoindikacijske vrednosti, podatke 
o mladju iz obeh let popisa in druge ekološke 
podatke (npr. skalovitost) smo z linearno regresijo 
na prvih dveh oseh ordinacije PcO dodali na 
sliko kot pasivne pojasnjevalne spremenljivke 
(prikazane so le značilne spremenljivke, p < 0.05). 

Podatke smo analizirali s programom Microsoft 
Office Excel, ibM SPSS Statistics 20, Statistica 8 
in programskim okoljem R (R core team, 2014) 
s knjižnico vegan (Oksanen in sod., 2013). Karta 
z oddelki raziskave je bila izdelana z Mapinfo 
Professional 11.0.

3  REZULTATI
3 RESULTS
3.1  Razvoj gostote in zastiranja mladja
3.1 Development of regeneration density 

and cover
V letu 2013 smo na raziskovalnih površinah v pov-
prečju zabeležili štiri primerke/m2 drevesnih vrst, ob 
prvi meritvi v letu 2005 pa je bilo povprečno število 
višje in je znašalo šest primerkov/m2. Povprečna 
gostota drevesnih vrst v letu 2013 je tako znašala 
dobrih 43.000 primerkov/ha (Preglednica 1). V 

Krese, A., Roženbergar, D., Rozman, A., Bitorajc, Z., Diaci, J.: Obnova gozda po gradaciji velikega smrekovega 
lubadarja (Ips typhographus) v drugotnih smrekovih gozdovih na Kočevskem



GozdV 73 (2015) 5-6248

mladju je zelo prevladovala smreka, saj je njen 
delež (65 %) presegal polovico vseh popisanih 
drevesnih vrst. Pionirske drevesne vrste so predsta-
vljale petino vseh drevesnih vrst. V letu 2013 smo 
popisali tudi grmovne vrste, ki so predstavljale 15 
% vseh lesnatih vrst v popisu. V primerjavi deležev 
drevesnih vrst/skupin drevesnih vrst med letoma 
je bil najizrazitejši padec zabeležen pri smreki, saj 
se je zmanjšal za dvanajst odstotnih točk. Delež 
vseh listavcev se je povečal, najbolj delež pionirjev 
(osem odstotnih točk). Delež bukve in jelke je bil v 
obeh letih meritev zelo majhen. Visoki standardni 
odkloni kažejo na izredno raznoliko zastopanost 
posameznih vrst na raziskovalnih objektih. Pov-
prečna zastrtost mladja je znašala dobrih 60 %. 
Največjo povprečno zastrtost so dosegale grmovne 
vrste (26 %). Med drevesnimi vrstami je povprečno 
največ zastirala smreka (21 %). 

V preglednici 2 so prikazani deleži glede na 
gostoto posamezne drevesne vrste znotraj skupin 
drevesnih vrst, ki temeljijo na gostoti. Med pio-
nirji je v letu 2013 prevladovala trepetlika s 40 %, 
vendar je bil leta 2005 njen delež še višji (53 %). 
Po drugi strani se je med pionirji izrazito povečal 
delež breze. Med plemenitimi listavci je v obeh 
letih meritev prevladoval lipovec. Ugotovili smo, 
da se v primerjavi med letoma povečuje delež 
gorskega javorja in zmanjšuje delež lipovca. Med 
trdimi listavci sta v obeh letih meritev prevlado-

Preglednica 1: Gostota in zastiranje mladja na raziskovalnih ploskvah v letih 2005 in 2013
Table 1: Regeneration density and cover on research plots in 2005 and 2013

Povpr. št./ha
2005 2013

Delež St. odkl. Povpr. št./
ha Delež St. 

odkl.
Povpr. 

zastrtost

D
re

ve
sn

e 
vr

st
e

Smreka 44.514 77 % 75.199 28.219 65 % 39.664 21 %

bukev 481 1 % 2.285 315 1 % 1.342 1 %

jelka 222 0 % 1.505 56 0 % 640 0 %

Pionirji 6.925 12 % 23.518 8.647 20 % 15.772 10 %

Plemeniti listavci 4.962 9 % 14.581 4.648 11 % 10.548 4 %

Trdi listavci 1.000 2 % 3.746 1.315 3 % 4.065 1 %

Skupaj 58.105 100 % 83.096 43.199 85 % 45.094 /

Grmov-
ne vrste 7.666 15 % 7.945 26 %

Lesnate 
vrste 50.865 100 % 44.586 64 %

vala mokovec in graden. Medtem ko se je delež 
mokovca povečal, se je delež gradna zmanjšal. 
izrazito je bilo tudi zmanjšanje deleža breka. 

Leta 2013 smo večino mladja uvrstili v višinska 
razreda 20 do 50 cm in 50 do 130 cm (Slika 3). 

Preglednica 2: Delež posamezne vrste v skupini dre-
vesnih vrst in primerjava med letoma
Table 2: Share of an individual species in the tree species 
group and comparison between the years

Skupina  
drevesnih vrst

Drevesna 
vrsta

2005 
(%)

2013 
(%)

Pionirji iva 21 20
trepetlika 53 40
breza 13 27
jerebika 13 14

Plemeniti listavci gorski javor 21 37
lipovec 77 55
lesnika 0 0
brest 1 1
češnja 2 3 
drobnica 0 4 

Trdi listavci mokovec 35 44 
graden 41 37 
cer 0 1 
brek 20 6 
navadni 
gaber 4 8 

maklen 0 4 
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Ugotovili smo, da je skoraj petina mladja smreke 
v najnižjem višinskem razredu, malo pa je pri-
merkov v najvišjih višinskih razredih. Tudi pri 
plemenitih listavcih je podobno, medtem ko so 
pionirji, trdi listavci in grmovne vrste zastopani 
tudi v višjih višinskih razredih. 

3.2 Odvisnost gostot mladja od izbranih 
vplivnih dejavnikov

3.2 Dependence of regeneration densities 
on the selected influential factors

Z metodo mešanih modelov smo ugotovili, da 
sta glavni vplivni spremenljivki za napovedova-
nje gostot smreke razdalja do roba odprtine in 
interakcija leto snemanja in ograjenost odprtine 
(Preglednica 3). Pričakovano smo ugotovili, da 

Slika 3: Struktura mladja drevesnih vrst leta 2013 po višinskih razredih
Figure 3: Structure of tree species regeneration in 2013 according to height classes

Preglednica 3: Mešani model za napovedovanje gostot smrekovega mladja
Table 3: Mixed model for predicting spruce regeneration densities

Spremenljivka Koeficient Standardna napaka t p
(konstanta) 5,902 0,919 6,420 0,000
ograjenost 0,336 0,218 1,539 0,124
leto –0,163 0,17  –0,959 0,338
razdalja do roba –0,109 0,027 –4,044 0,000
leto*ograjenost –0,48 0,237 –2,022 0,044

se s povečevanjem razdalje do roba odprtine 
zmanjšuje gostota smrekovega mladja. V obeh 
letih so bile gostote mladja smreke večje v ograje-
nih odprtinah, z leti pa se zmanjšuje razlika med 
neograjenimi in ograjenimi odprtinami.

Tudi pri pionirjih smo ugotovili, da je ena 
glavnih vplivnih spremenljivk ograjenost odprtin 
(Preglednica 4). Gostote pionirjev so bile značilno 
večje na ograjenih površinah. Pomemben vplivni 
dejavnik je bil tudi čas, saj so pionirji v obdobju od 
zadnje meritve pridobili znaten delež v drevesni 
sestavi. Na gostoto pionirjev je značilno negativno 
vplivala skalovitost. Ugotovili smo mejno značilnost 
interakcije leto snemanja in ograjenosti odprtin. 
Tudi pri pionirjih se s časom zmanjšuje razlika med 
neograjenimi in ograjenimi odprtinami. 
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Z neparametričnimi metodami smo preizkušali 
vpliv ograjenosti, osvetljenosti in reliefa odprtin 
na mladje. Pri vrstah reliefa (vrtača, plato) nismo 
ugotovili značilnih razlik v gostotah mladja, 
medtem ko smo, po pričakovanju, večje gostote 
pionirjev in plemenitih listavcev potrdili na bolj 
osončenih legah (središča odprtin). Prav tako 
smo z neparametričnimi metodami potrdili večje 
gostote mladja smreke in pionirjev na ograjenih 
odprtinah. 

S primerjavo deležev glede na ograjenost 
odprtin med letoma smo ugotovili, da se je delež 
smreke izraziteje zmanjšal v neograjenih odprti-
nah. Med pionirji je izstopalo povečanje deleža 
breze v neograjenih odprtinah. Med plemenitimi 
listavci se je delež lipovca v neograjenih odprtinah 
povečal, medtem ko se je njegov delež v ograje-
nih odprtinah zmanjšal. Pri gorskem javorju je 
ravno obratno, saj se je delež gorskega javorja v 
neograjenih odprtinah zmanjšal za četrtino, v 
ograjenih odprtinah pa se je povečal. Med trdimi 
listavci izstopajo mokovec, graden in brek. Zabe-
ležili smo izrazito povečanje deleža mokovca v 
neograjenih odprtinah, medtem ko se je delež v 
ograjenih odprtinah zmanjšal. Nasprotno smo 
opazili pri gradnu, medtem ko se je delež breka 
nekoliko povečal v neograjenih odprtinah in 
izrazito zmanjšal v ograjenih (Preglednica 5). 

Leta 2013 je znašalo povprečno zastiranje 
smreke na neograjenih površinah 18,3 %, na 
ograjenih pa 22,8 %. Medtem ko je zastiranje 
vseh listavcev na neograjenih površinah znašalo 
6,7 %, na ograjenih pa kar 24,2 %.

 Z razporeditvijo mladja po višinskih razredih 
glede na ograjenost odprtin smo ugotovili očitne 
razlike (Slika 4). V višinskih razredih do 20 cm 
(vključuje tudi klice in enoletne primerke) in od 

Preglednica 4: Mešani model za napovedovanje gostot mladja pionirjev
Table 4: Mixed model for predicting pioneer regeneration densities

Spremenljivka Koeficient Standardna napaka t p
(konstanta) 0,024 0,214 0,112 0,911
ograjenost 1,175 0,257 4,565 0,000
osvetljenost –0,269 0,177 –1,521 0,129
leto 0,679 0,261 2,598 0,010
skalovitost –1,029 0,348 –2,955 0,003
leto*ograjenost –0,677 0,355 –1,906 0,057

20 do 50 cm je bilo mladje številnejše v neogra-
jenih odprtinah, v višjih višinskih razredih pa v 
ograjenih. 

S preizkušanjem vpliva semenskih dreves 
na mladje smo ugotovili negativno povezanost 
mladja lipovca z razdaljo do semenskega drevesa. 
S korelacijskimi analizami smo uspeli dokazati 
negativno korelacijo med zastrtostjo zelišč in 

Preglednica 5: Sprememba deležev posameznih dre-
vesnih vrst med letoma glede na ograjenost odprtin
Table 5: Change of individual tree species shares between 
the years with regard to fencing of the openings

Skupine 
dr. vrst

Drevesna 
vrsta

Razlika v deležu (v odst. 
točkah) med letom 2005 

in 2013
Neograjeno Ograjeno

/ smreka –17 –10

Pionirji

iva –17 –2
trepetlika –6 –9
breza 26 7
jerebika –2 4

Ple-
meniti 
listavci

lipovec 21 –19
javor –25 11
drobnica 4 4
lesnika 0 1
brest 0 1
češnja 0 2

Trdi 
listavci

mokovec 39 –16
graden –44 23
cer 0 3
brek 5 –26
gaber –2 9
maklen 3 6
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gostoto mladja smreke ter negativno korelacijo 
med skalovitostjo in gostoto mladja smreke ter 
pionirjev.

3.3 Ordinacija vegetacijskih popisov
3.3 Ordination of vegatation inventories
Na podlagi vegetacijskih popisov smo naredili 
PcO-analizo. Na ordinaciji (Slika 5) smo zaradi 
velikega pomena ograjenosti odprtin posebej 
izpostavili razlike med neograjenimi in ograjenimi 
odprtinami. Poleg tega smo na sliki ordinacije 
predstavili še gostoto mladja, druge ekološke 
spremenljivke in Landoltove fitoindikacijske 
ocene ekoloških razmer na popisih. 

Podobno kot vse metode poprej tudi ordinacija 
kaže na večje gostote mladja v ograjenih odprtinah. 
iz ordinacije je mogoče razbrati, da smreki (SM 
05, SM 13) in trdim listavcem (TR 05) ustrezajo 
humozna tla, medtem ko istim vrstam ne ugajajo 
toplejše lege kolinskega pasu in velika zastrtost 
zelišč. Gostota pionirjev (Pi 05, Pi 13) se veča v 
smeri večje osvetljenosti, hkrati pa pionirjem ne 
ustreza kamnitost, večja zračnost tal, hranilnost 
tal in večja zastrtost grmovnic.

Slika 4: Razporeditev mladja vseh lesnatih vrst v višinske razrede glede na ograjenost odprtin
Figure 4: Distribution of the regeneration of all woody species into the height classes according to the fencing of openings

4  RAZPRAVA
4 DISCUSSION
4.1  Stanje in dozdajšnji razvoj
4.1. Present condition and up-to-now 

development
Obnova gozdov je dolgotrajen proces, ki traja 
nekaj desetletij (Schönenberger, 2002; Wohl-
gemuth in sod., 2002; Kupferschmid in sod., 
2006). Kljub vsemu so za hitrost obnove gozda 
pomembnejši mikrohabitati kot pa čas, ki je 
minil od gradacije (janášová in Matějková, 2007). 
Podobno smo ugotovili tudi mi, saj smo v raziskavi 
ugotovili, da je deset let po gradaciji 10 % vzor-
čene površine še nepomlajene. Delež z mladjem 
neporasle površine se ni bistveno zmanjšal od 
prve meritve, kar potrjuje velik pomen razmer 
za pomlajevanje. V popisu mladja smo zabeležili 
devetnajst drevesnih in dvanajst grmovnih vrst. V 
primerjavi z nekaterimi slovenskimi (Presečnik, 
2000; Klaužer, 2012) in tujimi (Kupferschmid in 
sod., 2002; janášová in Prach, 2004, janášová in 
Matějková, 2007; Heurich, 2009) raziskavami smo 
zabeležili veliko večjo vrstno pestrost. To lahko 
pripišemo razmeroma nizki nadmorski višini 
raziskovalnih objektov ter okoliškim sestojem 
v zaraščanju s toploljubnimi in plodonosnimi 
drevesnimi vrstami. 
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Slika 5: Ordinacija prvih dveh osi z ločenim prikazom ograjenih in neograjenih odprtin ter značilnimi spremen-
ljivkami. Razmestitev popisov na prvih dveh PcO-oseh pojasnita dobrih 20 % (11,21 % oz. 9,55 %) variabilnosti 
v matriki razdalj med popisi. Spremenljivke, ki izhajajo iz ocen zastiranja, so označene z zeleno barvo. Številka 
ob okrajšavi drevesne vrste predstavlja leto meritve. Landoltove fitoindikacijske ocene so označene z modro 
barvo in predstavljajo: T – temperaturne razmere in višinski pas, K – kontinentalnost, L – svetlobne razmere, 
F – vlažnost tal, R – pH tal, N – hranilnost tal, H – humoznost tal ter D – zračnost tal.
Figure 5: Ordination of the first two axes with separate presentation of the fenced and unfenced openings and 
characteristic variables. Distribution of the inventories on the first two PCO axes explains about 20% (11.21% 
or 9.55%) of variability in matrix of distances between inventories. The variables originating in the plant cover 
evaluation are marked with green color. The number next to the abbreviation of the tree species represents the year 
of the measurement. Landolt’s phytoindicationvalues are marked with blue color and represent: T – temperature 
conditions and altitudinal belt, K – continentality, L – lightconditions, F – soil humidity, R – pH of the soil, N – soil 
fertility, H – soil humousity, and D – soil airiness.

V različnih raziskavah so izredno raznolike 
skupne gostote mladja obnove gozdov. Nekateri 
avtorji že znotraj ene raziskave ugotavljajo veliko 
spremenljivost (npr. Wohlgemuth in sod., 2002). 
V raziskavi smo ugotovili, da je skupna gostota 
drevesnih vrst 43.000 primerkov/ha. Po osmih letih 
od prve meritve se je gostota mladja pričakovano 
zmanjšala, kar je predvsem posledica višinskega 
razvoja mladja. V mladju še vedno zelo prevladuje 
smreka, katere delež v drevesni sestavi se manjša. 
Smreki sledijo pionirji, ki so od prve meritve naj-

bolj izrazito povečali svoj delež. Tudi deset let po 
gradaciji podlubnikov je zelo majhen delež bukve 
in jelke. Podoben, zelo prevladujoč delež smreke 
v mladju v prvih letih po gradaciji podlubnikov 
ugotavljajo številni avtorji. V smrekovih nasadih 
prevladujoč delež smreke ugotavlja Diaci (2000), 
medtem ko je smreka prevladovala tudi v sesto-
jih mešanega izvora (janášová in Prach, 2004; 
janášová in Matějková, 2007; Svoboda in sod., 
2010) in naravnih smrekovjih (Kupferschmid in 
sod., 2002; Schönenberger, 2002; Wohlgemuth 
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in sod., 2002; Heurich, 2009). Tudi v drugih 
raziskavah se je delež smreke z razvojem mladja 
zmanjševal (Diaci, 2000; Kupferschmid in sod., 
2002; Schönenberger, 2002; janášová in Prach, 
2004), večal pa se je delež listavcev. Pogosto so 
najočitneje svoj delež povečali gorski javor (Diaci, 
2000; Kupferschmid in sod., 2002) in pionirji 
(Diaci, 2000; janášová in Prach, 2004), kar smo 
ugotovili tudi mi s primerjavo deležev posameznih 
drevesnih vrst. Med pionirji se je najbolj izrazito 
povečal delež breze, ki je dvakrat večji (27 %) 
kot v času prve meritve. Tudi z analizo zastrtosti 
smo ugotovili, da ima smreka največjo povprečno 
zastrtost med vsemi drevesnimi vrstami. Absolutno 
največjo povprečno zastrtost med vsemi lesnatimi 
vrstami so imele grmovne vrste, med katerimi je 
prevladovala leska. Vzrok za veliko zastrtost leske 
je nedosledna nega na robovih odprtin.

Višina in njen razvoj sta pomembna pokazatelja 
uspešnosti obnove gozdov. Z uvrščanjem mladja 
v višinske razrede smo ugotovili, da je večina 
mladja v višinskih razredih od 21 cm do 130 cm. 
Ob prvi meritvi višina mladja ni bila zabeležena, 
kar je onemogočilo primerjavo. Višinski razvoj 
mladja je pomemben pokazatelj uspešnosti razvoja 
mladja, vendar je tudi v drugih raziskavah redko 
beležen. Schönenberger (2002) je deset let po ujmi 
ugotovil, da je večina mladja še vedno v višinskem 
razponu od 25 cm do 99 cm. Heurich (2009) je 
ugotovil izrazit višinski razvoj mladja, ki pa je bilo 
deset let po gradaciji visoko od 10 cm do 79 cm. 

4.2 Glavni vplivni dejavniki in razvoj 
mladja v prihodnje

4.2 The main influential factors and 
regeneration development in the 
future

Poznavanje vplivnih dejavnikov je pomembno, saj 
lahko z načrtno sanacijo gradacije in ustrezno nego 
mladja preprečimo ali omilimo njihov negativni 
vpliv in tako bistveno pospešimo obnovo gozda. 
Rastlinojeda divjad je z objedanjem mladja eden 
pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na obnovo 
gozda, saj značilno spreminja strukturo in dina-
miko pomlajevanja (Ammer, 1996). Na Kočevskem 
se je v zadnjih desetletjih zmanjšal stalež rastli-
nojede divjadi, kar se trenutno odraža predvsem 

v nemotenem pomlajevanju bukve (jarni, 2001). 
Z ločenim proučevanjem mladja na neograjenih 
in ograjenih površinah smo ugotovili, da je ogra-
jenost odprtin in s tem posledično rastlinojeda 
divjad eden najpomembnejših vplivnih dejavnikov 
za obnovo gozdov v GGE Vrbovec. V ograjenih 
odprtinah smo ugotovili večje gostote smreke in 
pionirjev ter večjo zastrtost pionirjev in plemenitih 
listavcev. Z analizo vpliva ograjenosti odprtin so 
tudi v letu 2005 ugotovili podobne razlike, vendar 
so bile tedaj še večje razlike med neograjenimi in 
ograjenimi odprtinami. Tudi rezultati ordinacije 
vegetacije so skladni s popisom mladja, saj kažejo, 
da je večina mladja (gostota) pomaknjena v smeri 
ograjenih odprtin. S primerjavo razlik med leti 
glede na ograjenost odprtin smo ugotovili, da 
rastlinojeda divjad negativno vpliva na razvoj 
smreke, gorskega javorja in gradna. Rastlinojeda 
divjad lahko z objedanjem (predvsem zeliščne 
plasti) tudi pozitivno vpliva na razvoj mladja. 
Tako smo zabeležili, da se je delež breze, lipovca, 
mokovca in breka izraziteje povečal v neograjenih 
odprtinah. Kljub ugotovitvi, da se je delež gorskega 
javorja izrazito povečal v ograjenih odprtinah, 
je bila gostota gorskega javorja še vedno večja 
v neograjenih odprtinah, kar bi lahko pripisali 
predvsem veliki konkurenci pionirjev in njihovi 
višji višini v ograjah ter relativno veliki gostoti 
gorskega javorja v vrtačah neograjenih odprtin. 
V vrtačah neograjenih površin so se obdržali pri-
merki gorskega javorja nižjih višin, kar je verjetno 
posledica snega, ki se v vrtačah obdrži do zgodnje 
pomladi in tako mladje obvaruje pred objedanjem. 
Velik vpliv rastlinojede divjadi na gorski javor so 
zaznali tudi Kupferschmid in sod. (2002, 2006) 
in Heurich (2009). Vrstno selektivno objedanje 
je ugotovil Ammer (1996), saj je bilo mladje jelke 
in gorskega javorja skoraj v celoti poškodovano. 
bončina (1996) je v grmovni plasti ugotovil več 
vrst in večje obilje na ograjenih površinah. Diaci 
(2000) je ugotovil, da je gostota jelke, smreke in 
gorskega javorja večja v ograjenih odprtinah. 

V mladju smo zabeležili zelo majhen delež 
bukve in jelke, čeprav na terenu nismo zaznali 
poškodb rastlinojede divjadi na njunem mladju. 
Na podlagi tega lahko sklepamo, da so vzrok za 
izpad bukve in jelke drugi ekološki dejavniki. 
Najpogosteje omenjeni vpliv rastlinojede divjadi 
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na mladje je vpliv na višinsko strukturo. Ammer 
(1996) je ugotovil, da je mladje, ki je višje od 30 
cm, na neograjenih golosečnih površinah skoraj 
v celoti poškodovano. Pomlajevanje pod zasto-
rom se je v tej raziskavi izkazalo za ugodnejše z 
vidika poškodb od rastlinojede divjadi. bončina 
(1996) je ugotovil, da rastlinojeda divjad ustvarja 
ugodne razmere za razvoj nasemenitve in hkrati 
onemogoča višinsko preraščanje mladja. Tako 
je ugotovil, da je bilo mladje do višine 10 cm 
številnejše na neograjenih površinah, medtem 
ko je bilo mladje, višje od 25 cm, številnejše na 
ograjenih površinah. Podobno je ugotovil tudi 
jarni (2001), saj je bilo mladje gorskega javorja, 
gorskega bresta in bukve do 50 cm številnejše na 
neograjenih površinah, medtem ko je v višjih 
višinskih razredih na neograjenih površinah 
zaznal popoln izpad gorskega javorja in gorskega 
bresta. Tudi mi smo z analizo višinske strukture 
mladja v letu 2013 ugotovili podobno, saj je bilo 
mladje do višine 50 cm številnejše v neograjenih 
odprtinah, mladje, višje od 51 cm, pa v ograjenih 
odprtinah. Največje razlike med ograjenimi in 
neograjenimi odprtinami so se pokazale v zasti-
ranju mladja listavcev. Srednjeročno se bo mladje 
povsem strnilo. Če predpostavimo, da bi se pri tem 
ohranila razmerja med drevesnimi vrstami iz leta 
2013 (bolj verjetno je, da bo smreka nazadovala), 
potem lahko pričakujemo 27 % listavcev zunaj 
ograj in kar 52 % v ograjenih vrzelih.

S preizkušanjem razlik med robom in sredi-
ščem sestojnih odprtin ter platoji in vrtačami 
smo ugotovili, da smreki ne ustrezajo platoji v 
središčih odprtin. Prav te lokacije so se izkazale 
za ugodne za razvoj pionirjev. Središča odprtin so 
pričakovano ustrezala tudi plemenitim listavcem. 
Z ordinacijo smo ugotovili podobne zaključke, saj 
se je izkazalo, da smreki ne ustrezajo najtoplejše 
lege v odprtinah kolinskega pasu, medtem ko se 
je gostota pionirjev povečala v smeri večje osve-
tljenosti odprtin. Upoštevati je treba, da ločevanje 
položajev ploskev na središče in rob odprtin ne 
pomeni zgolj razliko v svetlobi, ampak vpliva še na 
številne druge dejavnike, kot so: vlažnost, vetrov-
nost, temperatura, bližina semenskih dreves. Diaci 
in sod. (2000) so ugotovili, da so na golosečnih 
površinah izrazito neugodne razmere za naseme-
nitev smreke. Glavni vzrok za slabo nasemenitev 

naj ne bi bilo pomanjkanje semena, ampak vodni 
stres. Vodni in temperaturni stres sta po našem 
mnenju poglavitna vzroka za izrazito zmanjšanje 
gostot smreke na platojih v središču odprtin. Prav 
tu je mogoče pogosto najti posušene smreke, ki 
so že presegale 2 m višine (Slika 6). 

Eden najpomembnejših vplivnih dejavnikov 
za uspešno obnovo gozda je oddaljenost od roba 
matičnega sestoja (bončina, 1996; Honnay in 
sod., 2002; Schönenberger, 2002; Wohlgemuth 
in sod. 2002; Hanssen, 2003), ki vpliva na nalet 
semena in na lego mladja (središče/rob odprtin). 
Poleg semenskih dreves, ki so na robu odprtin, so 
pomembna tudi semenska drevesa, ki so bila v času 
sanacije puščena v odprtinah. Pomen prisotnosti in 
oddaljenosti semenskih dreves ugotavljajo številni 
avtorji (Diaci, 2000; Schönenberger, 2002; Hans-
sen, 2003; Klemen, 2012). Klemen (2012) tako 
ugotavlja, da je v razdalji do 30 m od semenskega 
drevesa bistveno večja gostota bora in macesna. 
Hanssen (2003) poudarja pomen semenskih let, 
hkrati pa ugotavlja, da se gostota smreke začne 
manjšati, ko razdalja od semenskega drevesa 
preseže 17,5 m. Tudi mi smo ugotovili pomen 
semenskih dreves pri lipovcu. Gostota mladja 
lipovca je bila značilno večja, če je razdalja do 
semenskih dreves znašala manj kot 60 m. S prvimi 
meritvami (bitorajc, 2005) so ugotovili poveza-
nost gostote mladja s prisotnostjo semenjakov 
pri pionirjih, plemenitih in trdih listavcih. Vpliv 
razdalje do roba matičnega sestoja smo pričako-
vano ugotovili pri smreki, saj v matičnih sestojih 
še vedno zelo (80 %) prevladuje smreka. V času 
sanacije so na raziskovalnih objektih okoli žarišč 
odstranili drevje v širini ene drevesne višine in 
tako še dodatno povečali odprtine. Zaradi pomena 
razdalje do roba odprtine za razvoj klimaksnih 
vrst velja v prihodnje razmisliti o smotrnosti 
odstranitve dodatnega pasu ene drevesne višine. 
Morda je smiselno predvsem ob gozdnih cestah, 
kjer imajo lokalni gozdarji tako rekoč stalen nadzor 
sanirati zgolj žarišče. 

V veliko raziskavah poudarjajo pomen dreve-
snih ostankov za uspešno pomlajevanje (janášová 
in Prach, 2004; Kupferschmid in sod., 2004; 
janášová in Matějková, 2007). boggs in sod. (2008) 
so ugotovili velik pomen drevesnih ostankov, saj 
je bila večina mladja na drevesnih ostankih, in to 
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Slika 6: Sušenje smreke v središču odprtin na platoju (foto A. Krese; 18.6.2013)
Figure 6: Drying of the spruce in the center of openings on the plateau (photo A. Krese; 18.6.2013)

kljub temu, da so predstavljali zgolj 2 % površine. 
Svoboda in sod. (2007) so zabeležili od 50 do 80 
% mladja smreke na drevesnih ostankih, ki so 
prekrivali le od 4 do 9 % raziskovalne površine. 
V naši raziskavi nismo zaznali vpliva drevesnih 
ostankov na mladje, kar je morda posledica nizke 
nadmorske višine, majhnega deleža ostankov in 
njihove slabše razkrojenosti. Schönenberger (2002) 
je ugotovil, da so prvotni sestoji z visoko lesno 
zalogo brez mladja eden pomembnejših zaviralnih 
dejavnikov za hitro pomlajevanje po gradaciji. 
Pred njo so tudi v naših objektih prevladovali 
sestoji z visoko lesno zalogo brez mladja (Slika 7).

Po pregledu glavnih vplivnih dejavnikov 
domnevamo, da je poglavitni vzrok za majhen 
delež bukve in jelke v mladju kontinentalizacija 
podnebja v odprtinah. Pri popisu semenskih 
dreves v okolici odprtin, razen prevladujoče 
smreke, je bila bukev poleg lipovca najpogostejše 
semensko drevo, kar kaže na njen velik semen-
ski potencial. Povprečna razdalja do ploskev za 
bukev je znašala dobrih 60 m in za lipovca slabih 
40 m. Semenjaki jelke so bili redki. Na podlagi 
ogleda drugih oddelkov s podobno zgodovino v 

GGE Vrbovec, ki so razvojno že starejši, lahko v 
prihodnje (do deset let) v višjih višinskih razredih 
pričakujemo predvsem pionirske drevesne vrste. 
Po obnovitvi mikroklime v sestojih pionirjev lahko, 
zaradi velikega semenskega potenciala bukve, 
pričakujemo njeno obilno nasemenitev. Kljub 
pomanjkanju jelovih semenjakov lahko zaradi 
nekaterih rastlin zeliščne plasti, ki v določenih 
delih objektov nakazujejo kisla tla, čez nekaj 
desetletij pričakujemo tudi jelko, ki je tod nekoč 
že bila. 

Gostota mladja in delež neporaščenih površin 
sta primerna. Smreka kot predkultura je deloma 
že opravila svojo vlogo, kar se odraža predvsem v 
zapolnjenih vrzelih v mladju in dokaj hitri nase-
menitvi pionirjev. Zaradi semenskega potenciala 
(bukev, gorski javor, smreka, lipovec, pionirji) 
in neuspeha saditve gradna, ne priporočamo 
nadaljnjih izpopolnitev. Opozarjamo na slabo 
vitalna semenska drevesa gradna. Prav zato lahko 
v prihodnje pričakujemo še manjši delež gradna 
v mladju. Za uspešen nadaljnji razvoj mladja je 
treba dosledno (pravočasno, do roba odprtin) in 
strokovno opravljati nego. V prihodnjih nekaj 
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Slika 7: Stanje po sanaciji gradacije leta 2003. V preostalem delu matičnega sestoja je lepo videti polnilno plast, 
ki je bila pri sečnji uničena, v polnilni plasti pa je tedaj zelo prevladovala leska. (Foto: T. Kotnik)
Figure 7: Condition after outbreak sanitation in 2003. In the remaining part of the parent stand the shrub layer de-
stroyed during felling is clearly visible; hazel was highly predominant in the shrub layer at that time. (Photo: T. Kotnik)

letih bo treba odstranjevati lesko in ohranjati 
pokrovnost vseh drevesnih vrst. Čez nekaj let 
(deset let) se bo verjetno predvsem v ograjenih 
odprtinah pokazala potreba po redčenju gostih 
sestojev pionirjev (tudi v pomenu uravnavanja 
zmesi) z namenom ustvarjanja ugodnih razmer 
za nasemenitev in razvoj klimaksnih vrst (bukev). 

5  ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION

Raziskava je pokazala, da v mladju prevladuje 
smreka, njen delež pa se – podobno kot v drugih 
raziskavah – v primerljivih razmerah zmanjšuje. 
V obdobju od zadnje meritve (2005) se je najbolj 
povečal delež pionirjev. Tudi sicer se je povečal 
delež vseh preostalih listavcev. Trenutna mikro-
klima v odprtinah je očitno neugodna za razvoj 

klimaksnih drevesnih vrst, kot sta bukev in jelka. 
Z analizo vpliva ograjenosti na mladje smo ugo-
tovili značilen vpliv rastlinojede divjadi na vrstno 
in višinsko strukturo mladja. V neograjenih 
odprtinah je preraščanje mladja v višje stopnje 
značilno upočasnjeno, v gostoti in pokrovnosti 
izrazito prevladuje smreka. V ograjenih odprtinah 
po zastiranju že zdaj prevladujejo listavci, zato 
nastajajo sestoji, ki so bolj prilagojeni rastišču ter 
bodo manj ogroženi zaradi podnebnih sprememb. 
V zmesi je v ograjenih odprtinah dejansko dose-
gljiv srednjeročni cilj od tretjine do polovice deleža 
smreke. Zunaj ograj pa ga je mogoče doseči le ob 
zmanjšanju gostot velikih rastlinojedih parkljarjev. 
Prisotnost semenskih dreves, zadovoljiva gostota 
in struktura mladja ter neuspeh saditve gradna 
je nekaj vzrokov, ki niso v prid dodatni saditvi 
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na proučevanih površinah. Skladno z drugimi 
raziskavami smo ugotovili velik pomen načina 
sanitarne sečnje. Premišljena sanacija (puščanje 
robnih dreves) in večkratna kontrola potencialnih 
žarišč podlubnikov lahko izboljšata uspešnost 
obnove in hkrati pospešita razvoj klimaksnih 
drevesnih vrst v mladju. V prihodnjih letih bo 
treba pravočasno odstranjevati lesko in trajnejše 
grmovnice ter pospeševati drevesne vrste, kar bo 
verjetno vodilo v razrast letvenjakov pionirjev. 
Z ustalitvijo mikroklime v sestojih pionirjev in 
ustreznim redčenjem le-teh v prihodnje (čez deset 
let) v spodnji plasti pričakujemo nasemenitev 
bukve. Na številne pomembne vplivne dejavnike 
v raziskovalnih objektih sedaj ni več mogoče vpli-
vati, zato pa lahko ugotovitve raziskave prispevajo 
k boljšim usmeritvam v podobnih razmerah v 
prihodnje. Pomembno vlogo za uspešen in hiter 
razvoj obnovitvenih površin imajo lokalni gozdarji, 
ki lahko z ustreznim načrtovanjem nege, izobra-
ževanjem izvajalcev nege in kontrolo pomembno 
prispevajo k uspešni obnovi gozda. Kljub vsem 
raziskavam in načrtom je nenazadnje izvajalec 
nege z motorno žago tisti, ki lahko pomembno 
vpliva na obnovo gozda. 
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1  UVOD 
1  INTRODUCTION

bukev (Fagus sylvatica) je v Slovenija razširjena 
v vseh fitogeografskih območjih (po M. Wraber, 
1969). Uspeva na karbonatni, silikatni in mešani 
karbonatno-silikatni podlagi, v zelo različnih 
talnih tipih od kolinskega (60  m  nm.  v., Stara 
gora in Turjak v spodnji Vipavski dolini) do 
subalpinskega pasu (1700 m nm. v.). je edifikator 

GDK 18:176.1Fagus sylvatica L.(497.4istra)(045)=163.6

Bukev (Fagus sylvatica) v jugozahodnem delu Slovenske Istre – 
nahajališča in fitocenološka oznaka rastišč
Fagus sylvatica in the southwestern part of Slovenian Istria – localities and 
phytosociological characteristics of its sites 

Zvone SADAR1, igor DAKSKObLER2 

Izvleček:
Sadar, Z., Dakskobler, i.: bukev (Fagus sylvatica) v jugozahodnem delu Slovenske istre – nahajališča in fitoceno-
loška oznaka rastišč. Gozdarski vestnik, 73/2015. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini. Prevod 
Andreja Šalamon Verbič. jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Na podlagi dolgoletnih opazovanj smo pripravili pregled nahajališč bukve v jugozahodnem delu Slovenske istre, 
ki so najbližje morju v Sloveniji. Našli smo jih na osojnih flišnih pobočjih v višinskem pasu od 68 m do 256 m, v 
sestojih, v katerih v drevesni plasti poleg bukve uspevajo vrste Quercus pubescens, Q. petraea, Q. cerris, Castanea 
sativa, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus in Sorbus torminalis in ki jih uvrščamo predvsem v dve 
asociaciji, Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis in Seslerio autumnalis-Fagetum. V njih prevladujejo značilnice 
toploljubnih hrastovih gozdov iz reda Quercetalia pubescenti-petraeae, značilnice bukovih gozdov iz reda Fagetalia 
sylvaticae in značilnice hrastovih in bukovih gozdov iz razreda Querco-Fagetea. Vrstna sestava preučenih nahajališč 
potrjuje, da je v preteklosti bila bukev v tem delu istre bolj pogosta kot je zdaj in da so bila njena rastišča na osojnih 
legah tudi zelo blizu morja. Obstoječe vegetacijske karte gozdnih združb v Slovenski istri bo zato treba popraviti. 
Ključne besede: Fagus sylvatica, fitogeografija, fitocenologija, Aristolochio-Quercetum pubescentis, Seslerio 
autumnalis-Fagetum, istra, Slovenija

Abstract:
Sadar, Z., Dakskobler, i.: Fagus sylvatica in the southwestern part of Slovenian istria – localities and phytosocio-
logical characteristics of its sites. Gozdarski vestnik, 73/2015. in Slovenian, with English abstract and summary. 
Translated by Andreja Šalamon Verbič.
based on years of observations we prepared an overview of the beech localities in the southwestern part of 
Slovenian istria that are located the closest to the sea. They were found on shady flysch slopes in the elevation 
belt extending from 68 m to 256 m, in the stands whose tree layer comprises not only beech, but also Quercus 
pubescens, Q. petraea, Q. cerris, Castanea sativa, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus and Sorbus 
torminalis, and which are classified mainly into two associations, Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis and 
Seslerio autumnalis-Fagetum. They are dominated by character species of thermophilous oak forests from the 
order Quercetalia pubescenti-petraeae, character species of beech forests from the order Fagetalia sylvaticae and 
character species of oak and beech forests from the class Querco-Fagetea. The species composition of the studied 
localities confirms that beech used to be more common in this part of istria than it is today and that its sites 
on shady aspects were located also in the immediate vicinity of the sea. The existing vegetation maps of forest 
communities in Slovenian istria therefore need to be corrected.
Key words: Fagus sylvatica, phytogeography, phytosociology, Aristolochio-Quercetum pubescentis, Seslerio au-
tumnalis-Fagetum, istria, Slovenia
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številnih gozdnih združb, v nekaterih skupaj z 
gradnom (Quercus petraea), plemenitimi listavci, 

Znanstvena razprava



GozdV 73 (2015) 5-6260

belo jelko ali navadno smreko (Dakskobler, 
2012). V submediteranskem (zahodnem in jugo-
zahodnem ) delu Slovenije bukovi gozdovi niso 
tako pogosti kot to velja za osrednji del države. 
Vzroka sta predvsem bolj toplo in manj vlažno, 
za uspevanje bukve manj primerno podnebje in 
pretekla raba tega prostora. Gozd so namreč v 
preteklih stoletjih močno izsekali, ga izkrčili za 
polja, vinograde, sadovnjake in pašnike. Ohranil 
se je le v najbolj odmaknjenih in težko dostopnih 
legah, v grapah in globelih ter na skalnatih osojnih 
pobočjih. V zadnjih 60 letih se kmetijske površine 
intenzivno zaraščajo, nastajajo številni pionirski 
stadiji s črnim gabrom (Ostrya carpinifolia), malim 
jesenom (Fraxinus ornus), cerom (Quercus cerris), 
gradnom (Q. petraea), velikim jesenom (Fraxinus 
excelsior), črno jelšo (Alnus glutinosa), lipo (Tilia 
platyphyllos) in lipovcem (T. cordata), vse na 
potencialno bukovih rastiščih. V še ohranjenih 
bukovih sestojih v submediteranskem območju 
so drevesa pogosto slabše kakovosti, panjevskega 
porekla in ponekod je otežena njihova naravna 

obnova. Fitocenološko sestavo teh bukovih gozdov 
smo preučili v več člankih (Dakskobler, 1996, 1997, 
2006, 2013). V nekaterih od njih smo obravna-
vali tudi bukovje v Slovenski istri, a bolj v njeni 
notranjosti, v povirnih grapah doline Dragonje 
(Pinjevec – Rokava, Vruja) in v povodju Malinske 
pri Abitantih. Eden izmed naju, Zvone Sadar, je 
pri dolgoletnem terenskem delu v istri bukev našel 
kot posamezno drevo, skupino dreves ali manjši 
sestoj še bližje morju, v dolini Dragonje in ob 
njenih stranskih pritokih, ob potoku Piševec in 
na osojnih pobočjih pri Strunjanu. Gozdne sestoje 
na nekaterih od teh nahajališč smo fitocenološko 
popisali in analizirali njihovo vrstno sestavo. 

2  METODE
2  METHODS

Gozdne sestoje v istri (slika 1, preglednici 1 in 3) 
smo preučevali po srednjeevropski fitocenološki 
metodi (braun-blanquet, 1964). Popise smo 
vnesli v bazo FloVegSi (Seliškar s sod., 2003). 

Slika 1: Približna lokacija preučenih sestojev na zemljevidu Slovenije 
Figure 1: Approximate localities of the researched stands on the map of Slovenia

Sadar, Z., Dakskobler, I.: Bukev (Fagus sylvatica) v jugozahodnem delu Slovenske Istre – nahajališča in fitocenološka 
oznaka rastišč
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Zaporedna številka popisa  
(Number of relevé)          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pr. Fr.
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Nagib v stopinjah (Slope in degrees)           25 20 20 30 20 15 15 25 25 25
Matična podlaga (Parent material) F F F F,L F,A F F F F F
Tla (Soil ) E E E E E E E E E E
Zastiranje zgornje drevesne  plasti v % 
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Zastiranje grmovne  plasti v % (cover 
of shrub layer in %):                   E2 40 40 30 20 40 30 10 10 20 20

Zastiranje zeliščne plasti v % (cover of 
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Diagnostične vrste asoociacije Aristo-
lochio luteae-Quercetum pubescentis Pr. Fr.

Diagnostic species of the associati-
on Aristolochio luteae-Queercetum 
pubescentis
Quercus pubescens E3b 2 3 2 3 1 . . . . . 5 50

Preglednica 1: Gozdni sestoji  z bukvijo v jugozahodnem delu Slovenske istre
Table 1: Fores stands with Fagus sylvatica in the southwestern part of Slovenian Istria 
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oznaka rastišč
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Zaporedna številka popisa  
(Number of relevé)          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pr. Fr.

Quercus pubescens E3a . . + . . . . . . . 1 10
Quercus pubescens E1 . + + + + . . . . . 4 40
Asparagus acutifolius E2a 1 1 + 1 1 1 . . + 1 8 80
Cotinus coggygria E2b . + + + + + + . . . 6 60
Cotinus coggygria E2a . + . . . . + . . . 2 20
Coronilla emeroides E2a + r + + . . . . . . 4 40
Orchis purpurea E1 . + + 1 + . . . . . 4 40
Quercus cerris E3b 2 + 2 . + . . . . . 4 40
Quercus cerris E1 . . + . . . . . . . 1 10
Carpinus orientalis E3a . . . . . + . . . . 1 10
Carpinus orientalis E2b 2 . . . . + + . . . 3 30
Diagnostične vrste asociacije  
Seslerio autumnalis-Fagetum
Diagnostic species of the association 
Seslerio autumnalis-Fagetum
Fagus sylvatica E3b + + + 3 3 3 3 3 3 + 10 100
Fagus sylvatica E3a . . . + + . + + + + 6 60
Fagus sylvatica E2b . . . . + . . . + . 2 20
Fagus sylvatica E2a . . . . + . . + . . 2 20
Fagus sylvatica E1 . + . . + + + + + . 6 60
Carpinus betulus E3b . . + . + . . 3 1 3 5 50
Carpinus betulus E3a + . + . + . + 1 1 . 6 60
Tanacetum corymbosum E1 . . + + . 1 1 + . + 6 60
Galium laevigatum E1 . . . . + + + . + + 5 50
Galeobdolon montanum E1 . . . . + . . 1 + 1 4 40
Lilium martagon E1 . . . . 1 . . 1 + r 4 40
Arum maculatum E1 . . . . . + . + + + 4 40
Galanthus nivalis E1 . . . . . + . + + . 3 30
Lathyrus venetus E1 . . . . . . . + . . 1 10
Fitogeografske razlikovalnice (Phyto-
geographical differential species)
Sesleria autumnalis E1 4 5 4 4 3 3 4 1 1 1 10 100
Ruscus aculeatus E1 + 1 + 1 4 1 2 5 5 3 10 100
Helleborus odorus subsp. istriacus E1 + . . + + 2 . 1 + 1 7 70
Sorbus domestica E3b . 1 + . . . . . . . 2 20
Sorbus domestica E3a . . + . + . . . . . 2 20
Sorbus domestica E2b . . . . . . + . . . 1 10
Quercetalia pubescenti-petraeae
Fraxinus ornus E3b + . 1 2 1 . . . . . 4 40
Fraxinus ornus E3a + 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 100
Fraxinus ornus E2b 1 1 1 1 1 1 1 + 1 . 9 90
Fraxinus ornus E2a 1 1 1 . 1 1 1 1 + . 8 80
Fraxinus ornus E1 . 1 1 1 1 1 + 1 1 1 9 90
Sorbus torminalis E3b . 1 1 + + + . . . . 5 50
Sorbus torminalis E3a 1 1 2 1 1 1 + r r r 10 100
Sorbus torminalis E2b 1 1 1 . 1 . . . . . 4 40
Sorbus torminalis E2a . 1 1 1 + . 1 . . . 5 50
Sorbus torminalis E1 + + 1 . 1 + 1 . . . 6 60
Melittis melissophyllum E1 1 1 1 1 1 1 . 1 + r 9 90
Tamus communis E1 . 1 1 1 1 + + 1 1 2 9 90

Sadar, Z., Dakskobler, I.: Bukev (Fagus sylvatica) v jugozahodnem delu Slovenske Istre – nahajališča in fitocenološka 
oznaka rastišč
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Zaporedna številka popisa  
(Number of relevé)          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pr. Fr.

Cornus mas E2b 1 . + + 2 1 . . + 1 7 70
Ostrya carpinifolia E3b . 1 1 2 + 1 1 . . + 7 70
Ostrya carpinifolia E3a + + . 1 1 1 . . . . 5 50
Carex flacca E1 . 1 . + + 1 1 + + . 7 70
Lathyrus niger E1 . 1 + . . . 1 . . . 3 30
Limodorum abortivum E1 + . . . . . . . . . 1 10
Epipactis muelleri E1 . . . + . . . . . . 1 10
Arum italicum E1 . . . . . . . . . + 1 10
Orchis mascula subsp. speciosa E1 . . . . . . . . . + 1 10
Quercetea ilicis
Laurus nobilis E2a . + . . . . . . . . 1 10
Laurus nobilis E2b . + . . . . . . . . 1 10
Rubia peregrina E1 . . + . . . . . . . 1 10
Juniperus oxycedrus E2a . . . + . . . . . . 1 10
Erythronio-Carpinion
Lonicera caprifolium E2a 2 1 2 1 1 2 1 1 + 1 10 100
Primula vulgaris E1 + . + . . 1 . + + 2 6 60
Ornithogalum pyrenaicum E1 . + . . . . . . . . 1 10
Knautia drymeia subsp. tergestina E1 . . . . . + . . . . 1 10
Fagetalia sylvaticae
Euphorbia amygdaloides E1 + . . 1 1 + . + + + 7 70
Lathyrus vernus E1 + + + . + + . 1 + . 7 70
Viola reichenbachiana E1 . + + . + + . + . + 6 60
Cyclamen purpurascens E1 1 . . 1 1 1 + . . . 5 50
Carex sylvatica E1 + . . . + . . 1 + . 4 40
Symphytum tuberosum E1 . + + . . . . + . + 4 40
Brachypodium sylvaticum E1 + . + . . . . . . + 3 30
Euphorbia dulcis E1 + . . . . . . + . + 3 30
Salvia glutinosa E1 . . . + + . . . . + 3 30
Campanula trachelium E1 + . . . . . . . . + 2 20
Mercurialis perennis E1 . . + . . . . 1 . . 2 20
Pulmonaria officinalis E1 . . . . + . . . . + 2 20
Allium ursinum E1 . . . . . . . . + + 2 20
Heracleum sphondylium E1 . . + . . . . . . . 1 10
Acer pseudoplatanus E2a . . . . . . . . + . 1 10
Quercetalia roboris
Quercus petraea E3b 1 . . . 3 3 4 1 3 3 7 70
Quercus petraea E3a . . . . . 1 + . . . 2 20
Quercus petraea E2b + . . . . . . . . . 1 10
Quercus petraea E1 . . . . + + 3 1 + 1 6 60
Castanea sativa E3b . 3 1 . + . + + + 1 7 70
Castanea sativa E3a . . . . . . . . + . 1 10
Castanea sativa E2b . 1 . . . . . . . . 1 10
Castanea sativa E2a . . . . . . + . . . 1 10
Castanea sativa E1 . . + + . . . + . . 3 30
Serratula tinctoria E1 . 1 1 + . + 1 . . . 5 50
Hieracium racemosum E1 + . . . . + + . . . 3 30
Pteridium aquilinum E1 . . . + . . 1 . . . 2 20
Betonica officinalis E1 . . . . . . + . . . 1 10
Molinia caerulea subsp. arundinacea E1 . . . . . . + . . . 1 10
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Zaporedna številka popisa  
(Number of relevé)          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pr. Fr.

Querco-Fagetea
Hedera helix E3a 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 9 90
Hedera helix E1 2 1 1 1 . 2 + 1 1 1 9 90
Carex digitata E1 + . + + + + . + + 1 8 80
Crataegus laevigata E2b 1 . . . + 1 + 2 1 + 7 70
Crataegus laevigata E2a . . . . . . . . . + 1 10
Anemone nemorosa E1 1 . 1 . . 1 1 . . . 4 40
Platanthera chlorantha E1 + . + . + . . r . . 4 40
Acer campestre E3b . . . . . + . + 1 + 4 40
Acer campestre E3a . . . . + . . 1 1 + 4 40
Acer campestre E2b . . . . . + . . . + 2 20
Acer campestre E1 . . + . + . . + . + 4 40
Carex montana E1 . + 1 . . . + . . . 3 30
Cephalanthera longifolia E1 . . + . . . + + . . 3 30
Corylus avellana E2b . . . . . . . + + + 3 30
Corylus avellana E2a . . . . . + + . . . 2 20
Corylus avellana E1 . . . . . . . . . + 1 10
Ulmus minor E3a . . . . . . . . + . 1 10
Ulmus minor E2 . . . . . . + . + + 3 30
Ilex aquifolium E2b . . . . + . . . . + 2 20
Ilex aquifolium E2a . . . . + . . . . + 2 20
Listera ovata E1 . . + . . . . . . r 2 20
Festuca heterophylla E1 . . . . . + + . . . 2 20
Clematis vitalba E3a . . . . . . . . . + 1 10
Clematis vitalba E2b . . . . . + . . . . 1 10
Viola riviniana E1 . . . . . + . . . . 1 10
Aegopodium podagraria E1 . . . . . . . . . + 1 10
Vaccinio-Piceetea
Solidago virgaurea E1 + . + . . + . . . . 3 30
Hieracium murorum E1 + . . . . . . . . . 1 10
Picea abies E2b . . . . . . . . . r 1 10
Rhamno-Prunetea
Cornus sanguinea E2b + 1 + 1 1 + + . . . 7 70
Cornus sanguinea E2a . + + . 1 . . . . . 3 30
Juniperus communis E2 + + + . + + + . . . 6 60
Ligustrum vulgare E2a . . + + + + . + . + 6 60
Crataegus monogyna E3a + + . . . . . . . . 2 20
Crataegus monogyna E2b 1 1 + . . . . + + . 5 50
Crataegus monogyna E2a . + . . . . + . . . 2 20
Rubus ulmifolius E2a . . + . . . + . . . 2 20
Prunus spinosa E2b . . . . . + . . . . 1 10
Rosa sp. E2b . . . . . + . . . . 1 10
Rubus sp. E2a . . . . . + . . . . 1 10
Trifolio-Geranietea
Vincetoxicum hirundinaria E1 1 1 . + + + + + + + 9 90
Viola hirta E1 + + . . . . . + . . 3 30
Anthericum ramosum E1 . + . + . + . . . . 3 30
Festuco-Brometea
Brachypodium rupestre E1 . 1 + . . + + . . . 4 40
Betonica serotina E1 + . . . . . . . . . 1 10
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Zaporedna številka popisa  
(Number of relevé)          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pr. Fr.

Molinio-Arrhenatheretea
Ajuga reptans E1 . . + . . 2 . . . + 3 30
Taraxacum officinale E1 . r . . . . . . . . 1 10
Colchicum autumnale E1 . . + . . . . . . . 1 10
Veronica chamaedrys E1 . . . . . . . + . . 1 10
Druge vrste (Other species)
Juglans regia E2a . + . . . + . . . . 2 20
Juglans regia E1 . + + . . . + . . . 3 30
Fragaria vesca E1 + . . . . + . . . . 2 20
Robinia pseudoacacia E3 . . . . . + . . . r 2 20
Robinia pseudoacacia E2 . . . . . + . . . . 1 10
Hieracium dollineri E1 r . . . . . . . . . 1 10
Mahovi (Mosses)
Fissidens taxifolius E0 + . + + . + + 1 . + 7 70
Thuidium tamariscinum E0 + . . + . + + . + + 6 60
Anomodon attenuatus E0 + . . . + . . . + + 4 40
Eurhynchium striatum E0 + . . . + . + + . . 4 40
Neckera complanata E0 + . . . + . . . + . 3 30
Ctenidium molluscum E0 . + . + + . . . . . 3 30
Hypnum cupressiforme E0 . + + . . . + . . . 3 30
Thamnobryum alopecurum E0 . . . . . . . + + + 3 30
Isothecium alopecuroides E0 . . . + + . . . . . 2 20
Neckera crispa E0 . . . + + . . . . . 2 20
Anomodon viticulosus E0 . . . . + . . . . + 2 20
Plagiomnium undulatum E0 . . . . + . . . . . 1 10
Brachythecium velutinum E0 . . . . . + . . . . 1 10
Brachythecium sp. E0 . . . . . . . + . . 1 10
Brachythecium rutabulum E0 . . . . . . . . . + 1 10
Dicranum scoparium E0 . . . . . . . . . + 1 10

Legenda - Legend

Zaporedna številka (Successive number) 1 2 3
Število popisov (Number of relevés) 3,6 7,6 10,6
Oznaka sintaksona (Sign for syntaxa) AlQp SF Skupaj 
Quercetalia pubescenti-petraeae 38,6 29,6 32,6
Quercetea ilicis 5,1 3,2 3,8
Erythronio-Carpinion 3,4 3,7 3,6
Fagetalia sylvaticae 13,6 20,6 18,6
Quercetalia roboris 5,1 7,9 7,6
Querco-Fagetea 10,6 16,6 14,6
Vaccinio-Piceetea 1,7 0,5 0,9
Rhamno-Prunetea 9,6 4,9 6,2
Trifolio-Geranietea 2,8 2,9 2,9
Festuco-Brometea 1,7 0,5 0,9
Molinio-Arrhenatheretea 1,7 0,7 1,6
Druge vrste (Other species) 2,8 1,5 1,9
Mahovi (Mosses) 5,1 8,6 7,6
Skupaj (Total) 100,6 100,6 100,6

Preglednica 2: Fitosociološka sestava sestojev z bukvijo v jugozahodnem delu Slovenske istre (relativne frekvence)
Table 2: Phytosociological structure of the stands with Fagus sylvatica in the southwestern part of Slovenian Istria 
(relative frequencies)

A Apnenec - Limestone
F Fliš - Flysch

L Laporovec - Marl
E Evtrična rjava tla - Eutric brown soil
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Oddelek /  
Comtpartment 

Število 
dreves /
Number 
of trees

       φ 
(cm)

     h 
(m) 

Nahajali-
šče/Loca-

lity

Lega /
Aspect

Nad-
morska 
višina /

Altitude  
in m 

GK Y (D-48) GK X (D-48) 

43 >10 50 26 Mrtvec NE 170 403132 5036509
39a <10 30 20 cerje E 116 403776 5038111
46a <10 37 16 Pihavec NE 241 400145 5038556
13a <10 54 25 brežine NE 256 399440 5038709
14b 1 33 18 bajenca NW  68 397875 5038450

Preglednica  3: Dodatna nahajališča bukve v jugozahodnem delu Slovenske istra 
Table 3: Additional localities of Fagus sylvatica in southwestern part of Slovenian Istria

Kombinirane ocene zastiranja in pogostnosti smo 
pretvorili v ordinalne vrednosti od 1 do 9 (van der 
Maarel, 1979). Numerične primerjave smo opravili 
s programom SYN-TAX 2000 (Podani, 2001). 
Popise smo uredili v analitsko preglednico na 
podlagi hierarhične klasifikacije. Upoštevali smo 
rezultate metode kopičenja na podlagi povezova-
nja (netehtanih) srednjih razdalj “(Unweighted) 
average linkage” – UPGMA, kjer smo uporabljali 
Wishartov koeficient podobnosti (similarity ratio). 
Fitocenološke skupine (= skupine diagnostičnih 
vrst) smo ob upoštevanju številnih avtorjev obli-
kovali po lastnih merilih. Nomenklaturni viri za 
imena praprotnic in semenk so Martinčič s sod. 
(2007), za imena mahov Martinčič (2003, 2011) in 
za imena sintaksonov Šilc in Čarni (2012), razen 
za ime razreda Querco-Fagetea braun-blanquet 
et Vlieger in Vlieger 1937. 

2.1 Ekološka oznaka raziskovanega 
območja

Prevladujoča geološka podlaga v raziskovanem 
delu Slovenske istre je eocenski fliš (buser, 2009). 
Tla so srednje globoka, v glavnem evtrična. Pod-
nebje, kjer uspevajo ti sestoji, Ogrin (1996, 1998) 
uvršča v obalno submediteransko podnebje ali v 
podnebje oljke, za katerega je značilno, da je pov-
prečna temperatura najhladnejšega meseca več kot 
4 °c, povprečna temperatura najtoplejšega meseca 
več kot 22 °c, in povprečna množina padavin 
od 1000 mm do 1200 mm. Površje je razgibano, 
razrezano s potoki. bukova drevesa, skupine ali 
sestoji so se ohranili le na osojnih pobočjih. 

3  REZULTATI 
3  RESULTS 

3.1 Oznaka rastišč bukve v 
jugozahodnem delu Slovenske Istre

Prevladujoča gozdna vegetacija v jugozahodnem 
delu Slovenske istre po vegetacijski karti gozdnih 
združb Slovenije (Čarni s sod., 2002) je hrastov 
gozd iz asociacije Molinio litoralis-Quercetum 
pubescentis, po enaki karti, ki so jo izdelali na 
Gozdarskem inštitutu Slovenije (Košir s sod., 2003) 
pa sestoji asociacij Orno-Quercetum petraeae-
pubescentis (= Seslerio autumnalis-Ostryetum) 
in (na manjši površini) Hacquetio-Carpinetum 
var. Ruscus aculeatus (= Ornithogalo pyrenaici-
Carpinetum betuli). Po novejši tipologiji (Kutnar 
s sod., 2012) bi takšne gozdove uvrstili v gozdna 
rastiščna tipa primorsko hrastovje na flišu in 
kislejši jerovici in primorsko belogabrovje in 
gradnovje. Dejanska podoba gozdne vegetacije 
v tem delu istre je zelo raznolika in pri našem 
terenskem delu smo pregledane gozdne sestoje 
uvrščali v asociacije Aristolochio luteae-Quercetum 
pubescentis, Querco-Carpinetum orientalis, Rusco 
aculeati-Quercetum cerris nom. prov., Orni-
thogalo pyrenaici-Carpinetum betuli in Seslerio 
autumnalis-Fagetum. bukova drevesa ali bukove 
skupine smo našli izključno na osojnih, severnih, 
severovzhodnih in severozahodnih legah, na 
nadmorski višini od 68 m do 256 m (slika 2). 
Pobočja so zmerno strma do strma (15° do 25°), 
geološka podlaga je fliš, ponekod laporovec in 
zelo redko je v podlagi tudi primes apnenca. Tla 
so rjava, evtrična. Vrstna sestava drevesne plasti je 
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Slika 2: Nahajališča bukve v jugozahodem delu Slovenske istre po podatkih Z. Sadarja (M: 1: 90.000)
Figure 2: Localities of Fagus sylvatica in the southwestern part of Slovenian Istria (according to the data of Z. 
Sadar) - in scale 1: 90.000)

pisana. V njej prevladuje včasih bukev, če pa je ta 
primešana le posamično, puhasti hrast (Quercus 
pubescens). Pogoste vrste drevesne plasti so tudi 
graden (Quercus petraea), cer (Quercus cerris), 
domači kostanj (Castanea sativa), mali jesen 
(Fraxinus ornus), črni gaber (Ostrya carpinifolia), 
brek (Sorbus torminalis), ponekod tudi beli gaber 
(Carpinus betulus) in skorš (Sorbus domestica), 
zelo redko poljski javor (Acer campestre), poljski 
brest (Ulmus minor) in kraški gaber (Carpinus 
orientalis). V drevesno plast se pogosto ovija 
bršljan (Hedera helix). V njej je zelo redka tudi 
robinija (Robinia pseudoacacia), kar kaže, da so 
to večinoma odmaknjena pobočja, kjer vsaj v 
zadnjem času ni bilo večjih človekovih posegov. 
Pogoste vrste grmovne plasti so kovačnik (Lonicera 
caprifolium), navadni in enovrati glog (Crataegus 
laevigata, C. monogyna), svib (Cornus sanguinea) 

in navadni brin (Juniperus communis), prav tako 
nekatere značilnice submediteranskih hrastovih 
gozdov: bodeča lobodika (Ruscus aculeatus), 
ostrolistni beluš (Asparagus acutifolius) in ruj 
(Cotinus coggygria). Na nekaterih krajih rasteta 
tudi subatlantska bodika (Ilex aquifolium) in medi-
teranski rdečeplodni brin (Juniperus oxycedrus). 

3.1  Fitocenološka oznaka sestojev 
z bukvijo v jugozahodnem delu 
Slovenske Istre

Skupno smo naredili deset popisov in jih uredili v 
preglednico 1, dodatna nahajališča, ki jih za zdaj še 
nismo popisali, pa so v preglednici 3. Na podlagi 
floristične podobnosti in sestave drevesne plasti jih 
združujemo v dve skupini. V manjši (trije popisi) 
so sestoji, kjer v drevesni plasti prevladuje puhasti 
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Slika 3: Naravna bukev, ki je v Sloveniji najbližje morju 
– pod vzpetino Lucan pri Strunjnu.Foto: i. Dakskobler 
in Z. Sadar
Figure 3: Natural beech, which is in Slovenia the closest 
to the sea –  under a hill Lucan near Strunjan. Photo: I. 
Dakskobler and  Z. Sadar
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hrast (Quercus pubescens), bukev je primešana le 
posamično. Te sestoje uvrščamo v flišne oblike aso-
ciacije Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis, 
v katerih sta ponekod pogosta cer (subasociacija 
-quercetosum cerris Zupančič 1999) ali domači 
kostanj (subasociacija -castaneetosum Zupančič 
1999 ) – Zupančič (1999). Popise z dominantno 
bukvijo v glavnem uvrščamo v asociacijo Seslerio 
autumnalis-Fagetum, najbolj toploljubno obliko, 
kjer je bukvi v drevesni plasti enakovreden puhasti 
hrast pa v njeno provizorno subasociacijo -quer-
cetosum pubescentis. Predvsem ob potoku Piševec 
smo našli in popisali tudi mezofilno obliko, kjer 
je v drevesni plasti pogost beli gaber (Carpinus 
betulus), v zeliščni plasti pa tudi značilne vrste bolj 
vlagoljubnih bukovih gozdov kot so Lilium mar-
tagon, Galeobdolon montanum, Arum maculatum, 
Galanthus nivalis in Allium ursinum. Začasno te 
sestoje vrednotimo kot subasociacijo -carpine-
tosum betuli, kažejo pa na precejšnjo podobnost 
s sestoji asociacije Ornithogalo-Fagetum, ki smo 
jih maja 2015 popisali pod bržanko, pri borštu 
nekoliko bolj v notranjosti istre.

Analiza vrstne sestave v popisanih sestojih 
(preglednica 2) pokaže nekaj razlik med hra-
stovjem in bukovjem, predvsem v deležu značil-
nic redov Quercetalia pubescenti-petraeae (ta je 
večji v sestojih asociacije Aristolochio-Quercetum 
pubescentis) in Fagetalia sylvaticae (vrste tega reda 
imajo večji delež v bukovih sestojih). Po deležu 
v obeh primerih prevladujejo vrste reda Querce-
talia pubescenti-petraeae, kar kaže, da bukev kot 
drevo in njena združba v tem delu Slovenske 
istre dejansko uspeva na robu svojega areala. Da 
pa so to nedvomno njena naravna nahajališča, 
potrjujejo tudi njene spremljevalne vrste, zna-
čilnice bukovih gozdov, kot so že naštete in tudi 
druge, na primer Galium laevigatum, Euphorbia 
amygdaloides, Symphytum tuberosum, Lathyrus 
vernus, Cyclamen purpurascens, Viola reichenba-
chiana in Carex sylvatica.

4  RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI 
4  DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Nekdanja podoba naravne vegetacije v slovenskem 
delu istre in na sosednjem Krasu je bila bistveno 
drugačna od današnje, kar potrjujejo tudi raziskave 
palinologov (culiberg, 1995, Šercelj, 1996). Pod-

nebne razmere po koncu ledenih dob in vse do zdaj 
v tej pokrajini kljub razmeroma toplemu podnebju 
še omogočajo uspevanje bukvi. Sklepamo, da so 
njeni sestoji, preden je človek korenito posegel v 
gozdno rastje, prevladovali tudi marsikje na Krasu 
in v istri, še posebej v zavetrnih legah s hladnejšim 
krajevnim podnebjem in na globokih tleh. Na 
Krasu so to severna pobočja, vrtače in doline, 
v slovenskem delu istre, kjer prevladuje fliš, pa 
predvsem osojna pobočja ozkih dolin. Posamezna 
bukova drevesa, skupine ali manjši sestoji, ki so 
se ohranili v jugozahodnem delu Slovenske istre 
so ostanki nekoč gotovo bolj sklenjenih bukovih 
sestojev. Domnevamo, da so bila v ozkih dolinah 
valovitega flišnega gričevja mogoča tudi ledeno-
dobna zatočišča (mikrorefugiji) bukve – primerjaj 
brus (2010). Gozdarji moramo biti pozorni na ta 
posamična bukova drevesa in bukove skupine in 
jih pri gospodarjenju z gozdom v Slovenski istri 
ohranjati tako, da z gozdnogojitvenimi posegi 
ne povzročamo korenitih sprememb v sestojni 
zgradbi in mikroklimi. 

5  SUMMARY
5  POVZETEK 
in the southwestern part of Slovenian istria, at the 
elevation of 68 to 256 m, we identified 15  locali-
ties with forest stands that comprise beech. They 
are mainly located on shady slopes on flysch and 
eutric brown soils. beech was found the closest 
to the sea under a hill Lucan near Strunjan and 
at the lowest elevation (at around 70 m a.s.l.) 
in Draga under Krkavče and in bajenca under 
Nova vas above Dragonja. We conducted a 
phytosociological study of some of the localities 
and classified the inventoried stands mainly into 
two associations, Aristolochio luteae-Quercetum 
pubescentis and Seslerio autumnalis-Fagetum. The 
researched stands are dominated by character spe-
cies of thermophilous oak forests from the order 
Quercetalia pubescenti-petraeae, character species 
of beech forests from the order Fagetalia sylvaticae 
and character species of oak and beech forests 
from the class Querco-Fagetea. Significant is the 
occurrence of character species of beech forests, 
including Carpinus betulus, Lilium martagon, 
Galobdolon montanum, Arum maculatum, Galan-
thus nivalis, Allium ursinum, Galium laevigatum, 
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Euphorbia amygdaloides, Symphytum tuberosum, 
Lathyrus vernus, Cyclamen purpurascens, Viola 
reichenbachiana and Carex sylvatica. The species 
composition of the studied stands confirms that 
beech used to be more common in this part of 
istria than it is today and that its sites on shady 
aspects were located also in the immediate vicinity 
of the sea. its ice age refuges (micro-refuges) may 
also have been located in the narrow valleys of the 
rolling flysch hills. Foresters should pay attention 
to these beech trees, be it individual or in groups, 
and take such forest management measures that 
will not bring radical changes to the stand com-
position and affect the microclimate. The forest 
on the hills located in the immediate proximity 
of the sea is frequently subject to clearing and we 
should do what we can to prevent this practice, 
especially when it could affect beech.
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1  UVOD
V konceptu sonaravnega gospodarjenja z goz-
dovi ima odprtost gozdov pomembno mesto. 
Dosegamo jo z dovolj gostim omrežjem gozdnih 
prometnic, med katerimi so gozdne ceste glavni 
skelet. Tako kot na drugih področjih gospodar-
jenja z gozdovi si tudi gospodarjenja z gozdnimi 
prometnicami ne moremo zamisliti brez ustreznih 
podatkov, ki omogočajo racionalnejše in optimal-
nejše delo. Pregled nad vsemi temi podatki imamo 
lahko le s primerno oblikovanim informacijskim 
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sistemom, ki omogoča učinkovito načrtovanje 
primerne odprtosti gozdov, ugotavljanje ekono-
mičnosti in primernosti gradenj gozdnih prome-
tnic, pri čemer je poudarek predvsem na njihovi 
prostorski, ekološki in ekonomski sprejemljivosti 
ter načrtovanje gozdne proizvodnje. Položaj goz-
dnih prometnic služi tudi kot temeljni skelet, na 
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katerega se vežejo drugi gozdarski podatki, zato je 
pomembna točnost zajema grafičnih podatkov. Pri 
tem v gozdarstvu že dolgo učinkovito koristimo 
prednosti daljinskega zajema podatkov, s pomočjo 
katerega hitro in relativno natančno pridobimo 
grafične zarise gozdnih prometnic.

Natančnost zbranih podatkov se izboljšuje z 
vsako tehnološko novostjo na področju daljinskega 
zajema podatkov, načeloma pa se poveča tudi 
hitrost njihovega zajema. Govorimo o laserskem 
daljinskem zajemu podatkov ali na kratko LiDAR 
(Light Detection And Ranging). Prav s to tehno-
logijo računamo na večjo natančnost grafičnih 
podatkov, predvsem podatkov o gozdnih vlakah, 
ter na enostavnejši in hitrejši zajem. Poleg vseh 
prednosti, ki jih nudi zajem podatkov LiDAR, 
nas je zanimala tudi praktična izkušnja, kaj tak 
zajem pomeni za samo natančnost grafičnih 
podatkov, predvsem pa prihranek časa pri nji-
hovem zajemu. Dejstvo je, da moramo predvsem 
pri digitalizaciji/zajemu gozdnih vlak še veliko 
postoriti, saj je po nekaterih ocenah v Sloveniji 
trenutno okoli 110.000 km gozdnih vlak, ki jih 
je tako kot gozdne ceste treba vključiti v enotno 
evidenco gozdnih vlak, kar določata zakonodaja 
(Pravilnik o gozdnih prometnicah) ter računsko 
sodišče v svojih ukrepih. Evidenca gozdnih cest 
je v veliki meri izdelana, saj v Sloveniji že obstaja 
enotna informacijska plast gozdnih cest za celotno 
državo. Od novih tehnologij zajema podatkov si 
v primeru gozdnih cest obetamo predvsem večjo 
natančnost zajema podatkov.

Prispevek primerjalno analizira porabo časa 
in natančnost zajema med uveljavljenimi meto-
dami ter novo metodo. Analiza je bila opravljena 
za pilotno območje imenovano begunjščica, na 
katerem je bil opravljen daljinski zajem prostorskih 
podatkov na podlagi tehnologije LiDAR.

2  PILOTNO OBMOČJE 
BEGUNJŠČICA

Pilotno območje begunjščica leži v severnem 
delu Gorenjske, na območju Karavank, enem 
najdaljših gorskih grebenov v Evropi. Karavanke, 
ki se razprostirajo na relativno visoki nadmorski 
višini (njen najvišji vrh doseže 2236 m.n.v.), 
so tipična gorata pokrajina, bogata z gorskimi 

ostenji, grebeni in vrhovi, ki prek strmih, tudi 
prepadnih sten padajo proti dolinam. Grape in 
soteske, vrezane v gorska pobočja, se zaključijo z 
ozkimi dolinami, po katerih se proti nižje ležečim 
predelom stekajo hudourne vode iz gorskega sveta. 

Prevladuje alpsko podnebje z izrazitimi tempe-
raturnimi skrajnostmi. Letna količina padavin se 
giblje od 1700 do 2500 mm, povprečna izmerjena 
letna temperatura pa je od 4 do 6 °c. V pomladnih 
in jesenskih mesecih se pojavlja močan veter, 
imenovan Karavanški fen, ki povzroča vetrolome 
v vseh razvojnih stopnjah gozdov. 

Karavanke so biotsko izjemno raznovrstno 
območje. Tod so številna območja Nature 2000 
ter mnoga manjša zavarovana območja in naravne 
vrednote, ki so zanimive z vidika prostočasnih 
aktivnosti in tudi razvoja turizma, predvsem zaradi 
bližine urbanih in turističnih središč. 

Pilotno območje je dobilo ime po istoimen-
skem gorskem grebenu, pod katerim je območje. 
Razprostira na površini 992 hektarjev, na nad-
morski višini od 700 do 1400 metrov. Obsega 
dolino Završnice, ki poteka od zahoda proti 
severovzhodu, ter dolino Drage v smeri od juga 
proti severu. Pilotno območje je bilo posneto s 
tehnologijo LiDAR v letu 2007, v naslednjem letu 
pa je bil pripravljen gozdnogospodarski načrt za 
desetletje 2009–2018, ki vključuje tudi pilotno 
območje. Tako smo dobili osnovo za primerjavo 
med trenutno uporabljenimi ter novimi tehnolo-
gijami in metodologijami gozdnogospodarskega 
načrtovanja.

3  NAMEN
Gozdne prometnice so bile v prvi fazi digitalizirane 
iz temeljnih topografskih kart (v merilu 1 : 5000), 
kjer je bila večina gozdnih cest že vrisanih. Na 
enak način so bile digitalizirane tudi gozdne 
vlake, ki pa so bile vrisane na karte z negeodetsko 
natančnostjo. 

Dandanes gozdne ceste oziroma položaj obsto-
ječe digitalne črte gozdnih cest posodabljamo na 
podlagi digitalnih ortofoto posnetkov, medtem ko 
nove gozdne ceste posnamemo na podlagi načrta 
gozdne ceste. Pomagamo si tudi z GPS-napravo, 
dobljene podatke pa obdelamo v primerni GiS-
-programski opremi. Nove in obstoječe gozdne 
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Slika 1: Lokacija pilotnega območja begunjščica
Figure 1: Location of the Begunjščica pilot area

vlake digitaliziramo na enak način kot nove 
gozdne ceste.

Z razvojem in napredkom tehnologije LiDAR, je 
mogoče natančneje določiti položaj digitaliziranih 
gozdnih prometnic. V primeru testnega območja 
begunjščice osnovni podatki LiDAR omogočajo 
pregled terenskih značilnosti v ločljivosti 0,5 metra. 
Na tako podrobno izrisanim grafičnem prikazu 
terena so gozde prometnice razločno vidne. 

Namen prispevka je prikazati primerjalne 
analize porabe časa in natančnosti položaja digita-
liziranih gozdnih prometnic med tradicionalnimi, 
uveljavljenimi metodami in novimi metodami, ki 
temeljijo na uporabi podatkov LiDAR.

4  METODE DELA
Metoda dela vključuje pripravo podatkov LiDAR 
na način, da se lahko izvede digitalizacija gozdnih 
prometnic in izračun porabe časa digitalizacije 
gozdnih prometnic po uveljavljenih metodah, 
na podlagi študije porabe časa in natančnosti 

položaja pri digitalizaciji gozdnih vlak s pomočjo 
ročnega GPS-sprejemnika.

Poleg tega metoda predvideva:
– da uporabnik dobro pozna primerno GiS-

-programsko opremo,
– da so bili temeljni podatki LiDAR (.LAS format) 

že pridobljeni in obdelani – interpretacija 
terenskih točk z X, Y, in Z koordinato.

4.1  Priprava digitalizacije iz podatkov 
LiDAR 

Obdelane temeljne podatke LiDAR moramo 
pred izvedbo digitalizacije dodatno analizirati. 
cilj dodatnih analiz je priprava kart, kjer gozdne 
prometnice stopijo v ospredje in so jasno vidne. 
Za izdelavo take vrste kart so potrebni trije koraki.
1) izdelava karte terena z metodo Spline (ESRi, 

ArcGiS 9) na podlagi točk z X, Y, in Z koordina-
tami, ki so bile izpeljane iz temeljnih podatkov 
LiDAR.

2) izdelava karte naklonov – rastrska karta, kjer 
vsak kvadrat s stranico 0,5 m vsebuje vrednost 
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povprečnega naklona terena na svoji površini. 
Karta se izdela na podlagi karte terena.

3) izdelava tematske karte iz karte naklonov, 
kjer območja z nižjimi stopnjami naklonov 
postanejo vidnejša.

Porabo časa pri digitalizaciji gozdnih prometnic 
iz podatkov LiDAR sestavljajo: 
(i)  osnovni čas – čas ki je potreben za zajem 

črte prometnice, 
(ii)  10 % osnovnega časa za pripravo dela in 
(iii) dodatnih 30 % časa za vnos atributnih 

podatkov o zajeti prometnici (Preglednici 
5 in 6).

5  REZULTATI
5.1  Podatki o porabi časa za 

digitalizacijo gozdnih prometnic po 
uveljavljenih metodah

Poraba časa po uveljavljenih metodah je bila 
ugotovljena na podlagi analize, izvedene s strani 
ZGS, Območne enote bled iz leta 2008, katere 

Slika 2: 3D digitalni model reliefa z jasno vidnim potekom gozdne ceste (rumena črta) in gozdne vlake (modra črta)
Figure 2: 3D digital model of the relief with clearly visible course of forest road (yellow line) and forest skidding 
trail (blue line)

namen je bila študija porabe časa in natančnosti 
položaja pri digitalizaciji gozdnih vlak s pomočjo 
ročnega GPS-sprejemnika (Šemrl, 2008).

Študija je pokazala, da lahko v enem delov-
nem dnevu posnamemo in digitaliziramo 6 km 
gozdnih vlak na relativno ravnih terenih ter 4,5 
km gozdnih vlak na relativno strmih. Ker je 
pilotno območje begunjščica v gorati pokrajini, 
smo privzeli nižjo vrednost porabe časa. Glavna 
vrednost za izračun porabe časa pri digitalizaciji 
gozdnih prometnic je povprečna hitrost hoje, ki 
po gozdni vlaki znaša 1,8 km/h.

Za izračun porabe časa pri digitaliziranju goz-
dnih cest smo uporabili teoretično hitrost hoje, 
ki znaša 5 km/h (Wikipedia, 2001). Ta hitrost je 
bila zmanjšana za 1 km/h (Preglednica 1) zaradi 
naklona gozdne ceste in stalnega spremljanja 
signala ročnega GPS-sprejemnika. 

V sklopu omenjene analize je bilo ugotovljeno 
tudi, da je dejanski čas terenskega snemanja 
prometnic, v povprečju, pet ur na delovni dan, 

Rebolj, L., Beguš, J.: Analiza različnih pristopov pri izvedbi digitalizacije gozdnih prometnic



GozdV 73 (2015) 5-6276

preostale tri ure se porabijo za pripravo dela, 
prevoz in digitalizacijo. Ugotovljeno je bilo tudi, 
da je treba za natančnejše določanje položaja pro-
metnic izbrano prometnico prehoditi dvakrat, s 
čimer dobimo ti. povprečni izris poti (ang.: track).

5.2  Poraba časa pri digitalizaciji gozdnih 
prometnic na podlagi podatkov 
LiDAR 

Tematska karta naklonov načeloma jasno raz-
krije večino gozdnih cest in vlak na območjih, 
kjer prevladujejo strmi tereni. Kjer določeni deli 
gozdnih cest niso jasno razločni, so 3D-digitalni 
model reliefa, digitalni ortofoto posnetek in 
predhodno digitalizirane črte gozdnih prometnic 
v veliko pomoč. Ta ugotovitev je še izrazitejša 
pri digitalizaciji gozdnih vlak, kjer okoli 30 % 
gozdnih vlak ali njihovih delov ni jasno vidnih 
na tematski karti naklonov.

Ko govorimo o porabi časa pri zajemu grafičnih 
podatkov, ima pomembno vlogo konfiguracija 
računalniške opreme (Preglednici 2 in 3) pri 
izdelavi tematske karte terenskih naklonov. Pri tem 
ne smemo pozabiti na znanje, izkušnje, spretnost 
in natančnost dela tistega, ki praktično dela pri 
zajemu podatkov. 

Preglednica 2: Konfiguracija računalniške opreme ob 
izvedeni analizi

Komponenta Lastnost
Operacijski sistem Microsoft Windows XP, 

Service pack 3
Procesor intel Pentium D cPU 

3,40GHz
RAM 2,00 Gb
Grfična kartica NViDiA GeForce 7300 

GS (512 Mb)
Trdi disk 280 Gb

Preglednica 1: Podatki za izdelavo primerjalne analize digitalizacije prometnic
Gozdna cesta Gozdna vlaka

Povprečna hitrost hoje 4,0 km/h 1,8 km/h
Čas terenskega snemanja 5 h/delovni dan 5 h/delovni dan
Digitalizirana dolžina gozdne 
prometnice

10 km/delovni dan (7,5 h)
45 min/km

4,5 km/delovni dan (7,5 h)
100 min/km

Preglednica 3: Lastnosti GiS-programske opreme
Specifikacija Lastnost
izdajatelj ESRi ArcGiS 9
Verzija 9.1.0.722
Leto izdaje 2005

Z uporabo ustrezne računalniške konfigura-
cije (ti. grafična postaja) in novejšo programsko 
opremo bi bil čas izdelave tematske karte mnogo 
krajši. Pri uporabi obstoječe opreme pa smo za 
izdelavo tematske karte za celotno pilotno območje 
potrebovali skoraj trinajst ur, kar je razvidno iz 
Preglednice 4. 

Preglednica 4: Poraba časa za izdelavo tematske karte
Površina pilotnega  
območja Begunjščica 992 ha

Poraba časa 5 min / 6,5 ha 
(0,77 min/ha)

Skupni čas 763,84 min 
(12,73 h)

Povprečna poraba časa pri digitalizaciji goz-
dnih cest na testnem območju begunjščica, kjer 
smo digitalizirali nekaj več kot 16 km gozdnih 
cest, je pet minut na digitaliziran kilometer, kot 
je prikazano v Preglednici 5. Pomembno je ome-
niti, da oseba, ki je opravila digitalizacijo, dobro 
pozna terenske razmere in položaj gozdnih cest 
na testnem območju.

Kot smo že ugotovili, je nekatere gozdne vlake 
ali dele gozdnih vlak težko locirati, zato poraba 
časa pri digitalizaciji gozdnih vlak od primera do 
primera zelo niha, kar je razvidno v Preglednici 
6. Večina težav se pojavi v primerih, ko trasa 
gozdne vlake poteka:
a) pravokotno na padnico terena,
b) poleg hudournika, 
c) po dnu ozkih dolin ali jarkov,
d) po vrhovih grebenov.
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Preglednica 5: Poraba časa (primeri) pri digitalizaciji gozdnih cest na podlagi podatkov LiDAR

Izris
[min]

Priprava dela 
(+10%)

Vnos atributnih 
podatkov

(+30%)

Skupni čas
[min]

Dolžina objekta
[km]

Poraba časa 
[min/km]

5,00 0,50 1,65 7,15 1,634 4,38
4,58 0,46 1,51 6,55 1,279 4,01
6,25 0,63 2,06 8,94 2,072 5,47

AVG 5

izmerjena povprečna poraba časa pri digitaliza-
ciji gozdnih vlak je bila 33 minut na digitaliziran 
kilometer.

5.3  Poraba časa in natančnost 
položaja digitaliziranih črt 
gozdnih prometnic v primerjavi z 
uveljavljenimi metodami

Analiza kaže, da je poraba časa skoraj dvakrat 
manjša, kadar digitalizacija gozdnih prometnic 
poteka na podlagi podatkov LiDAR, v primerjavi 
z dosedanjimi metodami (Preglednici 7 in 8). 
Razlika med porabo časa bi bila lahko še večja, 
če bi bila uporabljena računalniška oprema 
zmogljivejše konfiguracije, saj izdelava tematske 
karte porabi kar 46 odstotkov celotnega časa 
digitalizacije.

Preglednica 6: Poraba časa (primeri) pri digitalizaciji gozdnih vlak na podlagi podatkov LiDAR 

Izris
[min]

Priprava dela 
(+10%)

Vnos atributiv-
nih podatkov

(+30%)

Skupni čas
[min]

Dolžina objekta
[km]

Poraba časa 
[min/km]

10,42 1,04 3,44 14,90 1,201 12,40
12,50 1,25 4,13 17,88 1,170 15,28
23,25 2,33 7,67 33,25 0,480 69,27
14,92 1,49 4,92 21,33 1,052 20,28
 7,25 0,73 2,39 10,37 0,224 46,28

AVG 33

Preglednica 7: Poraba časa pri digitalizaciji gozdnih prometnic na podlagi ustaljenih metod

Operacija Čas/enota Enota Skupni čas  
[min]

Deleži časa 
[%]

izdelava tematske karte naklonov 0 min/ha 992 ha    0,00 0
Digitalizacija gozdnih cest 45 min/km 16,294 km  733,23 23
Digitalizacija gozdnih vlak 100 min/km 24,861 km 2486,10 77

Skupaj 3219,33
(53,7 h) 100,00

Pri obeh uporabljenih metodah je za digita-
lizacijo gozdnih vlak potrebno več časa. Vseeno 
digitalizacija gozdnih vlak, izpeljana na podlagi 
podatkov LiDAR, poteka trikrat hitreje, digitali-
zacija gozdnih cest pa kar devetkrat hitreje kot z 
uveljavljenimi metodami.

Poleg hitrejše digitalizacije gozdnih prometni, je 
tudi njihova lokacija natančneje izrisana (slika 3). 
Posledično so dolžine teh linij daljše od trenutno 
veljavnih uradnih podatkov o dolžinah gozdnih pro-
metnic (Preglednica 9). Razlika v dolžini se pojavlja 
predvsem zaradi napake ročnega GPS-sprejemnika, 
ki znaša ±5 metrov in je posledica slabšega signala, 
konfiguracije terena, konstelacije satelitov ter tudi 
same nenatančnost naprave. Zato sprejemnik ne 
zmore natančneje posneti ostrih ovinkov (kot so 
serpentine) na gozdnih prometnicah.
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Preglednica 8: Poraba časa pri digitalizaciji gozdnih prometnic na podlagi podatkov LiDAR 

Operacija Čas/enota Enota Skupni čas 
[min]

Deleži časa 
[%]

izdelava tematske karte naklo-
nov 0,77 min/ha 992 ha 763,84 46

Digitalizacija gozdnih cest 5 min/km 16,294 km  81,47  5
Digitalizacija gozdnih vlak 33 min/km 24,861 km 820,41 49

Skupaj 1665,72
(27,8 h) 100,00

6  ZAKLJUČKI

Analiza različnih načinov zajema podatkov kaže, 
da je digitalizacija gozdnih prometnic na podlagi 
podatkov LiDAR izvedena hitreje in posledično 
z manjšimi stroški kot z doslej uveljavljenimi 

Preglednica 9: Primerjava dolžin gozdnih prometnic

Gozdna prometnica LiDAR
[km]

Uradna baza ZGS
[km]

Razlika
[m]

Razlika
[%]

Gozdna cesta 16,294 16,088 206 1,26
Gozdna vlaka 24,861 24,713 148 0,60

Slika 3: Primerjava med položajema digitalizirane črte gozdne ceste, pridobljene iz uradne podatkovne baze 
(rumena črta) in pridobljene na podlagi podatkov LiDAR (bela črta). Podlaga je tematska karta naklonov (rdeča 
barva predstavlja nizke naklone, zelena barva visoke naklone) z ločljivostjo 0,5 metra. (Kartografija: Luka Rebolj).
Figure 3: Comparison between the positions of the digitalized line of forest road, acquired from the official data 
basis (yellow line) and acquired on the basis of LiDAR data (white line). The base is thematic slope map (red color 
represents low slopes, green color high slopes) with resolution of 0.5 meter. (Cartography: Luka Rebolj)

metodami. Digitalizirane linije gozdnih prometnic 
so tudi natančneje določene. 

Natančnost položaja gozdne prometnice zelo 
vpliva na načrtovanje gospodarjenja z gozdovi, 
predvsem pa je natančna slika gozdnih cest in 
gozdnih vlak trdna podlaga, na katero se nave-
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zujejo preostali podatki o gozdu in gozdnem 
prostoru. 

Kot smo navedli že v poglavju o metodah 
dela, opravljena analiza ne vključuje stroška ter 
porabe časa pri pridobivanju in obdelavi osnovnih 
podatkov LiDAR, ker Geodetska uprava Republike 
Slovenije v bližnji prihodnosti načrtuje nacionalno 
snemanje površja s tehnologijo LiDAR. Zato je 
osnova za izračun stroškov pri digitalizaciji goz-
dnih prometnic iz podatkov LiDAR lahko podatek 
o porabi časa, predstavljenega v tem prispevku.

Natančnost položaja gozdnih cest v uradni 
podatkovni bazi ZGS je razmeroma dobra, ko 
govorimo o obstoječih metodah gozdnogospodar-
skega načrtovanja. Ko pa bo tehnologija LiDAR 
postala temelj gozdnogospodarskemu načrtovanju 
tudi v praksi, bo natančnost položajev gozdnih 
cest, pridobljena na podlagi doslej uveljavljenih 
metod, nezadostna. To še bolj velja za gozdne 
vlake, kjer natančnost položaja gozdne vlake v 
večini primerov zelo vpliva na način gospodar-
jenja z gozdovi.

Z večjo natančnostjo položaja gozdnih pro-
metnic na karti in večjo ločljivostjo terenskih 
značilnosti bo mogoče natančneje razčleniti 
delovna polja v sklopu gozdne proizvodnje. Ni 
daleč tudi čas, ko bodo uporabnikom na voljo 
aplikacije, ki bodo lahko na podlagi podatkov 
LiDAR priporočile optimalno vrsto tehnologije za 
izvedbo del. V teh izračunih bodo gozdne prome-
tnice pomemben vhodni podatek, zato bo njihov 

natančen položaj na karti še toliko pomembnejši. 
Vzporedno se že razvijajo računalniški algo-

ritmi, ki bodo avtomatsko določali potek linij 
gozdnih prometnic. Vendar je treba poudariti, da 
bo pri tem vedno potrebna tudi presoja terenskega 
kadra. Vsekakor bo razvoj v tej smeri prispeval k 
manjši porabi časa pri grafičnem zajemu položaja 
prometnic v prostoru.

8 ZAHVALA
Delo je nastalo v sklopu mednarodnega projekta 
NewFor – NEW technologies for better mountain 
FORest timber mobilisation (www.newfor.net), 
program financiranja Alpine Space. 
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1 POSVETOVANJA IN PRIREDITVE
1.1  Občni zbor ZGDS (marec 2015)
Na rednem letnem občnem zboru naj bi delegate 
seznanili o poslovanju zveze v letu 2014, potrdili 
in sprejeli program dela in finančni načrt za leto 
2015. Na občnem zboru naj bi sprejeli in potrdili 
tudi spremembe in dopolnitve pravil zveze, ki 
so v pravila vključena na podlagi predlogov UE 
Ljubljana. Na podlagi vloge ZGDS za potrditev 
sprememb in dopolnitev pravil zveze, ki je bila na 
upravno enoto posredovana v decembru 2014, je 
UE predlagala še dodatne spremembe in dopolnila, 
ki naj bi pravila uskladila z zakonom o društvih. 

1.2  Soorganizacija prireditev v okviru 
tedna gozdov (maj 2015) 

Tako kot vsako leto bo tudi letos Zveza gozdarskih 
društev Slovenije sodelovala pri organiziranju in 
sofinanciranju dogodkov v okviru tedna gozdov 
2015. 

1.3  Organizacija posvetovanja »Gozdarska 
stroka lahko zardeva od ponosa in 
sramu« (maj ali september 2015) 

Minilo je skoraj 20 let odkar gozdarska stroka dela 
v okvirih, ki jih določajo predpisi, ki opredeljujejo 
gospodarjenje z gozdovi in izhajajo iz leta 1993. 
brez dvoma je čas, da kot stroka naredimo majhno, 
samokritično bilanco svojega dela. Pohvalimo 
vsebine, ki so vredne pohvale in tudi grajamo 
tisto kar je vredno graje. Ob tem pa predlagamo 
tudi izboljšave. V tem okviru naj bi organizirali 
samokritično strokovno razpravo o uspehih in 
stran poteh gozdarskega dela, ki na stroko mečejo 
dobro in slabo luč in za to naj bi uporabili računal-
niško komunikacijo. V tem okviru bi bilo vredno 
proučiti tudi ali je smotrno obnoviti razpravo o 
gozdarskem kodeksu. Na organiziran način bi bilo 
potrebno sprožiti diskusijo in jo po koncu opre-
miti tudi z zaključki. Delo naj bi vodila komisija 
za izobraževanje. Preizkusili naj bi računalniški 
medij za organizacijo takega posveta.

Program dela in finančni načrt Zveze gozdarskih društev 
Slovenije v letu 2015

1.4  Organizacija posvetovanja 
''Opremljenost, usposobljenost 
in konkurenčnost slovenskega 
gozdarstva za bodočnost''(november 
2015)

V naslednjem letu bo zaključeno obdobje, ko 
je bila GG organizacijam z zakonom podeljena 
koncesija za izvajanje gospodarjenja v državnih 
gozdovih. Računalo se je, da bo to obdobje prispe-
valo, da se bo izvajalski del gozdarstva kadrovsko 
in tehnično opremil za konkurenčno izvajanje 
del v gozdovih. Na ta način naj bi bil sposoben v 
tekmi z sosednjimi državami ohraniti pretežni del 
izvajanja izkoriščanja, gojenja gozdov in varstva 
gozdov v naših gozdovih. Računalo se je celo, da 
se bo opremil za izvajanje določenega deleža teh 
del tudi v zasebnih gozdovih. Posvet naj bi dal 
odgovor na to kakšna je dejanska slika in kakšne 
so ambicije in možnosti. 

1.5  Sodelovanje pri pripravi sprememb 
in dopolnitev predpisov o 
gospodarjenju z gozdovi (april in 
oktober 2015)

Zveza naj bi z organiziranjem javnih razprav (po 
možnosti v vsakem območju eno) animirala jav-
nost, da bi povedala kaj od gozdov pričakuje in kaj 
je zanje pripravljena nameniti. javne razprave naj 
bi prispevale k temu, da bi bilo tudi jasno katere 
slovenske posebnosti pri gospodarjenju z gozdovi 
imajo splošno družbeno podporo. Za uresniče-
vanje ciljev glede razvoja gozdov in gozdarstva 
naj bi tako prispevali k spremembi in dopolnitvi 
sistemskih določb, ki bi predstavljale vsebinsko 
in materialno najbolj logično, sprejemljivo, dol-
goročno naravnano smer razvoja sistema gospo-
darjenja z gozdovi. javne razprave naj bi bile tudi 
priložnost za zagon procesa trajnega razmišljanja 
in oblikovanja politike gospodarjenja z gozdovi 
oziroma Nacionalnega gozdnega programa.

1.6  Razčiščevanje strokovnih dilem 
Na način, ki ga omogoča sodobna tehnologija 
(računalniki...) bo zveza še naprej spodbujala 

Društvena vesti
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razpravo o vsebinskih dilemah, ki so prisotne 
v gozdarskem strokovnem vsakdanu, pa niso 
učinkovito razrešene. V obliki E-konference, 
foruma, se bodo dileme oblikovale in posebna 
komisija naj bi spodbujala polemiko o njih in 
njihovem razreševanju. Predstavniki strokovne 
komisije, ki jo bo imenovala zveza, bodo dileme 
pomagali razreševati, predvsem pa bo njihova 
naloga spodbujati polemično razpravo. Naloga 
komisije bo tudi poiskati rezultanto opravljene 
polemike in jo stroki tudi predstaviti. To je trajna 
strokovna naloga, ki se je začela uresničevati že 
v letu 2012, vendar s premalo odziva. izvajala 
pa naj bi jo komisija za izobraževanje pri zvezi.

1.7  Ustanovitev slovenskega foruma 
za ohranjanje in izboljšavo vodnih 
virov

Ponovno neuresničena je ostala ta točka lanskole-
tnega programa. Ne smemo je opustiti in dopustiti, 
da ne bi bila realizirana. To še toliko bolj, ker je 
bila pobuda podprta tudi na majskem posvetu o 
vodah v okviru tedna gozdov 2013. Naša obveza 
se iz lanskega leta prenaša v letošnje. S pomočjo 
iniciativnega odbora je potrebno pripraviti pravila 
delovanja foruma in začetek njegovega delovanja. 
V njem naj bi Slovence animirali za trajno spre-
mljanje in ohranjanje kvalitete ter izboljševanje 
vodnih virov v Sloveniji. Zgradili naj bi sistem, 
ki bo trajno, na prostovoljni podlagi opozarjal in 
spodbujal k vsesplošni skrbi za vodo. V forumu naj 
bi delovale organizacije civilne družbe in ustanove 
ter podjetja, ki imajo opraviti z vodo. Odprt bo 
za vse, ki čutijo, da je potrebno za ohranitev in 
izboljšavo vodnih virov, pripraviti celotno družbo, 
da pravi čas naredi prave korake za kvantiteto 
in kvaliteto vode, za bodočnost Slovenije v pre-
skrbljenosti z vodo. V iniciativni odbor naj bi 
vključili vplivne posameznike in organizacije. 
Delovanje foruma bo samostojno. Naloga zveze 
je, da pripelje do njegovega delovanja.

1.8  Priprava razstav v Galeriji - GIS
Z letošnjim letom naj bi skupaj z Gozdarskim 
inštitutom Slovenije, Zavodom za gozdove Slo-
venije in Oddelkom za gozdove in obnovljive 
gozdne vire nadaljevali z organizacijo razstav. 

Tudi ta del aktivnosti naj bi pomagal oblikovati 
in predstavljati podobo stroke. V letu 2015 naj bi 
skupaj organizirali 4 razstave. Skupni razstavni 
odbor naj bi zagotovil izvedbo razstav skladno 
s programom in finančnim načrtom, ki ga potr-
dijo vse ustanove, ki sodelujejo pri organizaciji 
in izvedbi razstav. Vsak od soorganizatorjev bo 
zagotovil finančno pokritje ene razstave.

2.  IZDAJATELJSKA DEJAVNOST
2.1  Izdaja 10. številk Gozdarskega 

vestnika
Kot vsako leto naj bi tudi v letošnjem letu izšlo 
deset številk gozdarskega vestnika-73 letnik v 
predvidoma 8 zvezkih. 

Tudi v letniku 2015 se bodo nadaljevale znan-
stvene razprave na temo ohranjanja gozdnih 
habitatnih tipov za saproksilne hrošče, določanjem 
ohranitvenih stanj kvalifikacijskih habitatnih tipov 
in vrst z metodo, ki temelji na mehki logiki in 
ukrepi za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega 
stanja gozdnih habitatnih tipov in habitatov vrst 
na podlagi dobrih praks.

Več razprav bo namenjenih načrtovanju v 
gozdarstvu, proučevanju gozdnih rastišč in nji-
hovi proizvodni sposobnosti. Tematska številka 
GV bo namenjena zbiru vsebin predstavljenih 
na lanskoletnem novembrskem posvetovanju. 

Želeli pa bi, da bi dobili več znanstvenih raz-
prav s področja pridobivanja lesa in ekonomike 
gozdarstva.

Kot v preteklih letnikih, bo tudi letnik 2015 
prispeval k uvajanju novih znanj in spoznanj v 
praks.

2.2  Izdaja monografije ''Razvoj rabe 
gozdov in pridobivanja lesa''                 

Ta točka programa v lanskem letu ni bila realizirana. 
Knjiga bo prikazovala odnos do gozda in razvoj 
tehnologije in organizacije pri pridobivanju lesa. 
Monografija bo delo dr. boštjana Koširja in bo brez 
dvoma prispevala marsikakšen razmislek tudi za 
obdobje, ko bo s povečano sečnjo v slovenskih goz-
dovih, ki jo opredeljuje najnovejša generacija načr-
tov gozdnogospodarkih območij, lahko povečan 
prispevek gozdov v bruto družbenem proizvodu. 
Knjiga bo prikazovala razvoj človeškega odnosa 
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do gozda in tehnologije, ki je bila skozi zgodovino 
uporabljana pri gospodarjenju z gozdovi. (Ker bo 
avtor dal poudarek celovitemu razvoju na področju 
izkoriščanja gozdov, je izrazil pomislek, če bo delo 
lahko pripravljeno za izdajo v tem letu. ZGDS je 
izdajo monografije kljub temu uvrstila v program 
dela.). Obstaja pa možnost izdaje knjige na osnovi 
disertacije (dr. Tadej Brate) o Idrijskem laufu.

2.4  Spletna stran ZGDS
Spletna stran mora postati povezovalni element 
v zvezi. izkoristiti jo je potrebno za to, da bomo 
seznanjeni z vsem kar med letom zaposluje društva 
in predvsem tudi s tem kar le ta v svojem delu ponu-
jajo širši slovenski javnosti. V ta namen se morajo 
bolj kot doslej aktivirati strani, ki so namenjene 
društvom in sekcijam. Te so bile tudi v prejšnjem 
letu še premalo angažirane tako za obveščanje in 
motivacijo članstva pa tudi za širšo javnost. 

3 DELOVANJE KOMISIJ IN SEKCIJ 
ZVEZE V LETU 2015

3.1  Komisija za šport
Smučanje:

 – Od 11.1. do 18.1.2015-EFNS (Evropsko goz-
darsko smučarsko tekmovanje), ki bo v kraju 
Lenzerheide (Švica).

 – ALPE ADRIA gozdarska smučarska prireditev 
bo v deželi Furlanija julijska krajina (italija). 
Predvidoma bo tekmovanje konec februarja.

 – Konec januarja 2015 bo slovensko gozdarsko 
smučarsko prvenstvo, organizator bo Koroško 
gozdarsko društvo. Prireditev bo na Kopah nad 
Slovenj Gradcem.

Tenis:
 – Odprto gozdarsko teniško prvenstvo Hrvaške 

na katerem sodelujejo tudi naši igralci  tenisa 
bo v mesecu maju 2015 v Vinkovcih.

 – Gozdarski teniški dvoboj Hrvaška – Slovenija 
bo potekal na Hrvaškem, datum še ni točno 
določen.

 – Slovensko prvenstvo v tenisu. Organizator, kraj 
in čas izvedbe bo znan naknadno.
Prav je, da se informacije o vseh športnih 

dogodkih pravočasno objavljajo na spletnih 
straneh ZGDS.

3.2  Komisija za evropske pešpoti v 
Sloveniji

V letu 2015 bo komisija posvetila pozornost obnovi 
in osvežitvi markacij na evropskih pešpoteh. 
Da bo vsaj del obnove navedenih poti možno 
realizirati, bo moral vsak ustanovitelj nujno 
zagotoviti določena finančna sredstva. Komisija 
bo zagotovila organizacijo zbora pohodnikov v 
Sloveniji in udeležbo na srečanju pohodnikov v 
evropskem merilu. Začela bo tudi z aktivnostmi 
v okviru EVROPOHOD 2016. V letu 2015 bo 
med najpomembnejšimi aktivnostmi obeležitev 
40. letnice E6. V avgustu in mesecu oktobru bo 
komisija organizirala daljša popotovanja po E6. To 
obletnico bo primerno obeležila tudi spominska 
razstava v mesecu oktobru 2015. 

3.3  Terminološka komisija
Delo komisije v letu 2015 bo osredotočeno na 
tri prednostne naloge. Člani si bodo prizadevali 
vzpostaviti spletno klepetalnico, preko katere bo 
lahko strokovna javnost razpravljala o problema-
tičnih in dvoumnih izrazih (brez razlag). S tem 
želi komisija okrepiti odnos med znanstveno in 
strokovno sfero ter prispevati k doslednejši rabi 
ustrezne strokovne terminologije. Druga priori-
tetna naloga komisije bo oblikovanje uporabniku 
prijaznejše verzije slovarja Lexicon Silvestre, kate-
remu bi s časom dodajali angleške (in nemške) 
prevode ter slikovno gradivo za posamezne 
termine. S tem se želi še bolj približati uporabo 
ustrezne slovenske terminologije širši strokovni 
javnosti. Predvsem se danes kaže tudi potreba 
po oblikovanju ustreznih prevodov specifičnih 
slovenskih strokovnih terminov v angleški jezik. 
Delo komisije bo obsegalo tudi razpravljanje o 
vprašljivih in problematičnih izrazih. Komisija 
bo oblikovane nove razlage redno objavljala na 
spletni strani ZGDS in v reviji Gozdarski vestnik.

Sestajala se bo po ustaljenem redu, vsako drugo 
sredo v mesecu v prostorih Oddelka za gozdarstvo 
biotehniške fakultete. V letošnjem letu bo komisijo 
sestavljalo sedem članov.

3.4 Sekcija Prosilva Slovenija
Udeležba na letnem srečanju Prosilve EU na 
Češkem (september 2015)

Društvena vesti
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 – Organizacija stokovne ekskurzije na Hrvaško 
(8. maj 2015)

 – Oblikovanje vsebine sekcije Prosilva Slovenije 
na strani ZGDS

 – Dopolnitev pravil sekcije v okviru Zveze goz-
darskih društev

 – Priprava gradiva za izobraževanje lastnikov 
gozdov

 – Sodelovanje v akciji Obnovimo slovenske 
gozdove, Magolnik, v tednu gozdov 2015

 – Terenska ekskurzija na OE ZGS celje (sep-
tember 2015)

 – Terenska ekskurzija v Pahernikove gozdove v 
sodelovanju s Prosilva Avstrija (oktober 2015)

 – Sodelovanje s Pahernikovo ustanovo pri ure-
janju sobe za predstavitev gospodarjenja z 
gozdovi po načelih Prosilve (Radlje)

 – Sodelovanje v javni razpravi ob pripravi novega 
zakona o gozdovih.

4 DELOVANJE GOZDARSKIH 
DRUŠTEV: AKCIJE V JAVNEM 
INTERESU

izvedba projektov, ki so sestavni del programa 
gozdarskih društev za leto 2014 in po vsebini 
presegajo ožji društveni okvir na nek način 
postanejo sestavni del programa zveze. Na podlagi 
programov društev in določenih kriterijev jih 
bo v program zveze uvrstil iO zveze. Društva pa 
bodo zvezi poročala o njihovi realizaciji. Najbolj 
odmevne akcije bo v skladu s finančnimi zmo-
žnostmi tudi sofinancirala. 

5 FINANČNI NAČRT 
 ZA IZVEDBO 
 PROGRAMA 2015

52.440 €
5.1   Posvetovanja in prireditve      8.020 €
5.1.1 Občni zbor ZGDS (april 2015) 

820 €
– najem prostora 70 €
– drugi stroški (kava, sendviči) 350 €
– potni stroški (če bo problem 
 prevoz delegatov)   400

5.1.2  Soorganizacija prireditev v okviru 
  tedna gozdov (maj 2015) 400 € 

5.1.3  Organizacija E -posvetovanja 
»Gozdarska stroka lahko zardeva od 
ponosa in sramu« (maj 2015)  200 €

–  animacija po spletu 200 €

5.1.4  Organizacija posvetovanja 
''Opremljenost, usposobljenost in 
konkurenčnost slovenskega  
gozdarstva za bodočnost ''  

 (november 2013)'' 1.000
– najem prostora  100 €
– drugi stroški (vabila, povzetki 
 referatov, kava, sendvič,...) 900 €

5.1.4 Sodelovanje pri pripravi 
  sprememb in dopolnitev 
  predpisov o gospodarjenju 
  z gozdovi – javne razprave 3.600 €
–  najem prostorov (14x100 €)       1.400 €
–  moderatorji (14x50 €)     700 €
–  priprava materiala (letaki-vabila, 
  plakati, uvod v razpravo) 1.500 €

5.1.5 Izdelava pobude za oblikovanje 
  foruma »Voda - Življenje!«  1.000 €
–  izdelava projekta, predlog pravil        250 €
–  seje inic. odbora  250 €
–  ustanovna seja foruma  500 €

5.1.6 Priprava razstav v avli GIS 
         1.000 €

5.2.  Izdajateljska dejavnost  35.500 €
5.2.1 Izdajanje 8. zvezkov GV 
  (10.številk) s sredico            26.500 €
–  izdaja GV      26.500 €
5.2.2  Izdaja knjige dr. Boštjana 
  Koširja ''Razvoj rabe gozdov in
  pridobivanja lesa'' (300 x 30 €) 9.000 €

5.3   DELOVANJE KOMISIJ 
 IN SEKCIJ ZVEZE 5.500 €

5.3.1 Komisija za šport   500 €
–  organiziranje programiranih akcij 
  vključenih v program ZGDS   500 €

Društvene vesti
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5.3.2  Komisija za evropske pešpoti 
  v Sloveniji 2.000 €
–  organiziranje programiranih akcij 
  vključenih v program ZGDS 2.000 €

5.3.3 Terminološka komisija 2.000 €
–  organiziranje 10 srečanj-razprav 
  komisije 2.000 €

5.3.4  Sekcija ProSilva Slovenija   500 €
–  organiziranje programiranih akcij   500 €
5.3.5  Komisija za strokovne dileme 

- izobraževalna   500 €
–  stroški delovanja komisije    500 €

5.4   Akcije društev, ki so v javnem 
  interesu         1.000 €
5.5   Stroški delovanja zveze  2.420 €
–  najemnina za pisarno   420 €
–  vzdrževanje spletne strani   500 €
–  kilometrina in potni stroški        1.500 €

6.  VIRI SREDSTEV 52.440 €

– prenos sredstev iz leta 2014 17.940 €
– naročnina za GV za leto 2015  15.000 €
– dotacije, sponzorstva in reklame 11.500 €
– prodaja izdanih edicij  8.000€

Pripravil: jože FALKNER
predsednik

Društvena vesti

V letošnjem letu so doktorske disertacije uspe-
šno zagovarjali že trije raziskovalci Gozdarskega 
inštituta Slovenije: dr. Robert Robek, dr. Ines 
Štraus in dr. Andrej Verlič.

20. 2. 2015 je dr. Andrej Verlič uspešno 
zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom 
»Dejavniki kakovosti in varnosti rekreacije v 
urbanem gozdu« na Oddelku za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire. Mentor in somentor pri 
nalogi sta bila doc. dr. janez Pirnat in znan. svet. 
dr. Primož Simončič. Komisijo so sestavljali: prof. 
dr. Marko Polič (predsednik), izr. prof. dr. Krištof 
Oštir in doc. dr. Gregor Torkar (člana).

9. 4. 2015 je dr. Robert Robek na Oddelku za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire doktoriral 
iz teme: »Nosilnost vozišč grajenih gozdnih 
prometnic v Sloveniji«. Mentor doktorske diser-
tacije je bil prof. dr. igor Potočnik. Komisijo za 
zagovor so sestavljali: mentor prof. dr. janez Krč 
(predsednik), prof. dr. janez Žmavc in prof. dr. 
Dubravko Horvat (člana).

V torek, 14. 4. 2015 je v sejni sobi Dekanata 
biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani iz teme: 
»Vpliv temperature in CO2 na dinamiko rasti in 
celično aktivnost ektomikoriznih gliv pri bukvi 

Novi doktoranti Gozdarskega inštituta Slovenije v letu 2015

Fagus sylvatica L.« doktorirala naša sodelavka 
dr. Ines Štraus pod mentorstvom prof. dr. Hojke 
Kraigher in somentorstvom prof. dr. Marka Krefta. 
Komisijo za zagovor so sestavljale prof. dr. Marjana 
Regvar (predsednica) ter članici prof. dr. Marina 
Dermastia in doc. dr. Andreja Urbanek Krajnc.

V letu 2015 bomo na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije pridobili 5 ali 6 novih doktorjev 
znanosti, s čimer bo naša skupnost narasla na 
40 doktorjev znanosti, kar je več kot polovica 
zaposlenih na Inštitutu. Na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije smo na nove doktorante zelo ponosni 
in jim čestitamo.

Kadri in izobraževanje
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Teden gozdov je tradicionalna prireditev slo-
venskega gozdarstva, ki poteka že od zgodnjih 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja, vedno zadnji 
teden v maju. Letošnje prireditve v okviru Tedna 
gozdov so potekale od 23. do 31. maja 2015, 
nekateri dogodki pa še v mesecu juniju. 

Letošnji Teden je posvečen promociji nege 
gozda kot osnovnega orodja gozdarja in lastnika 
gozda za usmerjanje razvoja gozdov. Pravilno in 
pravočasno izvajanje negovalnih ukrepov v gozdu 
je še posebej pomembno 
pri sanaciji gozdov, ki so 
bili poškodovani v lan-
skem žledolomu, nega pa 
spremlja rast in razvoj prav 
vsakega gozdnega sestoja, ki 
ga želimo vzgojiti v kako-
vosten, zdrav, stabilen in 
donosen gozd. Obnova 
gozda, bodisi s saditvijo 
sadik gozdnega drevja ali z 
naravno obnovo je zgolj prva faza razvoja novega 
gozda. V nadaljevanju se ukrepom obnove gozda 
pridružijo ukrepi nege gozda, ki obsegajo vrsto 
del v gozdnih sestojih od nege mladega gozda do 
redčenja v malo starejših in v odraslih sestojih 
ter priprave zrelih sestojev na obnovo, s katero 
sklenemo življenjski krog gozda. Ta krog življe-
nja gozda je ponazorjen na letošnjem plakatu 
Tedna gozdov. 

Usmerjanje razvoja gozda z nego ima v Slove-
niji že dolgo tradicijo in je del zaveze slovenskega 
gozdarstva k sonaravnemu, trajnostnemu in 
večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi. V 
Tednu gozdov želimo pozitivne izkušnje takšnega 
gospodarjenja pokazati javnosti, zato so ključne 
gozdarske in lesarske inštitucije v Sloveniji pri-
pravile več kot 40 prireditev, skupaj z dogodki 
za otroke in mladino ter lastnike gozdov pa več 
kot 80 dogodkov, ki so se zvrstili v okviru Tedna 
gozdov 2015 po vsej Sloveniji. celoten pregled 
dogodkov ob letošnjem Tednu gozdov je na voljo 
na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije 
http://www.zgs.si/. Od pisanega seznama priredi-
tev naj omenimo samo nekaj osrednjih: Uvodna 

prireditev Tedna gozdov 2015 je bila 23. 5. 2015 
na Magolniku pri Radečah in je bila posvečena 
negi gozda. V nedeljo, 24. 5. 2015, se je začelo 
v Ljubljani tridnevno srečanje Azija – Evropa 
(ASEM) na temo trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi 
izkušenj med oblikovalci politik in strokovnjaki, 
slovenske izkušnje pri gospodarjenju z gozdovi 
pa so bile predstavljene udeležencem iz članic 
ASEM kot primer dobre prakse na tem podro-

čju. V ponedeljek, 25. 5. 
2015 se je v ljubljanskem 
cankarjevem domu pri-
čela letošnja razstava 
Čar lesa 2015, posve-
čena promociji snovanja 
in rabe lesenih izdel-
kov. Drugačen pogled 
na rastline in drevesa 
ponuja Dan očarljivih 
rastlin, prireditev, ki je 

22. 5. 2015 potekala v ljubljanskem botaničnem 
vrtu. Otrokom so bile namenjene tudi prireditve 
Gozd, voda in mlinček v Črnučah, Dan odprtih 
vrat GiS in ZGS na Večni poti 2 v Ljubljani, 
Razigrani gozd v celju, kviz za osnovnošolce 
v Mislinji in vrsta vodenj po gozdu in gozdnih 
učnih poteh na vseh območnih enotah ZGS po 
Sloveniji. Osrednji prireditvi ob Tednu gozdov 
sta bili pripravljeni v tudi Nazarjah in Mariboru 
(Gozdovi na robu mesta).˝Več prireditev je bilo 
namenjeno strokovni javnosti kot npr. znanstveno 
srečanje Gozd in les 2015 , znanstvena konferenca 
in sestanek icP Forests, predstavitev pregledo-
valnika ZGS za podatke o gozdovih,˝prireditev 
Za posavski gozd in les v Sevnici˝in več delavnic 
v okviru projektov cRP, GOForMura, ManFor 
c.bD, EUFORRiNO, LiFEGENMON in GRE-
EN4GREY. Krog prireditev Tedna gozdov 2015 
je bil simbolično sklenjen v nedeljo, 31.5.2015 
v Radečah na tradicionalnem srečanju na Savi. 

Gozdarska stroka in lastniki gozdov nada-
ljujejo s sanacijo posledic lanskega žledoloma 
v gozdovih. Po podatkih, ki jih je Zavod za 
gozdove Slovenije zbral do sredine maja 2015, 

»Negujmo slovenske gozdove« – TEDEN GOZDOV 2015 
Gozdarstvo v času in prostoru
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je bilo v letošnjem letu posekanih pribl. 700.000 
m3 lesa zaradi sanacije poškodovanih gozdov in 
pribl. 300.000 m3 v rednih sečnjah. V skupnem 
to pomeni, da je od ocene po žledu poškodova-
nega drevja, ki je znašala približno 9 milijonov 
m3drevja, posekanih skoraj 3,7 milijonov m3 
lesa ali 41 %. Delež posekanih iglavcev glede 
na skupno poškodovano količino dreves znaša 
61 %, listavcev pa 30 %. 

Kakovost poškodovane lesne mase v gozdovih, 
ki leži na tleh,˝se je v 15-tih mesecih po žledo-
lomu že zelo zmanjšala, kar zelo omejuje njeno 
uporabnost in vpliva na ceno. Ocenjujemo, da bo 
v gozdovih ostala približno četrtina poškodova-
nega drevja, zlasti tam, kjer so spravilne razmere 
težje, stroški spravila pa so višji od prihodka od 
posekanega lesa in tam, kjer lastniki gozdov niso 
zainteresirani ali usposobljeni za sečnjo v zahtev-
nih razmerah. V kolikor ne gre za iglavce, ki lahko 
predstavljajo tveganje za razvoj podlubnikov, 
puščanje mrtve biomase v gozdovih s stališča 
gozdnega ekosistema ni sporno. Mrtva biomasa 
ugodno vpliva na biotsko pestrost gozda. Dejstvo 
pa je, da v primeru podrte kvalitetne hlodovine, 
ki ostane v gozdu, nastaja materialna škoda za 
lastnika gozda, saj so ta drevesa predniki skupaj 
z gozdarji dolga desetletja vzgajali in ohranjali 
zato, da bi sedanji lastniki lahko les s pridom 
uporabili, ne pa pustili, da strohni. 

Množičen pojav podlubnikov na iglavcih 
je resna grožnja ob vseh naravnih katastrofah 
v gozdovih. V letu 2014 smo se obsežnejšim 
poškodbam gozdov zaradi podlubnikov dokaj 
uspešno izognili, k čemur je prispevalo tudi 
hladno in vlažno vreme. Nekatera suha in toplejša 
obdobja v letošnji pomladi pa nakazujejo, da se 
lahko v naslednjih mesecih problem podlubni-
kov močno zaostri. Trenutna opažanja in trendi 
povečevanja števila po podlubnikih napadenih 
dreves kažejo na večji obseg tovrstnih poškodb 
na smreki in jelki, še zlasti na Postojnskem in 
Novomeškem ter na območju Ljubljane, Kranja, 
Tolmina, Kočevja in Maribora. iz tega razloga 
je nujno, da lastniki gozdov redno pregledujejo 
svoje gozdove, v primeru pojava podlubnikov, pa 
o tem obvestijo revirnega gozdarja ter pravočasno 
posekajo in spravijo iz gozda napadena drevesa. 

Sečnji poškodovanega in podrtega drevja 

sledi priprava sestoja in gozdnih tal na obnovo, 
ki se je v saniranih gozdovih že začela. Naravna 
obnova na ustrezno pripravljenih površinah 
poteka samodejno, obnova s saditvijo sadik pa 
se izvaja tam, kjer naravna obnova zaradi različ-
nih razlogov ni možna. Po oceni v sanacijskem 
načrtu bo obnova s saditvijo sadik potrebna na 
okoli 900 ha gozda, to je na 6 % vseh površin, 
ki jih bomo morali   po žledolomu v Sloveniji 
obnoviti (= 14 000 ha). Nadaljnji ukrepi, ki 
sledijo na saniranih površinah, so ukrepi nege 
mladega gozda. Z ukrepi nege (obžetev zeli, trav 
in grmovnic, čiščenje gošče) želimo zagotoviti 
ustrezne razmere˝za razvoj mladega gozda in 
ponovno vzgojiti kvalitetne in stabilne gozdne 
sestoje. Sredstva za obnovo poškodovanih gozdov, 
za izvedbo ukrepov nege in varstva poškodovanih 
gozdov ter nekatera dela pri sanaciji gozdnih 
prometnic   se bodo zagotavljala predvsem iz 
sredstev Programa razvoja podeželja (PRP) 
2014-2020. izvedbeni mehanizmi programa PRP 
so v pripravi, sredstva za omenjene ukrepe pa 
bodo lastniki gozdov lahko predvidoma začeli 
koristiti v jeseni 2015, za ukrep usposabljanja v 
gozdarstvu pa že v mesecu juniju 2015. 

Sanacijska dela v gozdovih še vedno pome-
nijo tveganje za nesreče pri delu v gozdu. V 
letošnjem letu beležimo 30 nezgod pri delu 
v gozdu med nepoklicnimi delavci, kamor 
spadajo predvsem lastniki gozdov in njihovi 
družinski člani, od tega 5 smrtnih. To je manj 
kot v enakem obdobju lanskega leta, ko je bilo 
do konca maja 9 smrtnih nezgod, v celem letu 
2014 pa je delo v gozdu zahtevalo 18 žrtev med 
nepoklicnimi in 3 žrtve med poklicnimi delavci. 
Manjše število nesreč ne pomeni neposredno 
večje varnosti pri delu, saj je tudi obseg delovnih 
aktivnosti manjši, kot v primerljivem lanskem 
obdobju. Tudi letošnje nezgode so omejene 
predvsem na področja sanacije žledoloma. Tri 
smrtne nezgode so se zgodile pri sečnji, dve pa 
pri spravilu lesa. 

izkušnje pri odpravi posledic lanskega žledo-
loma so bogat vir novih spoznanj za gozdarsko 
stroko in lastnike gozdov ter priložnost za 
odpravo pomanjkljivosti pri odzivu na naravne 
ujme. V zadnjem letu, še posebej pa z delavni-
cami z naslovom Pogled na žled v maju 2015 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Sporočilo za javnost 
Datum: 12. 2. 2015 
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je v okviru pri-
prave Poročila o delu ZGS za leto 2014 in Poročila 
o gozdovih 2014 pripravil preliminarne analize 
zbranih podatkov o delu v gozdovih v lanskem 
letu. Usklajena poročila bodo pripravljena do konca 
februarja 2014. 

Skupno je bilo v letu 2014 v slovenskih gozdovih 
posekanih skoraj 6,36 mio m3 lesa (skoraj 9.5 mio 
dreves), kar je za dobrih 2,4 mio m3 lesa več kot v letu 
2013 (3,92 mio m3). V skupni količini posekanega lesa 
predstavljajo iglavci 55 %, listavci pa 45 %. Podatki o 
realizaciji sanitarne sečnje zaradi posledic žledoloma 
kažejo, da je bilo zaradi žledoloma posekanih v letu 
2014 3 mio m3 lesa – posledice žledoloma predstavl-
jajo približno 47 % vsega poseka v Sloveniji, skupaj 
z ostalim sanitarnim posekom v gozdovih pa je ta 
odstotek 66 %. Delež sanitarne sečnje je največji v 
po žledu najbolj poškodovanih območjih Postojna, 
Ljubljana, Tolmin in Kranj, kjer je bila večina dreves 
posekana zaradi posledic žledoloma in drugih 
spremljajočih sanitarnih razlogov. 

Posek iglavcev, predvsem smreke in jelke, zaradi 
napada podlubnikov znaša 408.000 m3, nekaj lesne 
mase pa je še označene za posek, ki ga je potrebno 
opraviti do sredine marca 2015. V letu 2014 je 
bilo zaradi podlubnikov posekane za petino več 
iglavcev kot v letu 2013. Razsežnost problema 
podlubnikov v povezavi s posledicami žledoloma 
je bila v letu 2014 manjša od sicer pričakovane, 
predvsem zaradi hladnega in vlažnega vremena, 
ki ni ugodno za razvoj podlubnikov. Spremljanje 

Preliminarni podatki o realizaciji del v slovenskih gozdovih v 
letu 2014 in o poteku sanacije posledic žledoloma

stanja na terenu pa kaže, da se lahko problem 
podlubnikov močno zaostri z nastopom toplega 
spomladanskega obdobja. 

V strukturi sanacijskih del pri odpravi posledic 
žledoloma ima trenutno prednost čimprejšnja 
izvedba sanitarne sečnje iglavcev, poleg tega pa 
ZGS vzporedno izvaja aktivnosti na vseh ostalih, 
ključnih usmeritvah dolgoročnega Načrta sanacije 
gozdov poškodovanih v žledolomu, ki ga je ZGS 
izdelal v aprilu 2014, Vlada RS pa potrdila v juliju 
2014. Ključni cilji sanacije gozdov so poleg že 
omenjenega  preprečevanja sekundarne škode na 
nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov še 
zagotovitev varnosti pri delu v gozdu, zagotovitev 
nujno potrebnega odpiranja gozdov z novimi 
gozdnimi prometnicami, ohranitev kakovosti ozi-
roma vrednosti poškodovanih vrednejših dreves, 
ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na 
poškodovanih območjih in ohranitev zagotavljanja 
ekoloških in socialnih funkcij gozdov na vseh 
poškodovanih območjih. 

Za ohranitev proizvodnega potenciala gozdov in 
zagotavljanje vseh njihovih funkcij je pomembna 
nadaljnja obnova in nega poškodovanih gozdov. 
Obnova gozdov se je začela že v jeseni 2014, 
intenzivno pa se bo nadaljevala v letu 2015, tako 
v spomladanskem, predvsem pa jesenskem času, 
ki je z vidika uspešnosti sadnje sadik (še posebej 
listavcev) primernejši. Sredstva za obnovo gozdov 
se bodo zagotovljala iz sredstev Programa razvoja 
podeželja 2014–2020 ter iz nacionalnih proračun-
skih sredstev za vlaganja v gozdove.

Zavod za gozdove Slovenije – spletna stran

Gozdarstvo v času in prostoru
se je močno intenziviralo tudi raziskovalno in 
razvojno delo v gozdarski stroki, in sicer v okviru 
ciljnih raziskovalnih programov na področju 
gozdarstva in v okviru mednarodnih projektov 
(npr. Life+ projekt LiFEGENMON – Razvoj 
sistema genetskega monitoringa gozdov). Pri 
teh prizadevanjih za razvoj novega znanja na 

področju sanacije naravnih ujm v gozdovih pa 
je zelo pomembno sodelovanje raziskovalcev 
in uporabnikov znanja, kar se je pokazalo tudi 
pri izvedbi več delavnic to temo, ki so potekale 
letos spomladi.˝

Zavod za gozdove Slovenije
Mag. Andrej bREZNiKAR
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Delavnico POGLED NA ŽLED so na ponudbo 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
13. maja 2015 organizirali Gozdarski inštitut 
Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani skupaj z Zavodom za gozdove RS. 

Delavnica je bila namenjena prenosu znanja, 
sodelovanju med različnimi deležniki na področju 
gozdarstva, kar je izpostavil tudi prof. dr. janez 
Krč, prodekan Oddelka za gozdarstvo in obno-
vljive gozdne vire bF UL: »Na mnoge ključne 
dejavnike, na vrsto poškodb in na intenzivnost 
žledoloma gozdarji ne moremo vplivati. Neka-
teri dejavniki pa še ostajajo pod našim vplivom, 
njihovo poznavanje nam omogoča dolgoročno 
preventivo s prilagojenim gojenjem in gospodar-
jenjem z gozdom ter vsaj do neke mere zmanjšanje 
prihodnjih škod.« 

Z delavnico pogled na žled o gozdnogospodarskih  
in gozdnogojitvenih ukrepih po žledu

Kot predstavnik organizatorje je vse udele-
žence pozdravil tudi dr. Primož Simončič, direk-
tor Gozdarskega inštituta Slovenije: »Današnja 
delavnica je rezultat sodelovanja treh institucij 
s področja gozdarstva, kar omogoča prenos 
znanja od raziskovalcev do revirnih gozdarjev, 
drevesničarjev in upamo tudi lastnikov gozdov. 
V popoldanskem terenskem delu delavnice si 
boste lahko za inštitutom ogledali primer sani-
ranega gozda po žledu, kjer bomo poleg sanacije 
predstavili tudi ukrepe po sanaciji« 

Udeležence je pozdravil tudi Damjan Oražem, 
direktor Zavoda za gozdove Slovenije: »Žled 
ima veliko obrazov, kar smo lahko videli tudi 
v lanskem letu. Naj se zdijo vsi koraki še tako 
skrbno načrtovani, smo zaradi obsega žleda 
soočili s povsem novimi situacijami, od zago-
tavljanja financ za dodaten, nepredviden obseg 

Udeleženci delavnice Pogled na žled
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dela, do psihološke podpore zaposlenim, ...«  
Udeležence je nagovoril tudi mag. jošt jakša, 
generalni direktor Direktorata za gozdarstvo: 
»Žled je potrebno spremljati večplastno, skozi 
socialno dimenzijo z varovanjem življenj in 
premoženja ter skozi ekosistemsko dimenzijo. 
Gozd je ekosistem, ki se obnavlja tudi do 150 
let. Tu bi se lahko zahvalil raziskovalcem, ki so 
prejeli izziv aplikativnih raziskav, kar jim ne bo 
prineslo objav člankov v priznanih revijah, bodo 
pa rezultati njihovega dela bistvenega pomena za 
slovenski gozd in vse, ki z njim delamo.«

Organizatorji delavnice so poudarili, da želijo 
z organizacijo delavnice znanje in raziskave o 
ukrepih po ujmah predstaviti širši javnosti, 
predvsem posameznikom, ki so neposredno 
povezani z ukrepi, lastnikom gozdov, revir-
nim gozdarjem, gojiteljem, drevesničarjem, 
izobraževalnim institucijam, zakonodajalcem 
ter drugim. 

Poudariti želijo, da so ujme naraven pojav, ki 
ponujajo priložnost za oblikovanje gozda z večjo 
starostno, strukturno in vrstno raznolikostjo. 
Tak gozd ima izboljšane habitatne razmere in 
povečuje biotsko pestrost. Žled je dokaj nese-
lektivna ujma, zato je težko razviti priporočila 
za povečanje odpornosti gozdnih sestojev, pa 
vendarle raziskave nakazujejo, da so odpornejši 
sestoji, kjer se redno gospodari oz. so negovani, 
malopovršinsko-raznomerni in mešani. Prav 
zato je treba spodbujati redno gospodarjenje v 
zasebnih gozdovih. 

Nega gozda je torej temeljno orodje za pove-
čevanje odpornosti gozdnih sestojev na ujme, 
vendar postaja vse dražja, državnih spodbud 
zanjo je vse manj. iz raziskovalnega dela sledi, 
da je mogoče nego z upoštevanjem načela osre-
dotočenja poceniti. Samo genetsko pestra nova 
generacija gozda bo omogočala prilagajanje na 
bodoče razmere v okolju.

Poudarili so, da bo umetna obnova (sajenje) 
potrebna tam, kjer je nevarnost erozije, na naj-
bogatejši rastiščih in kjer primanjkuje zadostno 
število semenskih dreves. Potrebno je preizkuša-
nje alternativnih, pogosto cenejših oblik sanacije, 
kot so: nadzorovana uporaba sadik iz naravnega 
okolja, uporaba kontejnerskih mikoriziranih 
sadik, setev s pripravo tal ter saditev v skupinah 
in na izbrana mesta.

V nekaterih predelih Slovenije, kjer divjad 
resno ovira obnovo gozda po žledu, bi bilo treba 
uravnavati tudi številčnost divjadi. 

Racionalizirati in nadgraditi pa ni potrebno 
le nege gozdov, ampak tudi monitoring gozdov, 
med drugim z intenzivnejšo uporabo novih 
metod daljinskega zaznavanja, morda tudi z 
zgostitvijo mreže vzorčnih ploskev. Odličen 
korak je država storila z lanskoletnim vsesloven-
skim 3-D lidarskim snemanjem, ki pa bi ga bilo 
treba periodično ponavljati po zgledu letalskih 
fotosnemanj. S tem bi dobili zelo kvaliteten in 
podroben vpogled v spremembe gozda v času in 
prostoru, vključno s posledicami ujm. 

Zaradi zagotavljanja genetske pestrosti snu-
jemo sistem genetskega monitoringa gozdov, ki 
bo opozarjal na spremembe v genetski pestrosti 
populacij gozdnega drevja in s tem na negativne 
procese, ki bi v prihodnosti poslabšali stojnost 
sestojev in obstoj gozda.

Vsi ti podatki bi omogočali poglobljeno 
analizo ne le ujm, pač pa tudi drugih procesov v 
gozdu, ki so neposredno ali posredno povezani 
s spremembami podnebja in ostalih človekovih 
vplivov. 

Naslednji dan se je delavnica nadaljevala na 
raziskovalnih objektih v okolici Sevnice

Dr. Andrej KObLER
Prof. dr. Hojka KRAiGHER

prof. dr. jurij DiAci
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Tudi letos smo v Društvu študentov gozdarstva 
organizirali mednarodno srečanje študentov goz-
darstva imenovano Winter Meeting 2015. Srečanje 
se je odvijalo od 8. do 14. marca 2015 v Ljubljani, 
Zasavju, idrijskem in Zgornjem Posočju. Udeležilo 
se ga je 53 študentov gozdarstva in sorodnih ved, 
od tega 30 tujcev iz enajstih evropskih držav.

Winter Meeting je neformalno enotedensko 
mednarodno srečanje študentov, ki ga v našem 
društvu, že 6. zapored, organiziramo v okviru 
Mednarodne zveze študentov gozdarstva (iFSA). 
Rdečo nit projekta tvorijo predavanja, delavnice 
in terenske ekskurzije s katerimi želimo našim 
kolegom onstran meja naše države predstaviti 
slovenske gozdove, gozdarstvo in naravno ter 
kulturno dediščino. V šestih letih smo tako uspeli 
na edinstven način udeležencem predstaviti večji 
del Slovenije. Srečanje je, zlasti med evropskimi 
študenti, postalo zelo razpoznavno in predstavlja 
veliko možnost za promocijo naše stroke, kot tudi 
mednarodno udejstvovanje slovenskih študentov 
gozdarstva.

Glavnina letošnjega srečanja je potekala v 
Zasavju in Zgornjem Posočju (okolica Tolmina, 
Kobarida in Trente), saj teh regij v preteklih letih 
nismo zajeli. Srečanje  smo tradicionalno začeli v 
Ljubljani, na Oddelku za gozdarstvo biotehniške 
fakultete, z otvoritvijo in predavanji prof. dr. Maje 
jurc, dr. Mihe Krofla, prof. dr. jurija Diacija, Anžeta 
japlja in Vasje Lebana. Po otvoritvi smo se preselili 
v Zasavje, kjer smo se  nastanili v planinskem 
domu v Gorah. Še prej smo se ustavili v Laškem, 
kjer smo imeli voden ogled muzeja Laško in pivo-
varne Laško, saj se je pivovarna Laško prijazno 
odzvala na našo donatorsko prošnjo. Vendar je 
bil glavni namen obiska v Zasavju spoznavanje 
tamkajšnjih gozdov. Le te smo spoznavali na 
pohodu na Kopitnik, pod vodstvom tamkajšnjega 
revirnega gozdarja Andreja Kovača. V glavnem 
smo se posvetili spoznavanju vegetacijskih tipov 
in pestre flore, gojenju gozdov ter divjadi in 
lovstvu. Drugi del srečanja smo preživeli v Lju-
bljani, na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kjer so 
za nas organizirali delavnice v sklopu aktivnost 

6. Mednarodno srečanje študentov gozdarstva – Winter 
Meeting 2015

štirih projektov, ki potekajo pri njih. V prvem 
delu dneva  smo poslušali predstavitve inštituta 
s strani dr. Primoža Simončiča ter predstavitve 
posameznih projektov, ki so jih predstavili prof. 
dr. ivan Kreft (EUFORiNNO), dr. Urša Vilhar 
(MANFOR c.bD), dr. Nike Krajnc (SiMWOOD) 
ter Domen Finžgar (LiFEGENMON). Sledila je 
predstavitev Zavoda za gozdove Slovenije mag. 
Andreja breznikarja. V drugem sklopu pa smo se 
udeležili štirih delavnic na teme mikroskopiranja, 
gozdne genetike (Laboratorij za gozdno genetiko), 
trajnostne mobilizacije gozdne proizvodnje v 
zasebnih gozdovih Slovenije ter monitoringa 
stanja gozdnih ekosistemov. Še pred tem smo za 
sprostitev in zbistritev misli izvedli nekaj zanimivih 
aktivnosti gozdne pedagogike po metodi tekočega 
učenja.  V zadnjem delu srečanja smo se preselili 
v Posočje. Še prej pa smo se na poti v Tolmin 
ustavili v Kanomlji, kjer smo skupaj s tamkajšnjim 
turističnim vodnikom, cvetkom Svetlikom, spo-
znavali Kanomeljske klavže. Večji del aktivnosti v 
Posočju je bil namenjen spoznavanju Triglavskega 
narodnega parka. Pod vodstvom naravovarstve-
nega nadzornika v TNP Sama Rutarja smo se 
podali v Tolminska korita, kjer smo poslušali tudi 
predstavitev našega edinega narodnega parka. 
Podali smo se na pohod po delu Soške poti v 

Gozdarstvo v času in prostoruGozdarstvo v času in prostoru
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jernej jAVORNiK, dipl. inž. gozdarstva (UN)
Društvo študentov gozdarstva
Večna pot 83, 1000 Ljubljana

Trenti, kjer smo slovenski študentje predstavili, 
po našem mnenju, eno izmed najlepših alpskih 
dolin pri nas, uživali v razgledu na zasnežene 
vrhove julijcev ter spoznavali delo in pomen dr. 
juliusa Kugyja ob njegovem  spomeniku. Na poti 
iz Trente smo se ustavili  pri Golobarski žičnici o 
kateri sta nam veliko povedala iztok Mlekuž in 
janez Pagon iz Zavoda za Gozdove. Zdelo se nam 
je zanimivo, da udeleženci spoznajo tudi nekaj 
zgodovine Posočja, zlasti viharnih časov Soške 
fronte, zato smo se na koncu srečanja podali še v 
Kobarid v tamkajšnji muzej in se povzpeli do ita-
lijanske kostnice nad Kobaridom. Več o letošnjem 
srečanju lahko preberete v Zaključnem poročilu 
projekta, ki je objavljeno na spletni strani Zveze 
gozdarskih društev Slovenije (pod stran Društva 
študentov gozdarstva).

V društvu smo zelo veseli, da smo uspeli 
pod streho spraviti še eno, organizacijsko dokaj 
zahtevno, mednarodno srečanje. To nam v prvi 
vrsti ne bi uspelo brez zagnanega in motiviranega 
organizacijskega odbora, ki smo ga sestavljali 
Matej Pavlič, Tadej Murn, Neža Gantar, Rok 
Štrukelj, Karin Rutar, Aleš Golob, Petra Žlogar in 
avtor prispevka. Zato je na mestu zahvala vsem 
članom organizacijskega odbora. Ker z orga-

nizacijo takšnega 
dogodka nismo 
imeli dosti izku-
šenj, se za pomoč 
in nasvete zahva-
ljujemo starejšim 
kolegom, zlasti 
jaši Saražinu, ines 
Vodopiji ter Vasji 
Lebanu. Za pod-
poro projektu se 
zahvaljujemo pro-
dekanu Oddelka 
za gozdarstvo prof. 
dr. janezu Krču, 
namestnici prode-
kana prof. dr. Maji 
jurc in vsem zapo-
slenim na našem 
oddelku, predvsem 
Andreju Plešku, 
Tatjani Stritar ter 

Tini Košnjek. Za podporo projektu in organi-
zacijo delavnic se zahvaljujemo tudi zaposlenim 
na Gozdarskem inštitutu Slovenije, zlasti borisu 
Rantašu ter dr. Urši Vilhar ter Zavodu za gozdove 
Slovenije. Zahvaljujemo se vsem predavateljem 
in  našim vodičem, ki so svojimi prispevki 
obogatili program srečanja. Domnu Finžgarju 
se zahvaljujemo za izdelavo logotipa letošnjega 
srečanja. Prav tako ne gre brez zahvale našim 
donatorjem in drugim podpornikom. Letošnje 
srečanje so podprli Oddelek za gozdarstvo 
biotehniške fakultete, Pahernikova ustanova, 
Gozdarski inštitut Slovenije v okviru aktivnosti 
projektov LiFEGENMON, MANFOR c.bD, 
EUFORiNNO in SiMWOOD, Zavod za gozdove 
Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije ter 
podjetja Pivovarna Laško, UNicOMMERcE, 
KO-NET, PROFi KMET, UNiFOREST in Goz-
darstvo Gornja Radgona. Za pomoč in podporo 
se zahvaljujemo tudi Občini Zagorje ob Savi, 
Krajevni skupnosti Kanomlja ter jamarski sekciji 
Planinskega društva Tolmin.

Skupinska fotografija pred Gozdarskim inštitutom Slovenije. (Foto: Urša Vilhar).

Gozdarstvo v času in prostoru
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iz Gorice (izv. dop.) Tukajšni c. k. gozdarski urad 
je postavil v soboto 8. t m. na trnovski cesti spominek 
ranjcemu josipu Kolerju, kot vstanovitelju te ceste. 
K tej slovesnosti so došli vsi c. k. gozdarski uradniki, 
okrajni glavar Rechbach, nekateri slovenski županje in 
nekoliko ljudstva iz okolice.

Spominek je v skalo vzidana kamenita plošča s 
slovenskim in nemškim napisom; slovenski napis se 
glasi: Mnogozasluženemu c. k. gozdnemu nadzorniku 
josipu Kolerju, vstanovitelju te ceste 1855/60 v spomin: 
Čestitelji.

Pri otvorenju spominka je govoril c. k. dvorni 
svetovalec Thiriot, poudarjal je korist trnovske ceste 
deželi in državi, zraven omenjal mnogih zaslug umrlega 
Kolerja, na to se mu v jedrnatem govoru in ginjenega 
srca zahvalil sin ranjcega, c. k. notar Koler. jako nas 
je pa veselilo, da je g. Dimitz, gozdni višji nadzornik 
slovenskem županom in občinstvu slovensko govoril 
kor sledi:

»Častiti pričujoči!
Slovenska zemlja je rodila moža, kteremu smo 

danes na Trnovski cesti kameniti spominek postavili; 
na slovenski zemlji je rajnci gospod josip Koler to cesto 

sezidal in slovensko ljudstvo mu je sodelovalo pri tem 
koristnem pa težavnem podvzetji.

Zategadelj pa je naša dolžnost, da danes na tem mestu 
tudi v slovenskem jeziku spregovorimo.

Kar je posameznemu človeku žila njegovega telesa, 
to je cesta za skupnost človeško, za sosesko, deželo 
in cesarstvo naše. brez krvotoka nij življenja in brez 
cesti nij prostega gibanja, brez cest se ne da misliti ne 
blagostan, niti omika človeška.

Po vrlem Kolerju izpeljana cesta vpeljala bode omiko 
in blagostan slovenskemu prebivalstvu. Kamen ta naj 
torej zaveči ime in spomin Kolerja kot podvzetnika in 
izvršitelja toliko koristne ceste trnovskega gozda. 

Mi pa združeni na tem mestu, vošimo za vse čase 
Kolerjevim potomcem blagor in srečo.

Vam, Kolerjevi sinovi, gre danes srčna javna zahvala, 
katere žalibože Vaš oče nij dočakal!«

Po tej slovesnosti se je gospoda sešla k obedu pri cat-
terini-ju kder so se vršile še razne pomenljive napitnice.

Soča – glasilo slovenskega političnega  
društva goriškega za brambo narodnih pravi,  

13. 5. 1875, št. 19
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Uvodnik

Ko se vsi trudijo, da se ne bi nič storilo

Zavod za gozdove Slovenije je objavil rdeči alarm v gozdovih zaradi podlubnikov. Poziv je namenjen 
predvsem zasebnim lastnikom gozdov. Šele okoli leta 2020 lahko pričakujemo, da bo sedanji napad 
podlubnikov izzvenel. Pravočasen posek napadenih dreves je nujen tudi s stališča ohranitve vrednosti 
lesa in zmanjševanja materialne škode zaradi napada podlubnikov. 

Tokrat si poglejmo primer iz državnih gozdov. Kronologija je zanimiva in poučna.
Med 31. januarjem in 4. februarjem 2014 je žled prizadel tudi okolico gradu Snežnik. Prizadet je 

bil tako sam park kot okoliški gozdovi (okoli 37 ha, z lesno zalogo okoli 490 m3/ha), ki so skupaj z 
gradom razglašeni za kulturni spomenik državnega pomena. 

18. 2. 2014 je Zavod za gozdove Slovenije za vse gozdove revirja Javorje, kamor sodi tudi graščin-
ski kompleks Snežnik, izdal generalno Odločbo o izvedbi sanitarne sečnje poškodovanih dreves v 
žledolomu oziroma snegolomu. Generalna odločba je omogočala takojšnjo sečnjo, brez čakanja na 
predhodno označitev dreves za posek.

Junija 2014 je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Sklad) ugotovil, da zemlji-
škoknjižno stanje ni urejeno, zato ni začel s sanacijo. Kot zemljiškoknjižni lastnik je bila še vedno 
(po več kot dvajsetih letih od ustanovitve Sklada) vpisana Občina Cerknica, ki pa s temi gozdovi ni 
nikoli gospodarila.

Ker se delo s sanacijo v gozdovih okoli gradu Snežnik ni premaknilo nikamor, je nameravala z 
delom začeti kar Občina Loška dolina (avgust 2014), vendar se je nato premislila.

V septembru in oktobru so strokovni delavci Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota 
Postojna, Krajevna enota Stari trg, označili drevje za posek in ugotovili, da je treba posekati 3.300 
m3 iglavcev in 2.300 m3 listavcev.

Ko je 19. 12. 2014 Gozdarska inšpekcija s sklepom določila Sklad za začasnega zastopnika pri 
gospodarjenju s temi gozdovi, je Sklad januarja 2015 objavil razpis za izbor ponudnika za sanacijo 
in v marcu izbral izvajalca. 

Pa se je spet zapletlo. Ministrstvo za kulturo je Sklad šele naknadno obvestilo, da mora pridobiti 
kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na zavodu pojasnjujejo, da je pod-
laga za njihovo zahtevo po soglasju določena v Odloku o razglasitvi območja gradu in gradu Snežnik 
za kulturni spomenik državnega pomena.

Ko je Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, v začetku junija 2015 izdal 
kulturnovarstvene pogoje, ki so izbranega izvajalca zelo omejevali pri delu in so odstopali od pogojev 
v razpisu, je izvajalec del odstopil od pogodbe.

Meseci tečejo in podlubniki se veselo razmnožujejo, les je vreden vse manj.
12. junija 2015 je Zavod za gozdove Slovenije izdal sklep o dovolitvi upravne izvršbe; Sklad je 

objavil nov razpis za izvedbo sanacije in izbral novega izvajalca. Po letu in pol birokratskih zapletov 
je 18. julija 2015 novi izvajalec začel s sanacijo zaradi žleda prizadetih gozdov v okolici gradu Snežnik. 

In rezultat? Od 3.300 m3 za posek potrebnih iglavcev, ugotovljenih septembra in oktobra 2014, 
se je avgusta 2015 količina povečala na 9.000 m3, ter 4.500 m3 v sosednjih, po žledu pravočasno 
saniranih odsekih.

Gozdarji na KE Stari trg ugotavljajo, da je na celotnem njihovem območju 24.000 m3 lubadark, od 
tega kar 13.500 m3 v državnem gozdu oklici gradu Snežnik. Pretežni del zaslug zanje nosijo naši vrli 
birokrati – javni uslužbenci, ki namesto, da bi stvari razpletali in jih pomagali reševati, le zapletajo 
(odgovorili bodo, da vse v skladu z zakoni), seveda na račun davkoplačevalcev. 

Mag. Franc PERKO 
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Vpliv nege na zgradbo in vrstno sestavo v procesu naravnega 
naseljevanja vrst na zemljiščih v zaraščanju
The Effects of Forest Tending on Stand Structure and Composition during Secondary 
Succession of Abandoned Agricultural Lands

Mateja COJZER1, Robert BRUS2, Jurij DIaCI3

Izvleček
Cojzer, M., Brus, R., Diaci, J.: Vpliv nege na zgradbo in vrstno sestavo v procesu naravnega naseljevanja vrst na 
zemljiščih v zaraščanju. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, 
cit. lit. 26. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Raziskava obravnava vpliv nege na zgradbo in vrstno sestavo sestojev na zemljiščih v zaraščanju ter možnosti 
usmerjanja sukcesijskega razvoja takih  sestojev. Poskus vrednotenja nege je trajal pet vegetacijskih sezon, 
razdeljen je bil na tri dele. V prvem smo preverjali izhodiščno stanje in  opravili nego. Pri postavljanju ciljev, 
ki se oblikujejo glede na razvojno fazo in posledično smiselno  opravljenih gozdnogojitvenih ukrepih nege, je 
na zemljiščih v zaraščanju v fazi gošče zaradi njihove varovalne in zaščitne vloge treba dati prednost predvsem 
pionirskim vrstam, v fazi letvenjaka pa z gozdnogojitvenega vidika zanimivim vrstam, kot so plemeniti listavci 
in manjšinske drevesne vrste ter tudi že klimaksnim vrstam. V drugem (po treh vegetacijskih sezonah) in tretjem 
delu (po petih vegetacijskih sezonah) smo ponovno preverili stanje in s tem učinke nege. Za proučevanje vplivov 
nege smo uporabili statistične metode. Z nego smo pospešili preslojevanje drevesnim vrstam, ki so pomembne 
graditeljice sestojev v prehodnih fazah sukcesije (zlasti gorski javor) ter povečali debelinsko priraščanje izbrancem. 
S pravočasnimi ukrepi nege je na zemljiščih v zaraščanju mogoče pospešiti naravno sukcesijo in jo usmeriti v 
gospodarsko zanimiv in ekološko stabilen gozd, pri  čemer pa je treba poudariti, da so za stabilen sestoj potrebni 
ukrepi šibke jakosti, sicer je ogrožena stojnost sestojev. Kakovost sestojev je na zemljiščih, kjer so v ospredju druge 
vloge, drugotnega pomena. Na zemljiščih v zaraščanju so  manjši stroški nege gošče od stroškov nege letvenjaka.
Ključne besede: Haloze, zemljišča v zaraščanju, sukcesijski proces zaraščanja, izbranci, konkurenti, gošča, 
letvenjak, nega mlajših razvojnih faz

Abstract
Cojzer, M., Brus, R., Diaci, J.: The Effects of Forest Tending on Stand Structure and Composition during Secondary 
Succession of abandoned agricultural Lands. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 73/2015, 
vol. 7-8. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 26. Translated by Breda Misja, proofreading 
of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
The research deals with the effects of forest tending on stand structure and composition on abandoned agri-
cultural lands and possibilities of directing succession development of these stands. This attempt to evaluate 
the tending ran five vegetation seasons and was divided into three parts. In the first part we checked the initial 
condition and performed the tending. Setting the goals which are formed according to the development phase 
and consequent expediently performed silvicultural tending actions, on the abandoned agricultural lands in 
the thicket phase it is necessary to give priority primarily to the pioneer species due to their protective role, 
while in the pole stand phase the stress should be laid to the species, interesting from the silvicultural viewpo-
int, e.g. noble broadleaved trees, minority tree species and climax species. In the second (after three vegetation 
seasons) and third (after five vegetation seasons) part we again checked the condition and thereby the effects 
of tending. We applied statistical methods for studying the effects of tending. With the tending we stimulated 
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

V Sloveniji se že več kot dve desetletji soočamo 
s pomanjkljivim izvajanjem oziroma tudi neiz-
vajanjem gojitvenih del. Vzroki za to so v spre-
menjenem načinu financiranja, pri čemer imajo 
pomembno vlogo državne spodbude v obliki 
subvencij, ter v splošnih negativnih trendih v goz-
darstvu, ki so posledica nesorazmerja med rastjo 
stroškov dela in ceno lesnih sortimentov (Diaci, 
2004). Izhodišča nege gozdov so bila razvita v času 
nizkih stroškov dela (Schädelin, 1928; Leibundgut 
1984; Mlinšek, 1968), zdaj pa je razmerje med 
stroški dela in ceno lesa manj ugodno (Diaci, 
2006; Spiecker, 2006). Ena izmed številnih rešitev 
za izvajanje nege se ponuja v optimalizaciji nege, 
t.j. v izboljšanem modelu klasične nege (Spiecker, 
2006; Diaci, 2006; Diaci, 2008) ali pa v uvajanju 
novih modelov (Diaci, 2004). Klasično nego je 
mogoče izboljšati po načelu naravne samodej-
nosti (Schütz, 1996; Kenk, 1999), kar pomeni, 
da čim bolj upoštevamo in izrabljamo naravne 
procese (Diaci, 2006). Novejši negovalni modeli 
so se razvili zaradi omejene možnosti izboljšanja 
klasične nege, uporabljajo pa se v predelih, kjer je 
veliko pomanjkanje izvajanja nege. Da bi zmanjšali 
stroške gospodarjenja, je treba zmanjšati število 
izbrancev na čim manjšo mogočo mero, potrebni 
ukrepi nege pa naj bodo opravljeni pravočasno 
(Spiecker, 2006). Kakovost lesa v veliki meri odloča 
o ekonomskih učinkih, cena visoko kakovostnega 
lesa pa je odvisna tudi od mode, saj se glede na 
tržne razmere povpraševanje po posameznih 
vrstah lesa spreminja (Spiecker, 2006) iz leta v 
leto. Z večanjem naraščanjem potreb po gozdnih 
proizvodih se večajo tudi potrebe po drugih 
funkcijah gozda. Tako kot se spreminjajo ekolo-

shifting of the tree species, which are important stand builders in the preliminary phases of succession (above 
all sycamore maple), and increased diameter increment of the crop trees. Through timely tending actions it is 
possible to stimulate natural succession on the abandoned agricultural lands and direct it toward economically 
interesting and ecologically stable forest, whereby it is necessary to stress that low intensity actions are needed 
for a stable stand, otherwise stand stability is endangered. On the lands, where other roles are in the foreground, 
stand quality is of secondary importance. The costs of thicket tending on abandoned agricultural lands are lower 
than the costs of pole stand tending. 
Key words: the Haloze region, abandoned agricultural land, old-field succession, crop trees, competitor trees, 
thicket, pole stand, young forest tending

ške, ekonomske, socialne in kulturne vrednote, 
se spreminjajo tudi cilji gospodarjenja z gozdovi. 
Potrebe in cilji se hitro spreminjajo, spremembe 
v gozdu pa potekajo počasi.

Na kmetijskih zemljiščih, kjer se opušča tradi-
cionalna raba, kot sta na primer košnja ali paša, se 
lahko s sajenjem drevesnih vrst osnujejo nasadi 
ali pa se te površine prepustijo procesu zaraščanja 
z naravnim razvojem vegetacije. Uporaba narav-
nih procesov v sklopu sekundarne sukcesije je 
sicer počasnejša, vendar ekonomsko in ekološko 
zanimiva alternativa pogozdovanju kmetijskih 
zemljišč v zaraščanju (Prach in Pysek, 2001). V 
tem primeru odpadejo stroški snovanja gozda, 
sestoji pa so dobro prilagojeni lokalnim okolj-
skim razmeram. Usmerjanje naravne sukcesije 
vključuje previdno gojitveno ukrepanje majhne 
intezivnosti, ki je tudi finančno sprejemljivo. 
Z gozdnogojitvenimi ukrepi lahko pospešimo 
sukcesijski razvoj, vplivamo na smeri razvoja 
sestojev, izboljšamo rast in preživetje izbrancev, 
povečamo stabilnost in vrstno raznolikost sestojev 
ter izboljšamo delovanje gozda za zagotavljanje 
ekosistemskih storitev (Whisenant, 2005). Zaradi 
različnosti rastišč, različnih razmer v gozdarstvu 
in različne lastniške strukture je treba poiskati 
različne poti gospodarjenja z novonastalimi goz-
dnimi površinami. Dozdajšnje raziskave v Sloveniji 
so nakazale precejšnje možnosti za izboljšanje 
stabilnosti, zmesi in kakovosti novonastalih ses-
tojev na zemljiščih v zaraščanju (Mlinšek, 1968; 
Mirtič in Primc, 1997). Vendar pa je bilo le malo 
študij, ki bi kvantificirale možnosti vplivanja na 
sukcesijski razvoj (Cojzer, 2011).

V prispevku je nega sestojev na zemljiščih v 
zaraščanju predstavljena kot teoretično možno 
izhodišče za postavitev novega koncepta nege, 
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namenjenega izključno sestojem na zemljiščih 
v zaraščanju. Cilji raziskave so: (1) analizirati 
strukturo in zmes mladih sestojev v sekundarni 
sukcesiji, (2) izpeljati negovalni poskus in anali-
zirati učinke nege na sestojne parametre mladih 
sestojev ter (3) oceniti porabo časa in stroške 
izpeljave negovalnih del.

2 OBMOČJE RAZISKAVE IN 
METODE DELA

2 RESEARCH AREA AND WORKING 
METHODS

2.1 Območje raziskave
2.1 Research area
Raziskavo smo izpeljali na območju Haloz (Slika 
1) oziroma v GGE Rodni vrh (Gozdnogospo-
darski načrt ..., 2005a) in GGE Vzhodne Haloze 
(Gozdnogospodarski načrt ..., 2005b). Haloze 
ležijo na severovzhodu Slovenije. absolutne 
nadmorske višine v raziskavo zajetega območja 

Slika 1: Geografski položaj Haloz v Sloveniji (prirejeno po atlas Slovenije, 2012 in Geopedia, 2012).
Figure 1: Geographic situation of Haloze in Slovenia (adapted after Atlas Slovenije, 2012, and Geopedia, 2012).

znašajo od 249 do 455 metrov (Preglednica 1), 
nakloni se gibljejo od 11° do 35° (Preglednica 1). 
Za Haloze je značilno subpanonsko podnebje 
(Gozdnogospodarski načrt ..., 2005a, 2005b). 
Povprečna letna temperatura zraka, izmerjena na 
obravnavanem območju (meteorološka postaja 
Turški vrh, 280 m nm.v.) za obdobje od 1980 do 
2012 (WebMet, 2013), je 10,5 °C. Letno povprečje 
padavin (meteorološka postaja Cirkulane, 241 
m nm.v.) za obdobje od 1980 do 2012 (WebMet, 
2013), je 1.024 mm/m2 in se veča od vzhoda 
proti zahodu. Jugozahodni del Haloz pokrivajo 
distrična tla na laporjih in lapornatih peščenja-
kih, severovzhodni del pa pokarbonatna rjava tla 
na terciarnih apnencih in apnenih peščenjakih. 
Na manjših površinah se pojavljajo še psevdo-
gleji. Haloze ležijo v predpanonskem obrobju 
preddinarskega fitoklimatskega teritorija (Košir, 
1994). Na obravnavanem območju prevladujejo 
bukova rastišča (Gozdnogospodarski načrt ..., 
2005a, 2005b).
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2.2 Metode dela
2.2 Working methods

V raziskavi smo kot zemljišča v zaraščanju obrav-
navali zapuščena kmetijska zemljišča, ki se ne 
uporabljajo več v kmetijske namene. Za zbiranje 
prostorskih podatkov o zaraščajočih kmetijskih 

Preglednica 1: Splošni podatki o sestoju na vzorčnih ploskvah. Velikost posamezne ploskve je bila 400 m2. 
Table 1: General data on stand at sampling plots. The size of an individual plot was 400 m2.

Št. ploskve
Plot Nr.

Razvojna faza
Development phase

Nadmorska višina (m)
Altitude (m)

Nagib (°)
Slope (°)

Lega
Situation

1 Gošča / Thicket 251 16 JZ / SW

2 Gošča / Thicket 249 15 JV / SE

3 Letvenjak / Pole stand 285 22 SZ / NW

4 Letvenjak / Pole stand 455 30 JZ / SW

5 Letvenjak / Pole stand 350 21 SZ / NW

6 Letvenjak / Pole stand 270 22 Z / W

7 Gošča / Thicket 283 22 J / S

8 Gošča / Thicket 300 35 J / S

9 Gošča / Thicket 298 20 V / E

10 Letvenjak / Pole stand 365 11 S / N

Slika 2: Zemljišča v zaraščanju in položaj ploskev za proučevanje nege v Halozah. Polni krožci označujejo lego 
ploskev za proučevanje gošče, polni rombi pa ploskve za proučevanje letvenjaka (Centralna baza …, 2005a in 
Centralna baza …, 2005b).
Figure 2: Abandoned agricultural lands and situation of the plots for studying tending in Haloze. Full circles mark 
the situation of plots for studying thicket and full rhombs mark the plots for studying pole stands (Central basis …, 
2005a and Central basis …, 2005b). 

zemljiščih smo uporabljali bazo prostorskih 
podatkov ZGS za gozdnogospodarska načrta 
GGE Rodni vrh in GGE Vzhodne Haloze (ZGS, 
2005). Lokacije ploskev so bile izbrane na podlagi 
digitalnih ortofoto posnetkov (DOF) v merilu 
1 : 5.000, znotraj obdobja cikličnih snemanj 
1995–2005. Pomembna merila za izbor ploskev 
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so bila: velikost 20 x 20 m, oblika (kvadrat oz. pra-
vokotnik) ter razvojna faza. Vse ploskve so ležale 
v neposredni bližini gozda in so bile orientirane 
v smeri sever–jug.

Za ugotavljanje učinkov nege smo v novona-
stalih sestojih na zemljiščih v zaraščanju izbrali 
po pet ploskev v fazi gošče in pet ploskev v fazi 
letvenjaka (Slika 2) v velikosti 20 x 20 m. Iz analize 
sta v času trajanja poskusa izpadli dve ploskvi (št. 
7 in št. 10): prva, ker je najemnik na tamkajšnjem 
območju gojil koze (leta 2011), ter druga, ker je 
najemnik posekal drevje (leta 2009). Zato smo 
v nadaljevanju obravnavali štiri ploskve v fazi 
gošče in štiri v fazi letvenjaka. Poskus je trajal 
pet vegetacijskih sezon v času od januarja leta 
2007 do oktobra 2011. Poskus vrednotenja nege 
smo razdelili na tri dele. V prvem smo leta 2007 
vsako ploskev razdelili na dva enaka dela, velikosti  
20 x 10 m. Na vsaki polovici ploskve smo določili 
izbrance ter jih označili s številkami. Izbrancem 
smo določili konkurente. Prvi so bili izbrani na 
podlagi naslednjih znakov: ustreznost drevesne ali 
grmovne vrste (prednost smo dajali klimaksnim, 
minoritetnim in plodonosnim vrstam), kakovost 
osebkov oz. debla ter kakovost krošnje, razvojna 
težnja (drevo ima napredujočo razvojno težnjo 
glede na sosednja drevesa – socialni vzpon). Vsem 
osebkom oz. drevesom na ploskvi (izbrancem, 
konkurentom ter tudi indiferentnim) smo izmerili 
prsni premer, če je bil le-ta enak ali večji od dveh 
centimetrov ter jim določili še kakovost (visoka, 
srednja in nizka) in socialno plast (zgornja, srednja 
in spodnja plast). Kakovost in plastovitost osebkov 
smo v gošči in tudi v letvenjaku ocenjevali po 
klasifikaciji IUFRO (Leibundgut, 1984; Ouellet 
and Zarnovican, 1988). 

Splošno izhodišče nege sestojev v srednji 
Evropi je negativna izbira v gošči in pozitivna od 
vključno letvenjaka naprej (Leibundgut, 1984). 
V tej raziskavi je bil poudarek na zgodnji pozi-
tivni izbiri, zato smo že v gošči določili mrežo 
izbrancev in jim določili konkurente. Razlogi 
so bili naslednji: (1) v objektih v zaraščanju je 
bila socialna razslojenost zaradi manjših gostot 
že zelo izražena, (2) pospeševali smo vrednejše 
drevesne vrste, ki so bile razpršeno zastopane, (3) 
te vrste so bile večinoma tudi bolj svetloljubne, 
(4) glede na načela biološke racionalizacije in 

koncentracije (Schütz, 1999) smo izpeljali le 
najnujnejša dela.

V nadaljevanju smo opravili nego vedno na levi 
polovici (na terenu gledano od spodaj navzgor) 
vsake ploskve (v nadaljevanju negovani del), na 
desni polovici ploskve pa smo sestoj prepustili 
naravnemu razvoju (v nadaljevanju nenegovani del 
oz. kontrola) (Slika 3). Tako smo dobili šestnajst 
ploskev velikosti 20 x 10 m.

Na vsaki ploskvi posebej smo ukrepe nege 
določili na podlagi etapnih ciljev, ki so odražali 
trenutno stanje sestoja na zemljišču v zaraščanju. 
Pri tem smo upoštevali vrstno sestavo, rastiščne 
razmere in razvojno fazo, v kateri je bil sestoj.

Pri negi gošče in letvenjaka smo uporabili enake 
ukrepe, saj so bili osebki znotraj ene razvojne faze 
različnih starosti in višin.

Nego smo izvedli z ukrepi nege gošče (negativna 
izbira):

 – odstranjevanje plezalk oz. zaščita pred sro-
botom,

 – odstranjevanje nezaželenih (škodljivih) oseb-
kov,

 – odstranjevanje nekakovostnih predraslih oseb-
kov,

 – rahljanje,
 – odstranjevanje grmovnic,

Slika 3: Shematični prikaz ploskve, razdeljene na dva 
dela: negovan in nenegovan (kontrola).
Figure 3: Schematic presentation of a plot divided into 
two parts: a tended and a non-tended (control) one.
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vzporedni ukrepi: 
 – odstranjevanje vej,
 – obročkanje

ter z ukrepi pospeševanja (pozitivna izbira):
 – sproščanje izbrancev.

Na vsaki ploskvi posebej (deset ploskev, vsaka 
je razdeljena na dva dela) smo izmerili čas, ki je 
bil potreben za določitev izbrancev in konkuren-
tov. Ta čas je enak času, ki ga za določitev porabi 
revirni vodja. Nega je bila izvedena z motorno 
žago (Husqvarna 154). Čas za porabljeno nego 
smo začeli meriti, ko je bila motorna žaga že v 
teku. Za vsak ukrep posebej smo izmerili porabo 
časa, seštevek časov pa da efektivni čas. Merili 
smo tudi čas, ki je bil potreben za prehod med 
posameznimi konkurenti (čas za prehode). Čas 
za nego je vsota obeh časov (efektivni čas + čas 
za prehode). Ta čas je enak času, ki ga za delo 
porabi gojitelj z motorno žago. Čas smo izrazili 
v h:mm:ss. Strošek dela gojitelja z motorno žago 
ter strošek dela revirnega vodje po posameznih 
ploskvah (izraženo na ha) smo izračunali tako, 
da smo potreben čas pomnožili s ceno delovne 
ure. Čeprav smo nego opravili pozimi leta 2007, 
smo stroške nege izračunali na podlagi veljavnih 
cen za leto 2013. Tako smo pri določitvi stroškov 
nege gošče in letvenjaka uporabili ceno delovne 
ure gojitelja z motorno žago (MŽ) na podlagi 
kalkulacijskih osnov, ki jih je za leto 2010 uporabil 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (Gozdnogospodarski načrt za mari-
borsko …, 2011) in ceno delovne ure revirnega 
vodje, zaposlenega na Zavodu za gozdove Slove-
nije (revirni vodja III, cena delovne ure za mesec 
marec 2013). Izhajali smo iz naslednjih postavk: 
cena delovne ure gojitelja z motorno žago znaša 
17,78 evra; cena delovne ure revirnega vodje 
znaša 7,02 evra. 

Seštevek obeh stroškov, to je strošek dela goji-
telja z motorno žago ter strošek dela revirnega 
vodje, je strošek nege. Povprečni strošek za nego 
gošče smo ugotovili s seštevkom stroškov za tiste 
ploskve, ki so v fazi gošče, ter ga delili s številom 
ploskev (pet ploskev). Enako smo izračunali 
povprečni strošek za nego letvenjaka.

Po opravljeni negi smo s štetjem letnic določili 
starost najstarejšega konkurenta na ploskvi.

Drugi del poskusa smo opravili leta 2009, ko 
smo ponovno določili oz. preverili izbrance (Slika 
4). Vsem smo tako kot v prvem delu poskusa izme-
rili prsni premer, določili kakovost, jih uvrstili v 
pripadajočo sestojno plast ter jim na novo določili 
konkurente. Če kateri izmed izbrancev iz leta 2007 
pri preverjanju ni bil več v vlogi izbranca, smo ga 
izločili. V nekaterih primerih je vlogo izbranca 
prevzel konkurent, včasih pa nov osebek.

Tretji del poskusa smo opravili leta 2011, ko 
smo ponovno preverili izbrance. Če kateri izmed 
izbrancev iz leta 2009 ni bil več v vlogi izbranca, 
smo ga izločili in po potrebi določili novega. V neka-
terih primerih je vlogo izbranca ponovno prevzel 
izbranec iz leta 2007, v nekaterih primerih pa tudi 
konkurent oz. nov osebek. Tudi tokrat smo vsem 
izbrancem izmerili prsni premer, določili kakovost, 
sestojno plast ter jim na novo določili konkurente.

Slika 4: Preverjanje izbrancev
Figure 4: Checking the crop trees.

Za prostorsko obdelavo podatkov smo upo-
rabljali programsko orodje MapInfo v. 8,5, za 
osnovne analize podatkov Excel 2007, za stati-
stično obdelavo podatkov pa Statgraphics Plus 
for Windows.

3 REZULTATI IN RAZPRAVA
3 RESULTS AND DISCUSSION

Pri gospodarjenju s sestoji na zemljiščih v zaraščanju 
je treba upoštevati različne vloge, ki jih le-ti opra-
vljajo, in postaviti temu primerne cilje. V raziskavi 
smo pri postavljanju ciljev in gozdnogojitvenih 
ukrepov nege sestojev na zemljiščih v zaraščanju 
dali prednost pospeševanju z gozdnogojitvenega 

Cojzer, M., Brus, R., Diaci, J.: Vpliv nege na zgradbo in vrstno sestavo v procesu naravnega naseljevanja vrst  
na zemljiščih v zaraščanju



GozdV 73 (2015) 7-8 301

vidika zanimivim vrstam: plemenitim listavcem, 
manjšinskim drevesnim vrstam (brek), klimaksnima 
vrstama navadni bukvi in gradnu ter ponekod tudi 
pionirskim vrstam. Vpliv ukrepov nege na vrstni 
sestav, zgradbo in sestojne parametre (srednji 
premer, kakovost, plastovitost) smo na zemljiščih 
v zaraščanju proučevali po treh (2009/2007) in po 
petih vegetacijskih sezonah (2011/2007).

3.1 Vpliv nege na zgradbo in vrstno 
sestavo novonastalih sestojev na 
zemljiščih v zaraščanju

3.1 Effect of forest tending on stand 
structure and composition of the new 
stands on abandoned agricultural 
lands

Leta 2007 je pred izvedbo nege povprečni prsni 
premer v fazi gošče znašal od 3,0 do 5,9 cm, v fazi 

Preglednica 2: Parametri po ploskvah za leto 2007 (N – število osebkov, Ni – število izbrancev, Nk – število 
konkurentov). Podatki so po ploskvah prikazani v številu osebkov na ha, po razvojnih fazah in skupaj pa v 
povprečnem številu na ha. V oklepaju je podan standardni odklon.
Table 2: Parameters by plots for the year 2007 (N – number of crop trees, Nk – number of competitor trees). Data by 
plots are presented by the number of specimen per ha, according to development phases and together by the mean 
number per ha. The standard deviation is presented in brackets. 

letvenjaka pa od 3,5 do 10,4 cm (Preglednica 2). 
Drevje je bilo v fazi gošče staro od 6 do 13 let, v 
fazi letvenjaka pa od 15 do 20 let. Gostota je v fazi 
gošče znašala od 250 do 1.050 izbrancev na hektar, 
v fazi letvenjaka pa od 300 do 1.075 izbrancev na 
hektar. Delež izbrancev glede na število dreves na 
ploskev je bil zelo majhen, ker smo pri izbrancih 
in tudi pri skupnem številu dreves upoštevali 
vsa drevesa, ki so imela prsni premer enak ali 
večji od 2 cm. V fazi gošče je tako znašal delež 
izbrancev glede na število dreves od 7,2  %  do 
15,6 %, v letvenjaku pa od 4,6 do 16,2 %. Število 
konkurentov v fazi gošče se je gibalo od 250 do 
1.375 na ha, v fazi letvenjaka pa od 175 do 1.425 
konkurentov na ha. Delež konkurentov glede na 
število dreves je v fazi gošče znašal od 9,4 % do 
15,6 %, delež konkurentov v fazi letvenjaka pa 
od 6,4 % do 11,9 %.

Plo-
skev
Plot

RF d1,3
(cm)

Starost
(let)
Age 

(years)
N/ha Ni/ha Nk/ha Ni/N 

(%)
Nk/N 

(%)

1 gošča / thicket 3,0 6 14.650 1.050 1.375 7,2 9,4
2 gošča / thicket 5,5 11  2.475 300 350 12,1 14,1

3 letvenjak  
pole stand 4,7 16 11.575 1.075 1.375 9,3 11,9

4 letvenjak  
pole stand 3,5 15 22.200 1.050 1.425 4,7 6,4

5 letvenjak  
pole stand 4,2 18 16.925 775 1.425 4,6 8,4

6 letvenjak  
pole stand 10,4 20  1.850 300 175 16,2 9,5

8 gošča / thicket 5,9 9  1.600 250 250 15,6 15,6
9 gošča / thicket 4,4 13 11.975 950 1.275 7,9 10,6

Skupaj gošča
Total: thicket 4,7 (1,3) 9,8 (3,0) 7.675 (6.610) 638 

(421) 813 (595) 10,7 
(3,9)

12,4 
(2,9)

Skupaj letvenjak
Total: pole stand 5,7 (3,2) 17,3 (2,2) 13.138 

(8.686)
800 

(360)
1.100 
(617) 8,7 (5,5) 9,1 (2,3)

Skupaj gošča in let-
venjak

Total: thicket and pole 
stand 

5,2 (2,3) 13,5 (4,7) 10.406 
(7.719)

719 
(373) 956 (582) 9,7 (4,5) 10,7 

(3,0)
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Ker za zemljišča v zaraščanju veljajo v času 
razvoja vegetacije drugačne zakonitosti kot pri 
naravni obnovi gozda, se tudi drevesne vrste, ki 
smo jih določili za izbrance, nekoliko razlikujejo 
od drevesnih vrst, ki bi jih sicer izbrali v fazi gošče 
in letvenjaka v gozdu. Poudariti je treba, da so na 
teh površinah pomembnejši kratkoročni cilji ter 
da se danim razmeram s cilji prilagajamo sproti, 
to je po etapah (etapni cilji), glede na razvojno 
stopnjo, v kateri je zemljišče v zaraščanju Cojzer, 
2011). 

Na vseh ploskvah skupaj smo za izbrance 
izbrali osemnajst različnih drevesnih vrst. To so 
bili: maklen (Acer campestre L.), gorski javor (Acer 
pseudoplatanus L.), črna jelša (Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.), navadna breza (Betula pendula Roth), 
navadni beli gaber (Carpinus betulus L.), evropski 
pravi kostanj (Castanea sativa Mill.), navadna 
bukev (Fagus sylvatica L.), mali jesen (Fraxinus 
ornus L.), navadni oreh (Juglans regia L.), beli 
topol (Populus alba L.), trepetlika (Populus tremula 
L.), divja češnja (Prunus avium L.), cer (Quercus 
cerris L.), graden (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), 
navadna robinija (Robinia pseudacacia L.), brek 
(Sorbus torminalis (L.) Crantz), iva (Salix caprea 
L.) in lipovec (Tilia cordata Mill.). 

V času poskusa, leta 2007, so bile že zaznane 
pomembne izhodiščne razlike v drevesni sestavi 
izbrancev med kontrolnimi in (kasneje) negova-
nimi ploskvami (Slika 5). Deloma je na izhodiščne 
razlike v drevesni sestavi na zemljiščih v zaraščanju 
vplivala smer širjenja gozda (na polovici ploskev 
se je gozd širil z zahodne smeri, na dveh z južne 
ter na dveh z vzhodne smeri) ter deloma tudi to, 
da so bile ploskve medsebojno zelo heterogene 
(razlike v reliefnih in rastiščnih razmerah). 

V fazi gošče je bila na kontrolnih ploskvah za 
izbranca največkrat izbrana črna jelša, sledila sta 
ji trepetlika in graden. Na negovanih ploskvah 
je bila za izbranca največkrat izbrana trepetlika, 
sledila sta ji oreh in breza (Slika 5).

V fazi letvenjaka je bil na kontrolnih ploskvah 
za izbranca največkrat izbran beli gaber, sledila 
sta mu graden in gorski javor. Na negovanih 
ploskvah je bil za izbranca največkrat izbran 
gorski javor, sledila sta mu bukev in graden 
(Slika 6).

Tudi število izbrancev se je razlikovalo že 
v času poskusa leta 2007 med kontrolnimi in 
(kasneje) negovanimi ploskvami v fazi (Preg-
lednica 3). Predvsem so bile razlike zelo očitne 
v fazi letvenjaka. Da bi izključili subjetivni vzrok 

Slika 5: Vrstna sestava izbrancev po letih in glede na izvedbo nege za fazo gošče
Figure 5: Stand structure of crop trees by years and regarding the tending for the thicket phase. 
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izbire izbrancev, so bile vse ploskve obrnjene v 
smeri sever–jug, gledano od spodaj navzgor pa 
so bile vedno negovane leve polovice ploskev. 
Deloma je na razlike v številu izbrancev med 
kontrolnimi in negovanimi ploskvami vplivala 
smer širjenja gozda, deloma pa tudi več osebkov 
na tisti polovici ploskve, ki je bila bližje gozdu. 

Največ izbrancev smo tako določili v fazi let-
venjaka, kjer smo kasneje opravili nego, najmanj 
pa v fazi gošče, prav tako na ploskvah, kjer smo 

Slika 6: Vrstna sestava izbrancev po letih in glede na izvedbo nege za fazo letvenjaka
Figure 6: Stand structure of crop trees by years and regarding the tending for the pole stand phase. 

kasneje opravili nego (Preglednica 3). Po treh 
vegetacijskih sezonah leta 2009 se je število izbran-
cev v fazi gošče na kontroli zmanjšalo za 19 %, 
na ploskvah z nego pa za 12 %. V fazi letvenjaka 
se je na kontroli zmanjšalo za 6 %, na ploskvah z 
nego pa za 13 %. Po petih vegetacijskih sezonah 
leta 2011 se je število izbrancev v fazi gošče na 
kontroli zmanjšalo za 37 %, na ploskvah z nego 
pa za 27 %. V fazi letvenjaka se je na kontroli 
zmanjšalo za 31 %, na ploskvah z nego pa za 23 %.

Leto 
Year

Gošča / Thicket Letvenjak / Pole stand
Kontrola / Control Nega / Tending Kontrola / Control Nega / Tending

N d1,3 (cm) N d1,3 (cm) N d1,3 (cm) N d1,3 (cm)

2007 675 6,0 (2,6) 600 6,2 (3,6) 638 6,7 (5,6) 963 5,3 (3,4)

2009 550 9,1 (3,9) 525 9,6 (4,1) 600 8,4 (6,1) 838 7,6 (3,9)

2011 425 11,6 (4,0) 438 12,1 (4,1) 438 10,3 (6,9) 738 8,9 (4,2)

2007/2009 81 % 152 % (150 %) 88 % 155 % (114 %) 94 % 125% (109 %) 87 % 143 % (115 %)

2007/2011 63 % 193 % (154 %) 73 % 195 % (114 %) 69 % 154 % (123 %) 77 % 168 % (124 %)

Preglednica 3: Primerjava števila izbrancev (N = povprečna gostota izbrancev na hektar) in srednjih premerov 
(d1,3) med kontrolo in ploskvami z nego po letih. V oklepaju je podan standardni odklon.
Table 3: Comparison of number of crop trees (N – number of crop trees per ha) and mean diameters (d1,3) during 
the control and tended plots by years. The standard deviation is presented in brackets. 
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V povprečju smo več izbrancev določili v 
fazi letvenjaka kot v fazi gošče (Slika 7). Število 
izbrancev se je po letih zmanjševalo, in sicer ne 
glede na razvojno fazo in ne glede na izvedbo 
nege.

Delež izbrancev, ki so bili izbrani pri vseh 
treh analizah (leta 2007, 2009 in 2011), je bil 
najmanjši v fazi gošče na kontrolnih ploskvah 
(52 %), največji pa v fazi letvenjaka na negovanih 
ploskvah (71 %) (Preglednica 4). V fazi gošče je 
potekala velika tekmovalnost med osebki, močno 
preslojevanje in utapljanje osebkov, še posebno 
na ploskvah, kjer nismo opravljali nege. Rast 
so ovirale še plezalke in močan grmovni sloj. 
Na zemljiščih v zaraščanju je bilo v letvenjaku 
veliko več osebkov kot v gošči, zato je bila tudi 
možnost izbire izbrancev večja. Poleg tega so 
imeli v fazi letvenjaka izbranci že veliko rastno 
moč, kar se je pokazalo tudi po petih vegetacij-

Slika 7: Povprečno število izbrancev na hektar in standardni odklon po letih ter ločeno po razvojnih fazah in 
glede na izvedbo nege 
Figure 7: Mean number of crop trees per ha and standard deviation by years and separately by development phases 
and according to the performed tending.

skih sezonah, saj se je ravno v fazi letvenjaka na 
negovanih ploskvah ohranil največji delež istih 
izbrancev (74 %) (Preglednica 4). Na negovanih 
ploskvah so izbranci v veliki meri izpadli zaradi 
slabe stojnosti sestojev, saj se je zaradi odstra-
njenih konkurentov nekaj izbrancev nagnilo, 
ponekod so se po opravljeni negi razbohotile 
še plezalke (divja trta in srobot). Če se po treh 
vegetacijskih sezonah v fazi letvenjaka niso 
pokazale bistvene razlike v deležu ohranjenih 
istih izbrancev med kontrolnimi in negovanimi 
ploskvami (86 % vs 86 %), pa so se razlike bolj 
izrazile po petih vegetacijskih sezonah (61 % 
vs 74 %) (Preglednica 4).

V fazi gošče sta bili na kontrolnih ploskvah za 
konkurenta največkrat izbrani črna jelša in trepe-
tlika, sledila jima je breza. Na negovanih ploskvah 
je bila za konkurenta največkrat izbrana trepetlika, 
sledile so breza ter grmovne vrste (Slika 8).

Preglednica 4: Primerjava deleža istih izbrancev po letih ter ločeno po razvojnih fazah in glede na izvedbo nege
Table 4: Comparison of the same crop trees by years and separately by development phases and according to the 
performed tending.

Gošča / Thicket Letvenjak / Pole stand Skupaj / Total
Kontrola
Control

Nega
Tending

Kontrola
Control

Nega
Tending

Kontrola
Control

Nega
Tending

2007/2009 71 % 81 % 86 % 86 % 79 % 84 %
2007/2011 52 % 67 % 61 % 74 % 57 % 71 %
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V fazi letvenjaka je bil na kontrolnih ploskvah 
za konkurenta največkrat izbran beli gaber, sledila 
sta mu gorski javor in trepetlika. Na negovanih 
ploskvah je bila za konkurenta največkrat izbrana 
bukev, sledila sta ji beli gaber in gorski javor 
(Slika 9). 

Po treh vegetacijskih sezonah se je število 
konkurentov najmanj zmanjšalo v fazi letven-
jaka na kontrolnih ploskvah (3 %), najbolj pa 
prav tako v fazi letvenjaka na ploskvah z nego 
(73 %). V fazi gošče so bile razlike nekoliko 
manjše, se je pa število konkurentov bolj 
zmanjšalo na ploskvah z nego (35 % vs 62 %) 
(Preglednica 5). Po petih vegetacijskih sezonah 
so se razlike med deležem konkurentov na nego-
vanih ploskvah med fazo gošče in letvenjakom 
zmanjšale (45 % vs 44 %), še vedno pa je bila 
velika razlika na kontrolnih ploskvah (52 % 
vs 80 %) (Preglednica 5). Največji delež kon-
kurentov v fazi letvenjaka je bil na kontrolnih 
ploskvah (80 %), najmanjši pa prav tako v fazi 
letvenjaka na negovanih ploskvah (44 %). Z nego 

Slika 8: Vrstna sestava konkurentov po letih in glede na negovanost za fazo gošče
Figure 8: Stand structure of crop trees by years and regarding the tending for the thicket phase. 

smo tako zelo zmanjšali število konkurentov v 
prvih letih po opravljeni negi, nato pa se je v 
procesu tekmovalnosti in preslojevanja njihovo 
število povečalo, nekateri osebki so zamenjali 
vloge – izbranec je postal konkurent in obratno. 
Kjer smo sestoj prepustili naravnemu razvoju, 
se je zaradi tekmovalnosti med osebki zmanj-
šalo število konkurentov. Poleg tega so bili kot 
konkurenti označeni že tako šibkejši osebki, 
zato je bil njihov izpad še večji.

V povprečju smo več konkurentov določili v 
fazi letvenjaka kot v fazi gošče (Slika 10). Tudi na 
velike izhodiščne razlike v številu konkurentov v 
fazi letvenjaka so vplivale podobne razmere kot na 
razlike v številu izbrancev. Na kontrolnih ploskvah 
se je od leta 2007 do 2011 število konkurentov 
zmanjševalo, na negovanih ploskvah se je od leta 
2007 do leta 2009 število konkurentov zmanjšalo, 
nato pa od leta 2009 do leta 2011 povečalo.

Po treh vegetacijskih sezonah se je na negova-
nih ploskvah srednji premer izbrancev značilno 
povečal v gošči (za 52 %) in tudi v letvenjaku 
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(za 43 %) (Preglednica 3 in 6). Srednji premer 
izbrancev se je značilno povečal tudi na kon-
trolnih ploskvah v gošči (za 55 %), medtem ko 
se je v letvenjaku na kontrolnih ploskvah sicer 
povečal, vendar njegovo povečanje ni značilno 
(za 25 %). Tudi po petih vegetacijskih sezonah se 
je na negovanih ploskvah srednji premer izbran-
cev značilno povečal v gošči (za 95 %) in tudi v 

Slika 9: Vrstna sestava konkurentov po letih in glede na negovanost za fazo letvenjaka
Figure 9: Stand structure of crop trees by years and regarding tending for the pole stand phase.

letvenjaku (za 68 %), vendar razlike v slednjem 
v zadnjih dveh vegetacijskih sezonah niso bile 
značilne (Preglednica 6). Po petih vegetacijskih 
sezonah se je na kontrolnih ploskvah srednji 
premer izbrancev značilno povečal v gošči (za 93 
%) in letvenjaku (54 %), čeprav razlike v slednjem 
v zadnjih dveh vegetacijskih sezonah niso bile 
značilne (Preglednica 6).

Preglednica 5: Primerjava števila konkurentov (povprečna gostota osebkov na ha) po letih ter ločeno po razvojnih 
fazah in glede na izvedbo nege
Table 5: Comparison of the competitor trees number (mean density of specimen per ha) by years and separately by 
development phases and according to the performed tending.

Leto 
Year

Gošča
Thicket

Letvenjak 
Pole stand

Kontrola
Control

Nega
Tending

Kontrola
Control

Nega
Tending

2007 813 813 800 1.400
2009 500 288 775 375
2011 425 363 638 613

2007/2009 62 % 35 % 97 % 27 %
2007/2011 52 % 45 % 80 % 44 %
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Tako po treh in tudi po petih vegetacijskih 
sezonah se je srednji premer izbrancev najbolj 
povečal na negovanih ploskvah v gošči, najmanj 
pa na kontrolnih ploskvah v letvenjaku (Pregle-
dnica 3). V gošči in tudi v letvenjaku je prirastek v 
mladih razvojnih fazah gozda usmerjen predvsem 
v višino, vseeno pa osebek poskuša čim bolj izra-
biti dane razmere, da poveča debelinski prirastek 
(Leibundgut, 1996). Vendar pa razmere v fazi 
gošče na zemljiščih v zaraščanju niso podobne 
razmeram v gozdu. V gošči je na zemljiščih v 
zaraščanju veliko manj osebkov kot v gozdu 
(Cojzer, 2011), zato imajo ti osebki več prostora 
za rast, kar jim omogoča tudi večji prirastek v 
debelino. V letvenjaku je na zemljiščih v zaraščanju 

Slika 10: Povprečno število konkurentov na hektar in standardni odklon po letih ter ločeno po razvojnih fazah 
in glede na izvedbo nege
Figure 10: Mean number of competitor trees per ha and standard deviation by years and separately by development 
phases and according to the performed tending.

že podobno število osebkov kot v gozdu (Cojzer, 
2011), razmere so si tako že bolj podobne, večje 
je tekmovanje med osebki za prostor, svetlobo 
itn. Zato je največje povečanje premera zaznati 
prav v gošči in ne v letvenjaku, kot bi pričakovali.

V povprečju imajo večje srednje premere 
izbranci v fazi gošče (Slika 11).

Slika 12 prikazuje spreminjanje porazdelitve 
izbrancev glede na debelinske stopnje za nego-
vane in kontrolne ploskve po letih ter ločeno po 
razvojnih fazah. 

Poleg srednjega premera smo kot pomemben 
parameter za merjenje učinkov nege ugotavljali 
še kakovost izbrancev ter njihov položaj v soci-
alni plasti.

Preglednica 6: Statistični parametri za srednji premer izbrancev glede na način dela in razvojno fazo po letih 
2007, 2009, 2011 (LSD test pri p < 0,05)
Table 6: Statistic parameters for the mean diameter of the crop trees according to the working method and deve-
lopment phase by years 2007, 2009, 2011 (LSD test at p < 0.05)

Leto
Year

Gošča / Thicket Letvenjak / Pole stand
Kontrola / Control Nega / Tending Kontrola / Control Nega / Tending

F p

hom. 
sk.

hom.
group

F p

hom. 
sk.

hom.
group

F p

hom. 
sk.

hom.
group

F p

hom. 
sk.

hom.
group

2007
28,49 0,000

a
23,40 0,000

a
3,70 0,027

a
16,28 0,000

a
2009 b b ab b
2011 c c b b
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V obeh razvojnih fazah se je na negovanih 
in tudi na kontrolnih ploskvah delež izbrancev 
z visoko kakovostjo (K1) po treh vegetacijskih 
sezonah (2009/2007) zmanjšal, najbolj v fazi gošče 
na kontrolnih ploskvah (za 43 %) in najmanj v 
fazi letvenjaka prav tako na kontrolnih ploskvah 
(za 14 %) (Preglednica 7). Po petih vegetacijskih 
sezonah (2011/2007) se je delež izbrancev z visoko 
kakovostjo (K1) še zmanjšal, in sicer najbolj v fazi 
letvenjaka na negovanih ploskvah (za 80 %). Delež 
izbrancev s srednjo kakovostjo (K2) se je najmanj 
spreminjal v fazi letvenjaka na negovanih ploskvah. 
Po petih vegetacijskih sezonah je nekoliko boljša 
kakovost izbrancev (K1) na kontrolnih ploskvah 
(43 % vs 33 %).

Slika 11: Srednji premeri izbrancev in standardni odklon po letih ter ločeno po razvojnih fazah in glede na 
izvedbo nege
Figure 11: Mean diameters of crop trees and standard deviation by years and separately by development phases 
and according to the performed tending.

Kakovost izbrancev je bila v začetku poskusa 
leta 2007 boljša kot leta 2009 in tudi kot leta 2011. 
Z nego tako nismo pripomogli k boljši kakovosti 
izbrancev, ampak se je le-ta poslabšala. V prvih 
stadijih razvoja vegetacije veliko osebkov raste na 
samem, brez polnilnega sloja. Osebki se razbo-
hotijo, vejnatost je velika, z nego jim odpremo še 
dodaten prostor za rast. Poleg tega so med izbranci 
predvsem pionirske vrste, od katerih ne moremo 
pričakovati velike kakovosti. Manjši delež slabše 
kakovosti velja pripisati tudi pravemu kostanju, ki je 
v tem delu Haloz še vedno podvržen kostanjevemu 
raku. Tudi Mirtič in Primc (1997) sta v raziskavi, 
ki sta jo opravila na zemljiščih v zaraščanju v Suhi 
krajini, ugotovila slabo kakovost drevesnih vrst.
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Preglednica 7: Indeks 2009/2007 in 2011/2007 za število izbrancev glede na kakovost (K) in socialno plast (S). 
Vrednost 1 pomeni visoko kakovost in zgornjo plast, vrednost 2 pa srednjo kakovost in srednjo plast. 
Table 7: Index 2009/2007 and 2011/2007 for the number of crop trees according to the quality (K) and social layer 
(S). Value 1 signifies high quality and upper layer and value 2 signifies medium quality and medium layer.  

Razvojna faza
Development 

phase

Vrednost
Value

Kontrola / Control Nega / Tending
2009/2007 2011/2007 2009/2007 2011/2007
K S K S K S K S

Gošča
Thicket

1 57 % 83 % 36 % 67 % 60 % 92 % 20 % 87 %
2 90 % 67 % 73 % 33 % 91 % 67 % 79 % 11 %

Letvenjak
Pole stand

1 86 % 103 % 57 % 91 % 75 % 112 % 38 % 106 %
2 95 % 78 % 70 % 28 % 90 % 44 % 87 % 15 %
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Slika 12: Porazdelitev izbrancev po 5 cm debelinskih stopnjah
Figure 12: Distribution of crop trees per 5 cm dbh classes.

Delež izbrancev v zgornji plasti (S1) se je manj 
spreminjal na negovanih ploskvah (98 % vs 77 %) 
(Preglednica 7). Po treh vegetacijskih sezonah je 
bil najmanjši delež izbrancev v zgornji plasti na 
kontrolnih ploskvah v fazi gošče, največji pa na 
negovanih ploskvah v fazi letvenjaka, kjer se je 
povečal za 12 %. Po petih vegetacijskih sezonah 
se je delež izbrancev nekoliko bolj zmanjšal na 
kontrolnih ploskvah, najmanjši delež izbrancev v 
zgornji plasti je še vedno na kontrolnih ploskvah 
v fazi gošče, največji pa na negovanih ploskvah v 
fazi letvenjaka. Po petih vegetacijskih sezonah je 
bilo največje razlike v deležu izbrancev v srednji 

plasti (S2) zaznati v fazi gošče na negovanih 
ploskvah (za 89 %), najmanjše pa v fazi gošče na 
kontrolnih ploskvah (za 67 %).

Po treh vegetacijskih sezonah se je v fazi letve-
njaka povečal delež izbrancev v zgornji plasti tako 
na kontrolnih kot tudi na negovanih ploskvah, po 
petih vegetacijskih sezonah pa le na negovanih 
ploskvah (Preglednica 7). Ker je faza letvenjaka 
na zemljiščih v zaraščanju po svojih zakonito-
stih že zelo podobna fazi letvenjaka v gozdu, 
se naša ugotovitev sklada s trditvijo, da če gozd 
prepustimo naravnemu razvoju, v fazi letvenjaka 
nastaja močnejše preslojevanje (Leibundgut, 1996). 
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Nekateri osebki v zgornji plasti v rasti zastanejo in 
se prevrstijo v srednjo plast, nasprotno pa osebki 
v srednji plasti prerastejo v zgornjo plast. V gošči 
smo z nego ohranili več izbrancev v zgornji plasti, 
kot pa se jih je ohranilo na kontrolnih ploskvah.

Če smo po treh vegetacijskih sezonah ugotovili, 
da v fazi gošče na zemljiščih v zaraščanju nega 
ni nujno potrebna, pa je z gozdnogojitvenega 
vidika zaželena, saj smo z nego pospešili rast 
vrstam, ki so pomembne graditeljice sestojev 
v prehodnih fazah sukcesije (Cojzer, 2011), po 
petih vegetacijskih sezonah lahko trdimo, da se v 
fazi gošče pozitivni učinki nege pokažejo kasneje 
kot v letvenjaku in da je nega potrebna tudi v fazi 
gošče. To je mogoče samo ob dovolj veliki gostoti 
drevesnih vrst, saj če je le-ta premajhna, je za 
ukrepanje še prezgodaj. Kot negativni učinki nege 
so se pokazali pospešena razrast ovijalk (srobot, 
žlahtna vinska trta), ponekod tudi zatravljenost 
ter v manjši meri zmanjšana stojnost sestojev. 
Sestojna zgradba na zemljiščih v zaraščanju se šele 
oblikuje, tla še niso razvita, zato je tudi stabilnost 
sestojev manjša. Ukrepi nege morajo biti zato 
šibke jakosti in pogostejši. V fazi letvenjaka smo 
po petih vegetacijskih sezonah po opravljeni negi 
zaznali nekoliko več pozitivnih učinkov kot v gošči, 
hkrati pa smo prav tako kot v gošči pospešili rast 
gospodarsko zanimivim vrstam, zlasti plemenitim 
listavcem, ter tako pospešili sukcesijski razvoj. 
Tudi po petih vegetacijskih sezonah menimo, da 
je v fazi letvenjaka nega potrebna. Kot negativni 
učinek nege se je tudi v fazi letvenjaka pokazala 
zmanjšana stojnost nekaterih sestojev. Iz tega 
sledi, da če želimo oblikovati ekološko stabilen 
gozd, morajo biti izvedeni ukrepi šibke jakosti, 
še posebno na robu sestojev.

3.2 Analiza učinkov nege
3.2 analysis of effects of tending

V preglednici 8 so navedeni ukrepi nege, ki 
smo jih po posameznih ploskvah in glede na 
razvojno fazo, v kateri je bil sestoj, določili na 
podlagi postavljenega cilja. Pri tem smo pospe-
ševali tiste drevesne vrste, ki so najbolj ustrezale 
razvojni stopnji in danim rastiščnim razmeram. 
Pri tem je treba tudi upoštevati, da razmere v 
fazi gošče na zemljiščih v zaraščanju niso enake 

tistim v gozdu, predvsem je v gošči na zemljiščih 
v zaraščanju veliko manj osebkov kot v gozdu 
(Cojzer, 2011), gostota osebkov pa se povečuje 
iz mlajših razvojnih faz v starejše. Poleg tega v 
fazi gošče še vedno prevladujejo grmovne vrste 
(Cojzer, 2011). Zato smo fazi gošče pospeševali 
predvsem pionirske drevesne vrste, ki zaradi nji-
hove varovalne in zaščitne vloge ugodno vplivajo 
na rast preostalih drevesnih vrst, poleg tega pa s 
prekoreninjenjem, opadom, zasenčenjem ipd. 
spreminjajo in tako izboljšujejo rastiščne razmere 
na zemljiščih v zaraščanju. Ker je na zemljiščih v 
zaraščanju faza letvenjaka po številu osebkov ter 
po drevesni sestavi že precej podobna fazi letve-
njaka v gozdu, smo v fazi letvenjaka pospeševali 
plemenite listavce in klimaksne vrste.

V povprečju sta revirni vodja, ki je označeval 
izbrance in konkurente, ter gojitelj z motorno 
žago, ki je opravljal nego, porabila manj časa 
(preračunano na ha) v fazi gošče (revirni vodja 
5,5 ur, gojitelj z MŽ /motorno žago/ 8 ur) kot pa 
v fazi letvenjaka (revirni vodja 10 ur, gojitelj z 
MŽ 19 ur) (Preglednica 9). Ker je v fazi letven-
jaka več osebkov na hektar kot pa v fazi gošče, je 
temu primerno v povprečju več tudi izbrancev ter 
konkurentov. Iz tega sledi, da so tudi stroški nege 
v fazi letvenjaka večji kot v fazi gošče. V fazi gošče 
so znašali skupni stroški nege (strošek gojitelja z 
MŽ in strošek revirnega vodje) v povprečju 185 
evrov na hektar, v fazi letvenjaka pa 405 evrov 
na hektar.

Če izsledke naše raziskave primerjamo z 
raziskavo, ki je bila izvedena v gozdu (Kotar, 1997), 
ugotovimo, da revirni vodja v gozdu v gošči (4 ure) 
in tudi v letvenjaku (8 ur) v povprečju na hektar 
porabi nekoliko manj časa za označitev izbrancev 
in konkurentov, kot pa smo ga porabili mi na 
zemljiščih v zaraščanju. Ker se v fazi gošče in v 
fazi letvenjaka v gozdu označitev drevja praviloma 
ne opravlja, bomo kot čas za nego, ki jo opravi 
gojitelj z MŽ v gozdu, upoštevali normativ, ki ga 
določa Pravilnik o spremembah …, 2008. Ta za 
nego enega  hektarja naravne gošče v srednjih 
delovnih razmerah (pestrost drevesnih vrst, veliko 
predrastkov in nezaželenih vrst) predvideva 36 
ur, za nego enega hektarja letvenjaka, v prav 
tako srednjih delovnih razmerah (velika gostota 
listavcev, srednja prehodnost), pa 32 ur. Stroški 
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nege gošče bi po Pravilniku o spremembah … 
(2008) znašali 640 evrov na hektara, stroški nege 
letvenjaka pa 569 evrov na hektar. Po tem izračunu 
so v gozdu višji stroški nege gošče in tudi stroški 
nege letvenjaka.

Preglednica 8: Poraba časa za izvedbo nege po razvojnih fazah glede na vrsto dela (S – sproščanje, G – odstranjevanje 
grmovnic, N – odstranjevanje nezaželenih osebkov, R – rahljanje, P – odstranjevanje plezalk, K – odstranjevanje 
nekakovostnih, V – odstranjevanje vej, O – odstranjevanje predrastkov (obročkanje))
Table 8: Time consumption for performing tending by development phases according to the type of work (S – rele-
asing, G – removing shrubs, N – removing unwanted specimen, R – tilling, P – removing climbers, K – removing 
poor-quality specimen, O – removing fore growth (pruning)).

Razvojna faza 
Development phase

Gošča
Thicket

Letvenjak
Pole stand

Čas za označitev
Time for marking

(h:mm:ss)

Kontrola*
Control* 6:04:26 8:09:56

Nega
Tending 5:32:22 9:46:31

Vrsta dela
Type of work

S 2:59:17 7:20:35
G 0:49:59 3:44:16
N 0:27:15 1:22:01
R 0:12:47 0:04:45
V 0:24:18 0:03:55
P 0:00:00 0:52:15
O 0:21:42 0:00:00
K 0:10:51 0:00:00

Efektivni čas
Effective time 5:26:08 13:27:47

Čas prehodi
Time - crossing 2:47:21 5:27:05

Skupaj čas nega
Total time - tending 8:13:29 18:54:52

*Opomba: Čas za označitev na kontrolnih ploskvah je prikazan samo informativno.
*Comment: Time for marking on control plots is presented only informatively. 

4 SKLEPI
V zgodnejših stadijih sukcesije spremembe v 
vegetacijski sestavi potekajo nekoliko hitreje kot 
v kasnejših, ko spremembe lahko trajajo tudi več 
desetletij ali stoletja. Raziskave o spremembah 

Preglednica 9: Skupna poraba časa in stroški nege po razvojnih fazah (MŽ – motorna žaga)
Table 9: Total time consumption and costs of tending by development phases (CS – chainsaw).

Vrsta dela
Type of work

Poraba časa 
gojitelja z MŽ

Time con-
sumption by 

cultivator with 
CS (chainsaw)

Poraba časa re-
virnega vodje

Time consumpti-
on by district 

supervisor

Strošek (EUR)
Cost (EUR)

Gojitelja z 
MŽ

Cultivator 
with CS

Revirni 
vodja

District 
supervisor

Skupaj
Total

Nega gošče
Thicket tending 8:13:29 5:32:22 146,24 38,89 185,12

Nega letvenjaka
Pole stand tending 18:54:52 9:46:31 336,30 68,62 404,92
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vegetacijske sestave in zgradbe so zato pogosto 
dolgotrajne. Ker so razmere na zemljiščih v zara-
ščanju v primerjavi z razmerami v gozdu manj 
stabilne, bi za zanesljivejše rezultate potrebovali 
več ponovitev in več vegetacijskih sezon. Zato je v 
sestojih na zemljiščih v zaraščanju pri odločitvah 
o ukrepanju pomembna presoja posameznih 
sestojnih razmer. 

V fazi gošče se je na negovanih ploskvah in 
tudi na kontrolnih ploskvah po petih vegetacijskih 
sezonah zmanjšalo število izbrancev ter konku-
rentov, srednji premer izbrancev se je značilno 
povečal, poslabšala pa se je kakovost izbrancev. V 
zgornji plasti smo zabeležili manjši delež izbrancev 
kot leta 2007. Na negovanih ploskvah je po deležu 
izbrancev prevladovala pionirska vrsta – trepe-
tlika, na kontrolnih ploskvah pa črna jelša. Na 
negovanih ploskvah smo z ukrepi nege pospešili 
preslojevanje, kjer so z gozdnogojitvenega vidika 
zanimive vrste prerasle pionirske, z negativnega 
vidika pa smo z nego zmanjšali stojnost sestojev 
in omogočili razrast plezalk. Tudi na kontrolnih 
ploskvah je v procesu naravnega izločanja potekalo 
močno preslojevanje. 

Tudi v fazi letvenjaka se je po petih vegetacijskih 
sezonah na negovanih in tudi na kontrolnih plo-
skvah zmanjšalo število izbrancev ter konkurentov. 
Za zmanjšanje števila izbrancev je kriva obolelost 
za kostanjevim rakom, proces preslojevanja, kot 
posledica snegoloma pa slaba stojnost sestojev. 
Medtem ko se je na negovanih ploskvah srednji 
premer izbrancev značilno povečal, je bilo na kon-
trolnih ploskvah njegovo povečanje neznačilno. 
Kakovost izbrancev sestoja se je poslabšala v obeh 
primerih, v zgornji plasti smo zabeležili večji delež 
izbrancev kot leta 2007. Na negovanih ploskvah 
je po deležu izbrancev prevladoval gorski javor, 
na kontrolnih ploskvah pa beli gaber. Z ukrepi 
nege smo pospešili preslojevanje zlasti plemenitih 
listavcev, ki so pomembna vrsta v vmesnih stadijih 
razvoja vegetacije.

Naše ugotovitve na podlagi analiz nakazujejo, da 
je v fazi gošče zaradi majhnih gostot drevesnih vrst 
morda še prezgodaj za ukrepanje, po drugi strani 
pa dobri odzivi vrednejših vrst, kot sta gorski javor 
in graden, nakazujejo smiselnost poseganja. Pospe-
ševanje vrst, ki so pomembne graditeljice sestojev 
v prehodnih fazah sukcesije, je v začetnih, še bolj 

pa v prehodnih stadijih na zemljiščih v zaraščanju 
tudi prioriteta. Na tak način pospešujemo sukcesij-
ski razvoj sestojev na zemljiščih v zaraščanju, kjer 
sukcesija poteka počasneje kot v gozdu, saj tla še niso 
tako razvita in mikroklima še ni vzpostavljena. Poleg 
tega lahko z ukrepi nege sledimo cilju, ki smo si ga 
postavili, kar pa ni vedno pospeševanje klimaksnih 
vrst, ampak vrst, ki so v danem trenutku in v danem 
prostoru na voljo in so zanimive z vidika vloge, ki jo 
opravlja takšen sestoj. S pravočasnimi ukrepi nege je 
na zemljiščih v zaraščanju mogoče pospešiti naravno 
sukcesijo in jo usmeriti v gospodarsko zanimiv in 
ekološko stabilen gozd, pri tem pa poudarjamo, da 
so za stabilen sestoj potrebni ukrepi šibke jakosti, 
sicer je ogrožena stojnost sestojev. Kakovost je 
na zemljiščih, kjer so v ospredju druge vloge teh 
zemljišč, drugotnega pomena.

Kako bodo izsledki naših analiz vplivali na 
prenos v prakso, je zaradi trenutne finančne 
situacije težko predvidljivo. Ker je v gozdu že sicer 
zapostavljena nega mlajših razvojnih faz, pogosto 
je neizvajamo ter predstavlja pomembne stroške, 
je težko pričakovati, da bi negovali sestoje na 
zemljiščih v zaraščanju. Zato je treba pri gospo-
darjenju na zemljiščih v zaraščanju upoštevati 
različne vloge, ki jih le-ta opravljajo in postaviti 
temu primerne cilje. Vsekakor pa je to nujno 
potrebno storiti takoj, ko se take sestoje vključi 
v gozd in jih temu primerno začeti negovati z 
gozdnogojitvenimi ukrepi nege. Takrat so ti sestoji 
že na prehodu iz letvenjaka v drogovnjak.

Revirni vodja in tudi gojitelj z motorno žago 
sta preračunano na hektar za nego porabila manj 
časa v fazi gošče kot v fazi letvenjaka. Tudi stroški 
nege (na ha) so bili v gošči nižji kot v letvenjaku.

5 CONCLUSIONS
In earlier stages of succession the changes in 
vegetation structure take place somewhat faster 
than in later stages, when the changes can last 
several decades or centuries. Studies on changes 
of vegetation structure and composition are 
therefore often long-running. The conditions on 
abandoned agricultural lands being less stable 
compared to conditions in forest, we would need 
more repetitions and more vegetation seasons for 
more reliable results. Therefore the estimation 
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of individual stand condition is important for 
decisions about actions in stands on abandoned 
agricultural lands. 

In the thicket phase the number of crop trees 
and competitor trees decreased on both tended 
and control plots after five vegetation seasons, 
mean diameter of crop trees significantly increased 
while quality of crop trees decreased. In the upper 
layer we registered a lower share of crop trees 
than in 2007. By the share of crop trees pioneer 
species – aspen prevailed on the tended plots and 
black alder prevailed on control plots. applying 
tending actions, we stimulated shifting on the 
tended plots, where species, interesting from 
the silvicultural viewpoint, overgrew the pioneer 
species, but a negative result was that the tending 
decreased stand stability and enabled expansion 

of climbers. also on control plots intense shifting 
took place in the process of natural elimination.  

also in the pole stand phase the number of 
crop trees and competitor trees decreased on 
both tended and control plots after five vegetation 
seasons. Chestnut blight, process of shifting, and 
poor stability of stands due to snow breakage are 
responsible for decreasing number of crop trees. 
While the mean diameter of the crop trees cha-
racteristically increased on the tended plots, its 
increase was non-characteristic on control plots. 
Quality of the crop trees decreased in both cases, 
we recorded a larger share of crop trees in the 
upper layer as in 2007. Considering the share of 
crop trees, sycamore maple prevailed on the tended 
plots and common hornbeam on the control 
ones. With tending actions we stimulated shifting 

Slika 13: Za sestoje, ki nastajajo v procesu sekundarne sukcesije na opuščenih kmetijskih površinah v Halozah, 
je značilna velika strukturna in vrstna raznolikost. Na splošno je nega smiselna, vendar se negovalne strategije 
razlikujejo od primera do primera, nega pa je zaradi manjših gostot drevesc šibkejša kot v mladovjih strnjenih 
gozdov.
Figure 13: Significant structural and species diversity is characteristic for the stands arising in the process of the 
secondary succession on the abandoned agricultural lands in Haloze. In general, tending makes sense, but tending 
strategies differ from case to case and due to the lower tree densities the intensity of tending is lower than in compact 
young forests. 
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primarily of noble broadleaved trees, which are 
an important species in the intermediate stages 
of vegetation development. 

Our findings on the basis of analyses suggest 
that it may be too early to take actions in the 
thicket phase due to the low densities of tree 
species, but, on the other hand, good responses 
of more valuable species like sycamore maple and 
sessile oak indicate reasonability of interventions. 
Stimulation of species which are important buil-
ders of stands in transitional phases of succession 
is priority in initial and, even more, transitional 
stages on abandoned agricultural lands. Thus we 
stimulate succession development of stands on 
abandoned agricultural lands, where succession 
runs slower than in the forest, since the soil is not 
yet so much developed and the microclimate is 
not yet established. additionally, with tending 
actions we can pursue the set goal, which is 
not always stimulation of climax species, but of 
species which are available in the given moment 
and space and interesting from the viewpoint of 
the role such a stand plays. With timely tending 
actions it is possible to stimulate natural succes-
sion on abandoned agricultural lands and direct it 
toward economically interesting and ecologically 
stable forest, whereby we stress that low intensity 
actions are needed for a stable stand, otherwise 
stand stability is endangered. On the lands, where 
other roles are in the foreground, stand quality is 
of secondary importance.

Due to the present financial situation, it is 
difficult to anticipate the impact of the results of 
our analyses on their integration in the praxis. 
Since tending of the younger development phases 
in forest is already neglected, often not practiced 
and represents significant costs, it is hard to expect 
the stands on abandoned agricultural lands to be 
tended. Managing abandoned agricultural lands 
it is therefore necessary to take into consideration 
diverse roles they play and set appropriate goals. 
By all means, this has to be done as soon as these 
stands are incorporated in forest and their tending 
through silvicultural actions must begin. at that 
time these stands are already in transition from 
pole to young timber stands. 

Both district supervisor and grower with 
chainsaw consumed, expressed per hectare, less 

time in the thicket phase than in the pole stand 
phase. also costs of tending (per ha) were lower 
in thicket than in pole stand.
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1 UVOD
Najbrž nikoli ne bomo izvedeli, kdaj in kje je človek 
spoznal ogenj; domnevno naj bi se to zgodilo pred 
700.000 leti na Kitajskem, v času, ko se je preživljal 
z lovom in nabiralništvom (Leakey,1997). Z udarom 
strele, izbruhom vulkana ali podobnim dogodkom 
je človek spoznal ogenj, novo sredstvo, s katerim 
je lažje prestajal zimo in se ubranil nevarnih zveri. 
Naučili se ga je ohranjati in potem ponovno prižgati 
ter končno na njem pripraviti slastnejše meso, ki ga 
je prej jedel surovega. Vse do 19. stoletja so ljudje 
največ pozornosti in skrbi namenjali zamudnemu 
in zahtevnemu netenju ognja. arheologi so dognali, 
da je paleolitski človek znal zanetiti ogenj s pomočjo 
kremena in pirita, pa tudi durglja ali drugačnega 
drgnjenja dveh kosov lesa. 

Ogenj je v mnogočem zavzel duhovni svet 
naših prednikov, saj so ga dojemali kot božje 
darilo, kot praelement, ki ponazarja življenjsko 
moč in ki ima tudi moč očiščenja ter uničenja. 
Univerzalni napredek ljudskega pojmovanja in 
znanja je znan iz grške mitologije, ko je Prome-

GDK 232.213(045)=163.6

Ogenj je dober sluga, a slab gospodar
Fire is a good servant but a bad master 

Mitja CIMPERŠEK

Izvleček: 
Cimperšek, M.: Ogenj je dober sluga, a slab gospodar. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom 
in povzetkom v angleščini, cit. lit. 22. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
V začetnem razvojnem obdobju je človek uporabil ogenj za to, da je lažje preživel, kasneje pa ga je začel tudi 
zlorabljati. Pri rabi ognja se je posluževal različnih tehnik zažiganja gozda. Z vršnim požarom je naravo vzpod-
budil k bujnejši rasti, s krčenjem in zažiganjem je trajno pridobival zemljišča za bivanje in pridelavo hrane, s 
cikličnim požiganjem je zemljišče uporabljal nekaj časa za pridelavo hrane in nato naravi prepustil obnovo gozda. 
S fratarjenjem je piromanija na Pohorju dosegla največji razmah. 
Ključne besede: ogenj, požarjenje, fratarjenje, smreka, bukev, setev, sajenje 

Abstract: 
Cimperšek, M.: Fire is a good servant but a bad master. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
73/2015, vol. 7-8. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 22. Translated by Breda Misja, proof-
reading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In the initial development period man had used fire for his easier survival and began also to misuse it later. 
Using the fire, he applied diverse techniques of burning the forest. Through superficial fire he incited a more 
lush growth in the nature, through slush-and-burn he durably acquired land for living and food production, 
through cyclic burning he used the land for some time for food production and left it for the nature to take care 
of forest regeneration. Pyromania on Pohorje reached its peak with “fratarjenje” (a form of slush-and-burn). 
Key words: fire, prescribed burning, fratarjenje (a form of slush-and-burn), spruce, beech, sowing, planting. 

tej iz Hefajstove kovačnice na Olimpu ukradel 
ogenj in ga prinesel ljudem. Kot simbol znanja 
in napredka je bil sveti ogenj namenjen samo 
bogovom, ne pa umrljivim ljudem, ki naj bi ostali 
v blaženi nevednosti. 

Skoraj vso energijo, ki jo človeštvo uporablja, 
pridobivamo z obvladovanjem ognja, ki je 
omogočil tehnični in civilizacijski napredek ter 
olajšal naporno in življenjsko nevarno krčenje 
gozdov. Ogenj ima veliko ustvarjalno moč, saj 
se najpreprostejše snovi pri visoki temperaturi 
spremenijo v dopadljive in uporabne izdelke. 

Še sredi 19. stoletja so požigalništvo uvrščali 
med splošno razširjeno tehniko obnavljanja 
gozdov. S sečnjami do golega in zažiganjem se 
je na Pohorju začel osvajalni pohod smreke, ki je 
temeljito posegel v večtisočletni razvoj gozdov. 
Gospodarjenje z goloseki in zažiganjem je svoje-
vrstno nasilje nad gozdovi, ki v relativno kratkem 
času uniči večstoletno snovanje narave. 

Mag. M. C. univ. dipl. inž. gozd. Zalog pri Moravčah 8, 
1251 Moravče

Znanstvena razprava
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2 POŽIGALNIŠKE RAZLIČICE
Raba ognja je prastara tehnika pri upravljanju z 
vegetacijo, ki je bila v Izraelu znana že od pale-
olitika, pred 30.000 leti, v avstraliji celo pred 
40.000 leti in v afriki od pleistocena. Ogenj je 
odigral pomembno vlogo zlasti pri pastoralnih 
in poljedelskih ekosistemih ter je pomembno 
prispeval k udomačitvi žit (Mazzoleni, 2004). V 
različnih krajih in v različnih časovnih obdobjih 
so se ljudje zaradi različnih potreb posluževali 
različnih tehnik požiganja gozdov in krčevin. 

2.1  Površinsko požiganje 
2.1.1  Požiganje za pašo

Naši lovski predniki so zažigali talno vegetacijo, 
da so spodbudili svežo rast, s katero so privabljali 
divjad. Homo erectus in H. sapiens sta pred začetkom 
deževnega obdobja zažigala savane, da bi lažje prišla 
do plena. aborigini so v severni avstraliji požigali 
gozdove in grmičevje, da so iz tal pognale užitne 
rastline. Tako so selektivno pospeševali monokul-
ture evkaliptov, ki so se izkazale odporne proti ognju 
(Daimond, 2000). V arizoni in Novi Mehiki so se 
apači posluževali ognja pri lovu bizonov, verjeli so 
tudi, da ogenj sprosti padavine. V borovih gozdovih 
so zaradi požiganja nastali parkovni gozdovi, v 
katerih so preživela samo redka starejša drevesa, 
ki jih je varovala debela skorja. Ti gozdovi so bili 
idealna lovišča, saj je po talnem požaru vznikla 
sočna trava (Trommer, 1992). 

Ogenj je sestavni del mnogih sredozemskih 
ekosistemov (Grove, 2001). Istrski in kraški pastirji 
so se posluževali transhumance, to je sezonska 
selitev čred na boljša pasišča. Gozdna paša je 
bila v zakupu velikih čred ovčarjev, ki so prek 
poletja pasli stotine ovc v snežniških gozdovih, 
na jesen pa so se z njimi pomikali proti morju. 
Ker se ovce raje pasejo na mladem zelenju, so 
požigali pašnike in gozdove. Do leta 1828 je bilo 
že 2.634 oralov požganih površin (Kindler, 1955), 
na kar še vedno spominjajo imena: Pogorelček, 
Sežgani klanec, Pogoreli vrh in Palež. Nekoč je 
požar zavzel tolikšen obseg, da so ga na Javorju 
ustavili tako, da so prekopali protipožarni pas, o 
čemer priča ime Prekopavnik. 

V angliji so požigali šotišča, da so izboljšali 
pašna zemljišča. V Walesu požigajo resave za pašo 

ovc. Kmetijska subvencija namreč pripada samo 
zemljiščem, ki so pokrita s travno rušo, ne pa z 
reso, grmovjem ali celo drevjem. Zato s poseb-
nimi stroji rujejo in zažigajo olesenelo grmičevje 
(Monbiot, 2014). Okoli leta 1800 so na Danskem 
odkrili metodo za obogatitev močvirne zemlje 
s hranili, in sicer so jo vsakih nekaj let zažgali. 
Metoda se je razširila tudi v Nemčijo, a so jo 
leta 1923 prepovedali zaradi dima in prevelike 
zatemnitve neba (Radkau, 2012). 

2.1.2 Požiganje za obnovo gozdov
Na Švedskem so v šestdesetih letih 20. stoletja 
zažigali debele plasti šote, da so se korenine pogoz-
denih sadik lahko učvrstile v mineralnem sloju 
tal. Po navadi so bili gozdni požari kratkotrajni, 
na debelih plasteh šote pa so vztrajali več tednov 
ali mesecev. V severnih pokrajinah Švedske še 

Slika 1: Shematski prikaz požiganja posek na Švedskem 
(Sylvan Sweden) 
Figure 1: Schematic presentation of burning down the 
clearings in Sweden (Sylvan Sweden). 
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dandanes pred sajenjem zažgejo debele plasti 
surovega humusa in šote.

Med ameriškimi gozdarji je dolgo prevladovalo 
mnenje o škodljivosti gozdnih požarov. Ker se 
gozdovi niso pomlajevali, so poznavalci narave 
opozorili na koristnost požiganja podrasti s t. 
i. površinskim ognjem („light burning“). Ogenj 
pospeši mineralizacijo tal in sprosti hranilne 
snovi, zlasti ione N, P, K, Ca in Mg, zmanjšuje 
konkurenco plevelov ter sterilizira zemljo. Po 
velikem požaru v Yellowstonu leta 1988 se goz-
darji odločajo za površinske požare pri pomlaje-
vanju gozdov. Tistega leta je zgorelo 280.000 ha 
gozdov, ki so se uspešno obnovili. Pri borih vrste 
Pinus contorta in P. ponderosa se storži odprejo 
samo pri visoki temperaturi, tudi orjaške sekvoje 

Sequoiadendron gigantea potrebujejo vročino, da 
odvržejo semena. Verjetno velja požarom, ki so 
jih povzročali severnoameriški Indijanci, zahvala 
za lepoto in veličino orjaških sekvoj. 

Z ognjem se obnavljata tudi trnata goščava 
chaparral v Kaliforniji in garigua v južni Franciji. 
Podobni ekosistemi, ki se obnavljajo samo z ognjem, 
so tudi v južni afriki in avstraliji (Grove, 2001).

2.2 Požiganje zaradi pridobivanja 
krčevin

Kot primarna raba zemljišč sta bila požigalništvo 
in kopaštvo prva stopnja pretvorbe gozdnih tal v 
kultivirana zemljišča. Nomadsko kmetovanje je 
znano iz prazgodovine, zlasti iz časov bronaste 
dobe, najbolj pa se je razširilo v poznem srednjem 

Slika 2: Krčenje gozda brez ognja je naporno, a tudi življenjsko bolj nevarno (Holbeinov lesorez – Mrtvaški ples).
Figure 2: To clear forest land without using fire is hard and also more life-threatening (woodcut by Holbein – Dance of Death)
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veku, ko se je povečalo število bajtarjev, kočarjev 
in malih kmetov, ki na svojem majhnem kosu 
zemlje niso mogli pridelati dovolj hrane za svojo 
družino in živino.

Krčenje gozdov s požiganjem je bilo namenjeno 
pridobivanju novih zemljišč za hrano in nastani-
tev vedno večjega števila prebivalstva. Z uvedbo 
železnega orodja je prenehalo priložnostno ali 
nomadsko požigalništvo, začelo pa se je krčenje 
gozdov za trajno bivanje. Naša civilizacija je 
kmalu po umiku ledenikov z ognjem in sekiro 
začela boj proti gozdovom, v katerem je človek 
izšel kot zmagovalec. 

V času od 7. do 9. stoletja je orno poljedelstvo 
zamenjalo kopaškega. Prehod je bil dolg, tako kot 
je bil dolg razvoj od t. i. drevesa, rala ali pohor-
skega kavlja do železnega obračalnega pluga. Od 
11. do 14. stoletja so krčenja in požiganja gozdov 
radikalno spremenila videz srednjeevropskih 
pokrajin. Ko se je prebivalstvo v stoletjih pom-
nožilo, tako da razpoložljiva orna zemlja ni več 
zadostovala, so kmetje začeli krčiti gozdove tudi 
zunaj mej kolonizacije. To so delali brez dovol-
jenja in vedno s požiganjem. Neredko so ljudje 
brez posesti sredi gozda požgali gozd, ga ogradili 
in na njem postavili leseno kočo. Njiva, ki je bila 
izkrčena s požiganjem, se je imenovala »požar«. 
Krčevino so neopazno širili in navadno je minilo 
več let, da so jo opazili logarji gosposk. To se je 
še posebno pogosto dogajalo v slabo varovanih 
deželnoknežjih gozdovih in zlasti tam, kjer ni bilo 
železarstva ali druge gospodarske izrabe gozda. 
Nekoristni gozdovi so bili namreč brez nadzora. 
Na območju Radovljice, Bleda in Bele peči so lazi 
nastajali navadno na hribovitih, z grmičevjem 
poraslih srenjskih pašnikih. V višinskih legah je 
bilo krčenje s požiganjem razširjeno do 17. stoletja, 
čeprav je deželni knez Ferdinand III. v rudarskih 
redih in navodilih za gozdarskega mojstra 1650 
prepovedal tovrstno početje na območju fužin in 
rudnikov (Britovšek, 1964).

V Sredozemlju je ogenj spremenil nekoč zelene 
pokrajine v kamnite kraške puščave. Degradirani 
gozdovi slovenskega Krasa so nastali zaradi prena-
seljenosti, pretirane sečnje, paše drobnice in poži-
ganja. V Trnovskem gozdu so podložniki zažigali 
velike površine gozdov, da so pridobili obdelovalna 
zemljišča in pašnike. Nasploh je bilo požigalništvo 

prva oblika krčenja gozda za pridobivanje zemljišč 
za pridelavo hrane zase in za živino (Kolenc, 2012). 
V času vojn, barbarskih pohodov, epidemij in 
slabih letin so gozdovi ponekod ponovno osvojili 
izgubljena zemljišča, toda večinoma so se stoletja 
dolgo nespremenjeno ohranjala razmerja med 
gozdovi in obdelovalnimi zemljišči. 

V tretjem svetu (Britanska Indija, Malezija, 
Brazilija) še dandanes spreminjajo gozdove z 
ognjem in sekiro v dim in pepel, da pridobijo 
površine za nove plantažne nasade. Leta 1997 so 
se na Sumatri in Borneu nenadzorovano razširili 
požari v takem obsegu, da je dim več mesecev 
zasenčil sonce.

2.3 Rotacijski sistem požigalništva 

Menjavanje gozdno-agrarne rabe zemljišč (angl.: 
shifting cultivation, nem.: Waldfeldbau) je perio-
dično ponavljajoče požiganje istih zemljišč. 

Postopek je bil naslednji: Gozd ali grmovje so 
posekali na golo. Ko se je po nekaj mesecih osušilo, 
so ga zažgali ter pepel enakomerno raztrosili po 
površini. Zemljo so plitvo prekopali s kopačami 
in dvakrat, redko trikrat, posejali žita in posadili 
krompir, nato so požarišče nekaj let uporabljali 
za pašo. Ko je ponovno zraslo grmovje in drevje, 
so površino prepustili gozdu. Zaradi panjev, ki 
so ostali v zemlji, niso mogli uporabljati rala 
oziroma lesenega drevesa. Težko gozdno zeml-
jišče so lahko zrahljali samo z železnim orodjem 
(kopačami), zato je bila ta tehnika v rabi šele po 
odkritju železnega orodja. Posekana drevesa so 
uporabili za drva ali oglje. 

Požigalniško-kopaško poljedelstvo je zgodnje 
slovenska tehnika, pri kateri se „njive premikajo 
skozi gozdove”. V preteklosti med gozdarstvom 
in kmetijstvom ni bilo nobenih mej, ciklično 
požiganje gozdnih zemljišč je bilo povezano z 
neredno hlevsko vzgojo oziroma je bilo posledica 
pomanjkanja gnoja na njivah. Tovrstnega požigal-
niškega sistema so se najpogosteje posluževali v 
gričevnatem svetu in pretežno na strminah, kajti 
samo tam so lahko goreče grmovje in ostanke 
vejevja s posebnimi kljukami, nasajenimi na 
dolge drogove, vlekli od zgoraj navzdol (Küster, 
1998). Požigalniški sistem je bil bolj izdaten kot 
motično poljedelstvo, ker slednje ni poznalo gno-
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jenja (Grafenauer, 1952). Neredko so bili donosi 
v prvih letih celo dvakrat večji in bolj kakovostni 
kot na oranih njivah.

Ponekod so obnovo gozda pospešili s setvijo 
semena listavcev. Ko so se po nekaj letih donosi 
preveč zmanjšali, so na kerčah, novinah, požga-

nicah, požarih ali velnah več let pasli živino. Na 
Kozjanskem so požarili na trebežih in so potem, 
ko so z grabljami razvlekli pepel, sadili krom-
pir, čebulo ali zelje. Ko se je površina zarasla z 
grmovjem in pionirskim drevjem, so postopek 
ponovili. 

Slika 3: Ekstenzivna obdelava zemlje v obliki požigalništva je terjala odelovanje večjega števila ljudi. Kadar je 
sosed prosil soseda za pomoč pri požarjenju, ga je takole nagovoril: „Jutri bi pri nas požarili. Ali bi mi lahko prišel 
pomagat iz pekla žgance vleč?” (Požarjenje v Schwarzwaldu v 18. stoletju, Brandl H., 1993. Wald im Wandel)
Figure 3: Extensive land cultivation in the form of slush-and-burn agriculture required cooperation of a larger 
number of people. When a man asked his neighbor for his help at prescribed burning, he used to say: “We are going 
to make prescribed burning at our land tomorrow. Could you come and help to drag žganci (pun, a traditional 
dish) from the hell?” (Prescribed burning in Schwarzwald in the 18th century, Brandl H., 1993. Wald im Wandel.)

Cimperšek, M.: Ogenj je dober sluga, a slab gospodar



GozdV 73 (2015) 7-8 321

Na požganici je naravno pomlajevanje hitreje 
napredovalo in že po 10 do 15 letih so kmetijsko 
rabo opustili, nato pa so se po 25 do 50 letih ponovno 
vračali. Na nekaterih kmetijah so požarišča obsegala 
do 30 % zemljišč. Obraščali so jih pionirski gozdovi 
listavcev (breza, jelša, topole), ki hitreje obogatijo tla 
s humusom kot iglavci. Zaradi prehodne kmetijske 
rabe tal je bujno pognal plevel in če ga niso zatirali, 
je zadušil mladice drevesnih vrst. Požiganje so pri-
poročali zlasti za gozdove z veliko surovega humusa. 

požganinah navadno sadili krompir. V Zgornji 
Selški dolini, ob zgornjem toku Kokre, Meže, 
Mislinje, Drete, Pake, Bolske, na Kozjaku, Pohorju, 
ob Sotli, v Lokavcu pri Rimskih Toplicah in v Beli 
krajini se je požiganje frat ohranilo vse do druge 
svetovne vojne oziroma do leta 1958, ko je bilo z 
zakonom prepovedno kurjenje v gozdovih. 

V Nemčiji je bilo do 19. stoletja razširjeno 
pridobivanje hrastove skorje v panjevskih goz-
dovih, ki so jih vsakih dvajset let stoječe olupili, 

Slika 4: Kavlji ali krivlji, s katerimi so ogenj vlekli navzdol po požarišču.
Figure 4: Hooks or crooks with which the fire was dragged down the site of burning. 

Primitivnemu kmetovanju s požiganjem gozdov 
je pripomoglo tudi dejstvo, da je bil pridelek s pož-
ganic prva tri leta oproščen desetine; po štajerskem 
desetinskem redu iz leta1605 pa samo eno leto. 
Leta 1789 je notranjeavstrijski gubernij obnovil 
prepoved paše živine in požigalništva na rovtih. 
Prastar način kmetovanja je bil tudi izjemno nera-
cionalen, saj je bilo za pripravo enega orala (0,573 
ha) požganic potrebno 135 dnin (Baš, 1953/54). 

Požigalništvo se je razmahnilo v času, ko se 
je razširila krompirjeva bolezen (1845), kajti na 
požariščih je bila bolezen manj uničujoča kot na 
oranicah. Leta 1846 so v mariborskem okrožju in 
tudi na Pohorju požigali na površini 4.833 oralov 
(Maček,1978). Na Jezerskem so požigalništvo 
opustili v 19. stoletju, prva desetletja 20. stoletja 
pa so le še posamezniki občasno posejali „fratno 
rž”. V kamnniških gozdovih so gozdni delavci 
fratarili okrog stalnih in začasnih bivališč in na 

posekali ter les uporabili za kurjavo. Ko so se 
trakovi skorje, ki so viseli na drevesih, osušili, so 
površino požgali in med panji z železnimi plugi 
(podobni pohorskim kavljem) preorali zemljo ter 
posejali žita, nato pa zemljišče prepustili naravi. 
Iz posekanih panjev je ponovno zrastel panjevski 
gozd (Hilf, 1938). 

V tropskem okolju tretjega sveta je še dandanes 
običajen polnomadski sistem – Agroforestry. Še 
nedavno so si siromašni kmetje v ZDa pomagali 
preživeti s požigalništvom ali t,i. „slash-and-burn 
agriculture” (Josephson, 2002).

antropolog Claude Lévi-Strauss je proučeval 
primitivna nomadskla plemena v Južni ameriki, 
ki so bila še leta 1938 na razvojni stopnji kame-
nodobnih lovcev-nabiralcev ter so si z ognjem 
izkrčili manjše površine, na katerih so žene nekaj 
let gojile koruzo, manioko idr., nato pa so se 
premaknili na novo zemljišče. 
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Ciklično požarjenje je bilo usodno za kul-
turo Majev. Čeprav so bili odlični astrologi, 
matematiki in umetniki so z monokulturami 
koruze uničili zemljo. Ker niso prepoznali 
škodljivosti enostranskega ravnanja z naravo, 
se je moralo v 9. stoletju štirinajst miljonov 
Indijancev iz Guatemale preseliti na Yukatan 
(Schimitschek,1969). Indijanci v Novi angliji 
so ravnali razumneje: k vsakemu zrnu koruze 
so dodali več fižolov in tako trajno ohranjali 
rodovitnost prsti, saj je znano, da so bakterije 
na koreninah leguminoz sposobne vezati zračni 
dušik (Trommer, 1992).

2.4 Fratarjenje
Fratarjenje je sistem izkoriščanja gozdov s sečnjo 
na golo, požiganjem sečnih ostankov in nekajletno 
vmesno poljsko in pašniško rabo. Besedo »frata« 
naj bi k nam primesli italijanski oglarji, ki so 
delali v štajerskih gozdovih, in označuje požgano 

poseko. Opisano tehniko obnove gozdov naj bi 
v naših veleposestniških gozdovih uvedli češki 
steklarji pred kakimi 250 leti (Šivic, 1953/54). 
Posluževali so se je tam, kjer so do golega sekali 
bukove gozdove in les uporabili za drva ali oglje 
ter nato površino prepustili naravni nasemenitvi 
ali sadili iglavce. S fratarjenjem so na cenen in 
enostaven način obnavljali gozdove in sočasno 
reševali prehranske težave drvarjev, oglarjev, 
furmanov in manjših kmetov ter bajtarjev in 
njihovih družin, ki so lahko nekaj let uporabljali 
poseke za pridelavo hrane in pašo. 

Postopek fratarjenja je bil naslednji: Drevje 
so posekali na najbolj enostaven in najcenejši 
način – na golo. Deblom so odstranili veje in 
s poseke zvlekli ves komercialno uporaben les. 
Nato so vejevje in sečne ostanke enakomerno 
razmetali po površini in prihodnjo pomlad, konec 
junija, v brezvetrju zažgali in ogenj usmerjali 
navzdol. Pri požiganju so se morali ravnati po 

Slika 5: Zemljišče pred pripravo za požig v Matkovem kotu (Etnografski muzej Slovenije)
Figure 5: Land before the preparation for burning in Matkov kot (Etnografski muzej Slovenije – Ethnographic 
Museum of Slovenia).
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navodilih gospoščinskih gozdarjev. Da se ogenj 
ne bi razširil zunaj poseke, so postavili straže, ki 
so varovale pogorišče do naslednjega jutra. Ko 
se je pogorišče ohladilo, so pepel enakomerno 
porazdelili z grabljami in zemljo prekopali z 
motiko. Nato so prvo leto posadili krompir 
ali posejali repo, naslednje leto pa pšenico, rž, 
ječmen ali oves. V jeseni, ko so izkopali krompir 
in populili repo, so posejali ozimno rž, ki so ji 
primešali smrekovo in macesnovo seme. Za eno 
joho so porabili 10–16 funtov semena iglavcev, 
stroški katerega so znašali 3–5 goldinarjev. Če so 
sejali šele naslednjo pomlad, so mešali polovico 
ozimne rži s polovico ovsa ter s smrekovim in 
macesnovim semenom. Oves je dozorel v jeseni, 
rž pa šele prihodnje leto. 

Na beli kamen (apnenec) so sejali pšenico, 
na črnega (granit, skrilavci) pa rž. Na apnenih 
podlagah so bila zaradi požiganja in kasnejših 
nalivov tla tako razgaljena, da je na dan neredko 
pogledala kamnita podlaga, zato je bila škoda 
mnogo večja od koristi. Prva setev rži je dala 
10- do 12-kratni posevek, medtem ko je bil na 
stalnih njivah le tri- do štirikraten, druga in tretja 
žetev pa sta že zelo zaostajali za prvo. Prvo leto 
je požganica dala pridelek, ki je bil enakovreden 
dobro gnojeni njivi, zato so uporabniki prav radi 
plačali takso od 1 do 8 fl za joho. Zadnjo žetev 
so opravili tako, da so želi nekoliko više. Takšno 
strnišče je dobro varovalo smrekove mladice pred 
zmrzaljo. Če je bilo vreme ugodno, je vzklil gost 
mlaj, ki ga je neredko poškodoval moker sneg. Še 
več škode pa je lahko povzročila živina, ki se je 
rada pasla v svežem zelenju. Na starih posekah, 
kjer so se že razrasli pleveli, so sadili dvo- do 
triletne sadike v plitve jame, ki so jih naredili z 
motiko. Puljenke so dobivali iz pregostih mladij. 
Majhno gozdno mladje so morali varovati pred 
pašo in košnjo, pa tudi pred nabiralci malin, da 
jih niso pohodili.

Požiganje gozdnih frat za naravno ali umetno 
obnovo je bilo pri nas najbolj razširjeno na Pohorju 
in Kozjaku ter pri nekaterih gozdnih veleposestnih 
v koroških hribih, Savinjskih alpah, škofjeloškem 
hribovju in Občini Kozje. 

V Pokrajinskem arhivu Maribor sta pri 
gospoščini Fala ohranjena seznama iz let 1844 
in 1863 o plačilu nabranega smrekovega semena. 

V Rakovcu in Mislinji so med prvimi začeli 
pogozdovati 3- do 5-letne sejanke, v Oplotnici 
so uporabljali tudi presajene sadike. Pri sajenju 
so se najbolj izkazale rovnice. Poskusno so 
sadili tudi v šopih po več sadik v eno jamo. Med 
letoma 1877/84 je mariborska oblast ustanovila 
več drevesnic in s sadikami oskrbovala kmečke 
posestnike. 

Zakon o gozdovih iz leta 1929 je prepove-
dal požiganje frat, a so na številne pritožbe iz 
prepovedi izvzeli kraje, kjer je bilo požiganje že 
od prej ustaljena navada. Pritožile so se občine 
Črna, Ljubno, Solčava, Luče, Nova Štifta, Mozirje, 
Rečica in Bočna ter šestnajst delavcev, zaposlenih 
pri gornjegrajski graščini. Prepovedi je nasproto-
vala tudi attemsova gozdna uprava v Slovenski 
Bistrici, ki je še po prvi svetovni vojni nadaljevala 
s fratarjenjem v svojih gozdovih na Pohorju. 
attemsi so tehniko fratarjenja uporabili tudi v 
svojih gozdovih na Kozjanskem, v Podčetrtku in 
Pilštanju. Tudi v mislinjskih gozdovih so fratarili 
še med obema vojnama. 

Fratarjenje je v bistvu ekološka katastrofa, 
ki popolnoma spremeni sestav, strukturo in 
videz gozdov ter celotne krajine. Vročina uniči 
humusni sloj zemlje z rastlinstvom in živalstvom, 
ki največ prispevata k večji rodovitnosti. Eko-
sistem je vrstno osiromašen tudi zato, ker zgori 
ves mrtev les. Razgaljena tla brez rastlinskega 
pokrova so izpostavljena neugodnim tempe-
raturnim, vlažnostnim in drugim podnebnim 
skrajnostim. Zaradi golosekov se poveča odtok 
padavinske vode, z njo pa tudi erozija in moč 
vetra. Neposredni učinek požara razvojno vrne 
ekosistem v začetne stadije. Če erozija odplavi 
ali odpiha rodovitno plast zemlje in se pojavi 
sterilna, kamnita podlaga, se sukcesijski razvoj 
začne s pionirskimi stadiji. 

Požiganje sečišč, posekanih do golega, je v Kanadi 
še vedno cenen in tradicionalen način obnove 
gozdov. V Britanski Kolumbiji so med letoma 1986 
in 1989 požgali 238.222 ha posek (Hammond, 1992). 
Ministrstvo za gozdarstvo je utemeljevalo požiganje 
z lažjo obnovo gozdov, sproščanjem hranil iz tal in 
zadržanim razvojem plevelne vegetacije. Naravo-
varstveniki nimajo dovolj moči, da bi preprečili 
škodljivo početje lesnih koncernov. 
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2.5 Parjenje zemlje
Požigalniška mitologija vsebuje stara verovanja o 
oplojevalni moči ognja, s katerim lahko povečamo 
rodovitnost prsti. Že stara kitajska besedila so 
svetovala požiganje plevelov in goščav ter pepelu 
pripisovala večjo vlogo kot običajnim gnojilom. 
Poseben način požigalništva je tudi parjenje 
zemlje, ki je bilo razširjeno na Dolenjskem v 
času, preden so njive gnojili s hlevskim gnojem. 
Naredili so takole: na sveže veje so naložili gozdne 
ostanke in veje grmičevja v obliki grmade, ki so 
jo zakurili in gorečo vlekli po njivi. Menili so, 
da sparjena zemlja bolje obrodi. Parjenje zemlje 
pa tudi požig polj simbolizirata očiščevanje, da 
bi se po njem okrasilo s svežim zelenjem. Po 
prekmurskih njivah in zeljnikih nad Idrijco so 
požigali naneseno vejevino in druge sečne ostanke 
z namenom gnojenja. 

2.6 Namerni in nenamerni požari
Gozdne steklarne ali glažute so potrebovale velike 
količine pepelike, ki so jo dobile iz lesnega pepela. 
Do industrijske revolucije, sredi 19. stoletja, je 
bil les malovreden in bilo ga je v izobilju. Zaradi 
okornosti in velike teže ga niso mogli prevažati 
na večje razdalje, pač pa so ga lahko skurili in 
zmanjšali njegovo težo na nekaj odstotkov prvotne 
teže. Zato so v oddaljenih predelih, kjer ni bilo 
nobene druge izrabe lesa, drevesa posekali in 
zažgali ter iz pepela naredili pepeliko. Mnogo 
požarov so povzročili gozdni delavci, oglarji, 
pepelarji in apnarji pri neprevidnem kurjenju 
v gozdovih. Zato so starejši predpisi o gozdovih 
vsebovali različne prepovedi kurjenja in kajenja 
v gozdovih. 

Lahi so zaradi visokih davščin (sečnina), ki 
so jih morali plačevati za posekan les, leta 1540 
zanetili ogenj v Trnovskem gozdu, da je zgorel 
„dve milji daleč v hrib“ (Valenčič, 1956). V 18. 
stoletju so bovški pastirji zanetili velik požar na 
Rombonu (Rutar,1882).

Sredozemsko vegetacijo sooblikujejo požari, ki 
so pogosti v zelo vnetljivih sestojih črnega bora. 
Z razvojem turizma se veča število požarov ob 
Sredozemlju. Veliko požarov so zanetile parne 
lokomotive, sedaj pa tudi električne z iskrenjem 
med zaviranjem. Največ požarov vznikne na 

Krasu. Poznavalci ocenjujejo, da vsako leto gorijo 
v Sredozemlju gozdovi in grmičevja na površini 
okoli 200.000 ha (Mazzoleni, 2004).

Domačinom na Maclju so Windischgrätzi 
priznali pravico do brezplačnih drv v gozdovih. 
Ker so jim po drugi svetovni vojni to ugodnost 
kratili, so jih zažigali. Leta 1947 so neprekinjeno 
goreli tri mesece, čeprav jih je gasilo več sto 
gasilcev, vojakov in prostovoljcev. Zgorelo je več 
kot 200 ha prezrelih bukovih debeljakov. 

4 POVZETEK 

Civilizacijski razvoj človeka spremlja krčenje, 
zažiganje in uničevanje gozdov. Ogenj je bil 
začetnik drame med človekom in naravo, ki se 
je navadno končala z degradacijo ali popolnim 
uničenjem biocenoze. 

V svetu pa tudi pri nas so znani najrazličnejši 
nameni in načini požiganja gozdov. 

Naši davni predniki so se preživljali z lovom in 
nabiranjem užitnih rastlin ter plodov. Ker se divje, 
pa tudi udomačene živali raje pasejo na svežih 
poganjkih, so jih lovci privabljali s površinskim 
zažiganjem zeliščnega sloja. Ko so se v neolitski 
revoluciji ljudje stalno naselili in začeli gojiti kul-
turne rastline ter domače živali, so začela krčenja 
in zažiganja, ki so trajno in na velikih površinah 
spremenila gozdove v obdelovalna zemljišča. 
Največ gozdov je bilo izkrčenih med 11. in 14. 
stoletjem. Kjer je zaradi prenaseljenosti primanj-
kovalo zemljišč za pridelavo hrane, je bil razširjen 
rotacijski sistem menjavanja kmetijske in gozdne 
obdelave. V deset- do dvajsetletnih presledkih 
so posekali drevesa, jih zažgali in nekaj let gojili 
kmetijske pridelke, nato pa več let pasli. Ciklično 
požigalništvo je eno najstarejših načinov rabe zeml-
jišč, ki se je v oddaljenih krajih Slovenije ohranilo 
do leta 1958, ko je bilo z zakonom prepovedano. 
Na rastiščih z debelim slojem surovega humusa ali 
šote gozdarji nadzorovano zažigajo humusni sloj, 
da se gozdovi lažje naravno ali umetno obnovijo. 

Pohorje je bilo v 19. stoletju svojevrstno pri-
zorišče ekoloških katastrof, zaznamovano s t.i. 
fratarjenjem. Pri tem so posekali vsa zrela drevesa 
in jih zažgali za pridobivanje pepelike ali skuhali 
v oglje. Gozdarji, oglarji in furmani so lahko na 
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požganih fratah 2–3 leta pridelovali okopavine 
in žita, tretje leto pa so sejali žita s semenom 
smreke. Fratarjenje s sečnjo na golo je racionalna 
in ekonomsko učinkovitejša metoda od selektivne 
sečnje, a je bila ekološko zgrešena, ker je pospe-
ševala smrekove monokulture. 

Kljub izboljšanemu varovanju gozdov so gozdni 
požari v svetu in tudi na našem Krasu vedno 
pogostejši in silovitejši. Ogenj pomeni skrunitev 
narave. Z nebrzdanim in agresivnim širjenjem 
povzroča velikansko škodo, zato je z ekološkega 
vidika vsaka piromanija škodljiva.

5 SUMMARy 

Civilizational development of mankind is accom-
panied by cutting, burning and destroying forests. 
Fire was the beginner of the drama between man 
and nature, which usually ended with degradation 
or total destruction of biocenosis. 

Both in the foreign lands and in our country 
diverse goals and manners of forest burning are 
known.

Our ancient ancestors lived by hunting and 
gathering edible plants and fruits. Since both 
wild and domesticated animals prefer to graze 
young sprouts, the hunters were attracting them 
by superficial burning of the herbaceous layer. 
as in the Neolithic Revolution people established 
permanent settlements and began to cultivate 
plants and domestic animals, they began to clear 
and burn forests and thus permanently and on 
large areas turned them into arable land. The 
most forests were cleared between the 11th and 
the 14th century. Because of lack of land for food 
production due to the overpopulation, rotation 
system of alternating between agricultural and 
forest cultivation prevailed. In ten to twenty-year 
intervals the trees had been felled, some of them 
burnt, afterwards agricultural produce was grown 
for some years and later the land was used as 
pasture for several years. Cyclic slush-and-burn 
is one of the oldest manners of land use and it 
had continued in remote places of Slovenia until 
1958, when it was prohibited by law. On sites with 
a thick layer of raw humus or peat the foresters 
use controlled burning of the humus layer to ease 
natural or artificial regeneration of forests.

In the 19th century, Pohorje was a peculiar 
scene of ecological disasters, marked by the so-
-called “fratarjenje” (a form of slush-and-burn). 
Thereby all mature trees were felled and burned for 
producing potash or charcoal. Foresters, charcoal 
burners and horse and cart drivers could grow root 
crops and cereals on the burned-down “fratas” 
(clearings) for 2-3 years and sow cereals mixes 
with spruce seed in the third year. “Fratarjenje” 
with clear cut is rational and economically more 
effective method than selective felling, but it was 
ecologically inappropriate, since it stimulated 
spruce monocultures. 

Despite of improved forest protection, forest 
fires in the world and also on our Karst are ever 
more frequent and fierce. Fire is violation of nature. 
With its unrestrained and aggressive expansion it 
causes huge damage, therefore any kind of pyro-
mania is harmful from ecological point of view. 
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Med pogovori o problematičnih izrazih je na 
Terminološki komisiji Zveze gozdarskih društev 
Slovenije (ZGDS) beseda nanesla tudi na pra-
ženje lesa (angl. torrefaction). Proces praženja, 
za katerega se je v Sloveniji pretežno uveljavila 
raba tujke torefikacija, je v našem prostoru precej 
neznan, pogosto pa ga zasledimo v deželah severne 
Evrope in Severne amerike. Po najbolj enostavni 
definiciji je praženje lesa proces segrevanja lesa 
v posebnih prostorih ob manjšem dovajanju 
kisika z namenom pridobitve lesnega kuriva z 
večjo kurilno vrednostjo. Pri iskanju ustreznega 
slovenskega prevoda in utemeljitve smo se v veliki 
meri oprli na koncept praženja železove rude, ki je 
pomemben postopek za pripravo karbonatnih rud 
za racionalen proces pridobivanja surovega železa 
(Lačen Benedičič, 1999). Glavna namena praže-
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nja sta pridobitev rude s primernejšo kemijsko 
sestavo (manj škodljivih snovi) in odstranjevanje 
vode iz rude, kar posledično pomeni zmanjšanje 
teže same rude. Podobno logiko lahko zasledimo 
pri tehnološkem procesu praženja lesa, kjer ga ne 
pražimo z namenom proizvodnje lesnega oglja, 
temveč spreminjanja nekaterih lastnosti trdnih 
lesnih goriv.

Natančnega podatka o začetkih (razvoja) 
tehnologije praženja nismo zasledili. Bergman in 
sod. (2005) omenjajo razvoj tehnologije do faze 
tehnične predstavitve (prototipi) v osemdesetih 
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letih prejšnjega stoletja in poudarjajo, da slednja 
do leta 2005 še ni bila namenjena komercialni 
rabi. Resničen vzpon na mednarodnih trgih so 
tehnologija in njeni proizvodi dosegli v zadnjem 
desetletju (Koppejan in sod., 2012). V zadnjem 
času se je zanimanje za praženje povečalo pred-
vsem zaradi samih lastnosti pražene lesne biomase. 
Glavne spremembe lastnosti pražene trdne lesne 
biomase so večja kurilna vrednost, neomočljivost, 
stabilnost delcev, poleg tega pa je takó predelano 
surovino lažje mleti (Ciolkosz in sod., 2011). 
Posledica povečane neomočljivosti pražene lesne 
biomase je tudi upočasnitev procesov razkrajanja. 
Zadnji dve lastnosti sta pri energijskem lesu zelo 

osnovne surovine (Tumuluru in sod., 2011). 
Pri praženju se hlapljivi del lesa odstrani iz lesa, 
zmanjša se vsebnost vlage, predvsem pa se zelo 
spremenijo mehanske in kurilne lastnosti lesne 
biomase. Po navadi se v procesu praženja lesa 
okrog 70 % celotne mase surovine ohrani kot 
trdna snov, ki vsebuje skoraj 90 % prvotne ener-
gijske vrednosti (Bergman in sod., 2005: 13). V 
povprečju znaša kurilna vrednost pražene lesne 
biomase od 19 do 23 MJ/kg. Razlika med izdelavo 
oglja in praženjem lesa je torej v procesu samem. 
Če bi s procesom praženja nadaljevali, bi pridobili 
lesno oglje, v katerem bi ostala samo trdna snov 
s kurilno vrednostjo 30,0 MJ/kg (srednja kurilna 

Slika 1: Temeljni postopek praženja lesne biomase (prirejeno po Koppejan in sod., 2012)

zaželeni, saj je skladiščenje takšne lesne biomase 
olajšano, lahko pa podaljšamo tudi čas skladi-
ščenja brez večjih izgub zaradi razkrajanja lesa. 
Omeniti velja tudi nezanemarljivo dejstvo, da je 
tako obdelano lesno biomaso zaradi večje kurilne 
vrednosti racionalneje in ekonomično prevažati.

Lesna biomasa v povprečju vsebuje okrog 80 % 
lahko hlapljivih snovi (npr. terpeni, eterična olja, 
fenoli) in 20 % ogljika na enoto suhe mase. Med 
procesom praženja se struktura lesa spremeni 
predvsem zaradi razpada hemiceluloze ter delno 
celuloze, ki sta, poleg lignina, glavni sestavini 
celičnih sten lesnatih rastlin. Pri praženju lesa 
je lesna biomasa izpostavljena temperaturam od 
250 do 350 °C v atmosferi z zmanjšano vsebnostjo 
kisika in relativno dolgimi časi izpostavljenosti 
(Bergman in sod., 2005). Na rezultat procesa 
praženja lahko poleg slednjih dejavnikov vplivajo 
še pritisk v komori, vlažnost in velikost delcev 

vrednost lesa pri 20 % vsebnosti vode znaša 14,4 
MJ/kg (Krajnc in sod., 2009: 24)).

Obstaja več različic tehnologije z razlikami 
v razmerah, v katerih poteka praženje, vendar 
temeljni koncept procesa praženja lesne biomase 
ostaja enak (Slika 1). Med vhodno biomaso, 
primerno za praženje, prištevamo zlasti ostanke 
lesne industrije, lesne sekance, slamo, ustrezno 
obdelan odpadni les, pa tudi zelnate rastline in 
vodno biomaso (Bergman in sod., 2005). Pred 
samim praženjem se mora osnovna surovina 
najprej posušiti. V pražilnih sistemih optimal-
nih dimenzij se lahko za fazo sušenja uporablja 
energija, pridobljena iz plinov, ki nastanejo med 
samim praženjem. Ustrezno posušena surovina 
namreč poveča učinkovitost celotnega sistema, 
ki v razmerah z ustrezno tehnologijo reaktorja, 
konceptom uporabe in porabe energije ter vrsto 
biomase dosega neto učinkovitost (tj. izkorišče-
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nost) od 70 % do 98 %. Praženju sledita hlajenje 
in priprava materiala za nadaljnjo obdelavo ali 
skladiščenje (Koppejan in sod., 2012).

Sama tehnologija praženja je raznovrstna in 
zelo odvisna od lastnosti vhodne lesne biomase 
in proizvajalca tehnologije. V zadnjih letih se je 
zanimanje za praženje lesa zelo povečalo, kar je 
vplivalo na povečanje števila pražarn in z njimi 
povezanih raziskovalnih projektov. Praženje lesa 
se večinoma uporablja kot predobdelava trdnih 
lesnih goriv, med številnimi rabami pražene 
biomase pa je najbolj zanimiv predvsem sosežig 
s premogom v velikih kotlih. Produkt praženja 
skoraj v celoti ohrani volumen osnovne surovine, 
zato ga proizvajalci v večini primerov peletirajo 
ali briketirajo ter tako racionalizirajo skladiščenje 
ter nadaljnji transport do končnih uporabnikov. 
Uporaba praženih peletov in briketov je zanimiva 
predvsem z vidika uporabe v manjših pečeh, v 
osnovni obliki praženih sekancev pa za uporabo 
v večjih industrijskih obratih. Poleg proizvodov 
za energetske namene se drobneje mleta pražena 
biomasa lahko uporablja kot biooglje za namene 
kmetovanja.

V Sloveniji še ne obratuje nobena pražarna 
lesne biomase, prav tako pri nas ne uporabljamo 
pražene biomase. Razlog velja verjetno pripisati 
relativni novosti tehnologije, morda pa tudi kraj-
šim prevoznim razdaljam od gozda do proizvajalca 
in naprej do končnega porabnika. Med glavne 
tehnične izzive, ki bi jih za opisano tehnologijo 
morali še rešiti, uvrščamo vprašanje kakovosti 
surovine (npr. velikost, vlažnost), ravnanje s plini, 

ki nastanejo pri praženju, ekonomijo obsega (tj. 
višjo produktivnost) ter izboljšanje procesov 
nadzora in kakovosti izdelkov (Koppejan in sod., 
2012). Uveljavljanje nove stare tehnologije gre z 
roko v roki tudi s povečevanjem znanja trženja, 
ustreznimi podjetniški odločitvami in zadostno 
politično podporo. Predvsem zaradi inovativne in 
privlačne narave opisane tehnologije pa je velika 
verjetnost, da v bomo bližnji prihodnosti pražarne 
lesne biomase srečali tudi pri nas.
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1 UVOD
Smole (1985) v uvodu zapiše: Kranjska je bila edina 
avstrijska dežela, ki vse do tretje četrtine 18. stoletja 
ni imela gozdnega reda. Prav do terezijanske dobe 
so bile veljavne gozdne uredbe le rudarski redi, 
Maksimilijanov iz leta 1515, Ferdinandov iz let 
1533 in 1553 ter karolinška iz leta 1575 in 1580, 
vendar je zadnji veljal samo za Idrijo. Rudarski 
redi so se na področju varstva gozda zadovoljili s 
prepovedjo krčenja in paše. 

Cesar Ferdinand I. je že leta 1531 naročil 
kranjskemu deželnemu glavarju, naj skliče na 
posvet glavarjev Gorice, Trsta, Mirna, Gradiške, 
Reke, Tolmina, Devina, Pazina in Senja in z 
njimi prouči priloženi osnutek gozdnega reda. 
Številni spisi od leta 1617 do 1681 kažejo na 
prizadevanje deželnega kneza, da bi si pridobil 
stanove za objavo gozdnega reda za Kranjsko. Kar 
devet osnutkov gozdnega reda (iz let 1617, 1619, 
1622, 1630, 1637, 1641, 1642, 1652 in 1669) so 
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Terezijanski gozdni red za Kranjsko 1771 je mnogo več  
kot le predpis
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stanovi odklonili z utemeljitvijo, da so predlogi 
za Kranjsko v mnogih točkah docela nepotrebni 
in da nasprotujejo deželnim svoboščinam, ker 
dajejo prednost fužinarjem na škodo zasebnih 
lastnikov medtem, ko je večina gozdov na Kranj-
skem v zasebnih rokah, obdavčena in pod dobrim 
nadzorstvom (Smole, 1985).

Prav tako stanovi leta 1681 niso sprejeli v 
uporabo Štajerskega gozdnega reda. Smole (1985) 
ugotavlja: Ker je odpor stanov preprečil uvedbo 
gozdnega reda, so deželnoknežji oblastni organi 
skušali v 17. stoletju zavarovati gozdove v korist 
rudnikov s strogimi policijskimi ukrepi, kot so bili 
na primer generalni mandat Ferdinanda III. iz leta 
1643, instrukcija za gozdnega mojstra leta 1650 in 
generale Ferdinanda III. iz leta 1669.

V začetku 18. stoletja je notranjeavstrijska vlada 
predložila kranjskim stanovom Štajerski gozdni 
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red, ki je bil objavljen leta 1721. Stanovi so spet 
odlašali s sprejemom, tako da je moral Viljem grof 
Haugwitz leta 1747 odrediti, da se mora Kranjska 
začasno ravnati po Štajerskem gozdnem redu iz 
leta 1721 in po dodatku, sestavljenem 7. maja 1744. 

Vsi omenjeni ukrepi niso bili najbolj učinko-
viti; kmetje in meščani so brezobzirno pustošili 
gozd, resno gozdno gospodarstvo so vodili le 
redki posamezniki.

S problematiko ravnanja z gozdovi se je ukvar-
jala tudi Kmetijska družba in prav njej je dunaj-
ska dvorna pisarna 30. aprila 1763 naročila, naj 
pripravi osnutek gozdnega reda in ji ga pošlje v 
potrditev. V letih 1769 in 1770 so bili predloženi 
trije obsežni osnutki gozdnega reda. 26. oktobra 
1771 je dunajska dvorna pisarna sporočila dežel-
nemu glavarstvu za Kranjsko, da je cesarica odobrila 
osnutek gozdnega reda, ki ga je treba spremeniti 
le v dveh točkah, nato pa natisniti v nemščini in 
»deželnem jeziku« (Smole, 1985). Žal niso našli 
prevajalca in gozdni red je bil leta 1773 natisnjen 
le v nemškem jeziku. Končno pa je bil leta 1824 
opravljen tudi prevod, ki pa je bil dosti težje razu-
mljiv kot original in ker si je takratni prevajalec, če 
kakih strokovnih izrazov ni razumel ali pa zanje 
ni našel ustrezne slovenske besed, pomagal tako, 
da jih je kar izpustil (Smole, 1985). 

Prvi ustrezen prevod terezijanskega gozdnega 
reda za Kranjsko 1771 so objavile Novice kme-
tijskih, rokodelnih in narodskih reči leta 1849 
pod naslovom Iz postav za ohranjenje gojzdov od 
cesarice Marije Terezije danih.

Novice kmetijskih, rokodelnih in narodskih reči 
so začutile potrebo, da je treba začeti podučevati 
kmeta o ravnanju z gozdom. Najprej so začele 
leta 1849 (št. 23–32) v nadaljevanjih objavljati 
Terezijanski gozdni red iz leta 1771. Zanimiva 
je opomba zakaj; prvič zaradi tega ker je v njem 
»toliko lepih in koristnih podukov o gojzdni reji, de 
zaslužijo sploh znani biti vsem kmetovavcam«, in 
drugič »naj bojo slovenskim prestavljavcam izgled, 
kako naj bi se iz nemškiga v slovensko prestavljalo, 
de je prestava v duhu narodoviga jezika in de je 
lahko umljiva«. Objavljenih pa je bilo le 37 členov 
od 48. Takle je bil prevod uvodnega dela gozdnega 
reda v Novicah:

Skušnja že od nekdej uči, desiravno so gojzdje 
deželam velik dar, kteri se nikoli nobeni deželi in 

nobenimu človeka ne da nadomestiti, de ljudje 
vender le za ohranjenje gojzdov vse premalo skerbe, 
jih čez nemoč in brez oskerbnosti zatirajo, drevesa 
svojovoljno sekajo, mladih derves ne varvajo, in 
clo tudi gojzde zatirajo ter polja in travnike iz 
njih narejajo; s tem se deželi tolika škoda godi, de 
bo sčasama, ako se to ne odverne, in z gojzdi bolj 
varčno ne ravna, ter za podrasleke ne skerbi, v celi 
deželi pomanjkanje derv in lesa vstalo.

De se to odverne, smo Mi z matersko skerbjo 
milostivo sklenili, Svojimu zgorej imenovanimu 
Krajnskimu vojvodstvu gojzdno naredbo dati, po 
kteri se bo vsak, kdor ima gojzde, posebno fužine 
in lastinci gojzdov na Karstu, Pojki in Istrii, kar 
gojzde zadene, vprihodno ravnal.

Novice so ob začetku objavljanja gozdnega 
reda dodale še tole opombo: Iz dvojniga namena 
ponatisnemo pričijoče gojzdne postave (Waldor-
nung), ki jih je cesarica Marija Terezija v letu 
1771 na znanje dala. Pervič: je v njih toliko lepih 
in koristnih podukov v gojzdni reji, de zaslužijo 
sploh znani biti vsim kmetovavcam. Drugič: naj 
bojo slovenskim prestavljavcam izgled, kako naj bi 
se iz nemškiga v slovensko prestavljalo, de je prestava 
v duhu narodoviga jezika in de je lahko umljiva. 
Radi bi tudi izvirno nemško besedo (deutschen 
Urtext) pristavili, de bi neverni Tomaži vidili, kako 
čisto in gladko je tekel slovenski jezik že v letu 1771 
memo nemškiga! – pa bi nam to preveč prostora 
vzelo, torej damo le en košček za pokušnjo in sicer 
začetek tega sostavka, ki se takole glasi: »Es bat die 
Erfahrenheit zeithero gelehret, dass ohnerachtet die 
Waldungen, als ein grosses Kleinod eines Landes 
anzusehen kommen, welche kein Land noch Mensch 
entrathen kann, hierauf dannoch zu derenselben 
Erhaltung die wrenigste Aufmerksamkeit getragen, 
sondern derley Waldungen theils unwirthsehaf-
tlich über ihre Kräften, und nicht Waldmännisch 
angegriffen, theils wegen willkührlicher Hin- und 
Wiederhackung der 2. Widervachs des jungen 
Holzes nicht verschonet, ja gar ausgerottet, und zu 
Feldern, und Wiesen angeleget, ein folglich so viele 
Unwirthschaften begangen worden, dass, wann 
nicht hierinfals Ziel, und Maass, mithin eine bessere 
Ordnung, wie die vorhandene Wälder mit guter 
Wirthschaft anzugreifen, und der Nachwachs wie-
derum befürderlich nachzuzieglen gesetzet werde, 
endlich mit der Zeit ein allgemeiner Holzmangel 
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im ganzen Lande entstehen dürfte. – Vsak bo že 
iz tega maliga lahko presodil ceno in prednost 
poslovenjeniga sostavka. Vredništvo.

Ob tem, še za dandanašnji čas sodobno napi-
sanem gozdnem redu pa velja opozoriti na veliko 
pomanjkljivost: ni bilo nastavljene službe, ki bi 
skrbela za uresničevanje gozdnega reda. V uvodu 
je sicer omenjeno, da je omenjeni gozdni red, ki 
vsebuje veliko koristnih predpisov in navodil, 
ostal le na papirju. Tako lahko sodimo na podlagi 
utemeljenega mnenja sodobnika, komornega 
knjigovodje Janeza Jakoba Ehrlerja iz leta 1779. 
V osmih letih, od leta 1771 naprej, ni nihče niti 
poskusil izvajati tega gozdnega reda, ker ni bil 
nihče določen za potrebe njegovega izvajanja; 
zemljiški gospodje, kolikor so upravljali svoja pose-
stva sami, so bili nemočni, upravitelji gospoščin, 
pri katerih je bilo težišče na upravnih in sodnih 
zadevah (saj bi morali biti izprašani sodniki!), pa 
o gozdnih zadevah niso vedeli takorekoč ničesar. 
Poleg omenjenega personalnega vprašanja, pa komaj 
razumljivo sploh ni poudarjena nemoč gospostev, 
da bi se v stoletju razkrajajočega fevdalnega reda 
spoprijeli s tedaj že kar razboritimi podložniki, 
ki po naravi svojih interesov niso mogli in hoteli 
soglašati z gozdnimi predpisi, ki so bili za njih nujno 
škodljivi. Uvajanje in izvajanje gozdnega reda bi 
pomenilo zaostritev permanentno tlečega naspro-
tja glede izrabe gozdov med zemljiškimi gospodi 
in podložniki, za kar prvi v času pešanja njihove 
moči niso mogli biti zainteresirani (Maček, 1991).

Da je to utemeljeno, pričajo razmere na gospo-
stvih ukinjenih samostanov, ki so prešla pod 
državno upravo in pod nadupravo državnih 
posestev v Gradcu ob koncu stoletja. Čeprav je šlo 
za gospostva z ogromnimi gozdovi (npr. prejšnjega 
samostana Žice z gozdovi na Pohorju, Fala, Bistra 
itn.) so šele trideset let pozneje z velikimi težavami 
nastavili prve, nekoliko šolane tuje gozdarje. Pa tudi 
ti niso bili posebno uspešni v sporih s podložniki, 
čeprav so bili predpisi na njihovi strani. Gospostva 
(s tihim soglasjem centralnih oblasti) preprosto 
niso bila sposobna izvajati vseh predpisov v škodo 
podložnikov. Menim, da bi to bistveno ozadje neiz-
vajanja gozdnega reda moralo biti bolj poudarjeno 
kot je, da bi se bolj odrazilo, da je gozdni red lahko 
veljal le kot deklaracija, ne pa kot pozitivni predpis, 

po katerem se je uravnavalo gospodarsko življenje. 
Nikakor ni mogoče dovolj poudariti razlike med 
predpisi in njihovim dejanskim izvajanjem na 
področju agrarnih in gozdnih razmerij. Približno 
resnico o dejanskem izvajanju pa je seveda mogoče 
odkriti le z arhivskim študijem razmer na konkre-
tnih gospostvih. To seveda ne pomeni, da bi bilo 
izdajanje gozdnih redov odveč, rabijo nam lahko 
le kot sidrišče vsakokratnih optimalno zaželenih 
razmer, od katerih se je realno stanje bolj ali manj 
razlikovalo (Maček, 1991).

Na slovenskem ozemlju je bila javna državna 
gozdarska uprava organizirana leta 1807, in 
to najprej za deželi Štajersko in Koroško, na 
Kranjskem pa je bila zaradi francoske zasedbe 
uresničena šele leta 1816. Celotna organizacija 
gozdarske upravne službe pa je delovala le osem 
let, saj so bila s cesarsko odločitvijo sredi leta 
1824 ukinjena mesta distriktnih gozdarjev. Tako 
je bilo leta 1826 sklenjeno, da okrožni komisarji 
zaenkrat še ostanejo, drugo gozdarsko osebje pa 
se prerazporedi v drugih upravnih službah. Čez 
dve leti pa so bila ukinjena še mesta okrožnih 
gozdnih komisarjev. 

Na splošno velja, da je imela državna gozdarska 
upravna služba le malo zagovornikov, pa veliko 
nasprotnikov. Nobenega dvoma ni, da so med 
njimi prevladovali veliki gozdni veleposestniki, ki 
se niso mogli sprijazniti z vmešavanjem državne 
gozdarske službe v njihove gozdove. 

2 TEREZIJANSKI GOZDNI RED ZA 
KRANJSKO 1771 JE VELIKO VEČ 
KOT LE PREDPIS

Terezijanski gozdni red za Kranjsko ima »toliko 
lepih in koristnih podukov o gojzdni reji, de zaslu-
žijo sploh znani biti vsem kmetovavcam« (Novice 
kmetijskih, rokodelnih in narodskih reči, 1849). 
Podobno ugotavlja Smole (1985), ki povzema misel 
komornega knjigovodje Janeza Jakoba Ehrlerja ob 
predlogih za izboljšanje uprave na Kranjskem z 
dne 27. septembra 1779: Ta gozdni red, ki je poln 
izjemno koristnih predpisov in najblagohotnejših 
določb, … Tudi Britovšek (1960) se strinja s tem: 
Terezijanski gozdni red za Kranjsko z dne 23. 
novembra 1771 je za razliko od prejšnjih že vsebo-
val gozdnozaščitne predpise, ki naj bi pripomogli 
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k večjemu ohranjenju gozdov, zlasti na območju 
Krasa, Pivke in Istre. Ta red je nad 80 let predsta-
vljal pravno osnovo za naše gozdno gospodarstvo. 
Po vsebinski plati zavzemajo predpisi gozdnega 
reda večji del navodila za gozdno gospodarstvo 
za izkoriščanje, oskrbovanje in gojitev gozdov (str. 
87-88). Tudi Sevnik in Žagar v knjižici Gozd na 
krasu Slovenskega primorja (Jurhar in sod. 1963) 
na strani 23 ugotavljata: Deželni vladarji so sčasoma 
izdali več »gozdnih redov« zaradi smotrnejšega 
gospodarjenja z gozdom in lesom, pod vplivom 
merkantilizma. Ti so vsebovali poleg gozdno-poli-
cijskih tudi gozdno-gospodarske predpise. Bili so 
v določeni meti nekakšni priročniki za gozdarje, 
ki pa so bili domala do konca fevdalne dobe le v 
praksi priučeni, ne pa šolani strokovnjaki. Sevnik 
in Žagar nadaljujeta: Najpomembnejši gozdni red 
za naše Slovensko primorje je bil »Gozdni red za 
vojvodino Kranjsko« z dne 23. novembra 1771; v 
njem se uvodoma posebej poudarja njegov pomen 
za fužine in lastnike gozdov na Krasu, Pivki in Istri. 
Ta gozdni red – ki je bil izdan tudi v slovenskem 
jeziku – vsebuje poleg gozdnovarovalnih, gozdnogo-
jitvenih in drugih predpisov še določila glede obnove 
gozdov na goličavah, ki niso primerne za kmetijske 
kulture (člen 16 in 42). S tem je bila nakazana smer 
nove gozdno- in lesno-gospodarske politike tudi v 
Slovenskem primorju in ustvarjena prva pravna 
podlaga za dolgotrajni proces obnove gozdov na 
tamkajšnjem degradiranem gozdnem svetu. Končala 
se je doba zgolj preprečevalnih ukrepov in pričelo 
se je obdobje pospeševalnih gozdnogojitvenih in 
gozdnogospodarskih ukrepov. Pogoji za uspešno 
ukrepanje pa takrat še niso bili dani in določila 
tega naprednega gozdnega reda – ki je veljal do 
konca fevdalne dobe pri nas – so zaradi neugodnih 
fevdalnih razmer in spričo pomanjkanja gozdarskih 
strokovnjakov ostala domala le na papirju.

Čeč (2004) ugotavlja podobno: Gozdni red iz 
leta 1771 je sicer ukinjal gozdne prakse, ki so po 
mnenju strokovnjakov škodovale gozdu, in zahteval 
od lastnikov gozdov in uživalcev, da s spoštovanjem 
reda uvajajo nove gospodarske pristope, kar pa so 
ti v praksi slabo uresničevali (str. 52). Tudi Perko 
(2010) to potrjuje: Dejansko pa za prvo strokovno 
gozdarsko delo v slovenskem jeziku lahko štejemo 
Terezijanski gozdni red za Kranjsko 1771,… Bon-
čina, Kozorog (2014) ugotavljata: Z redi so posku-

šali administrativno urejati rabo gozdov. Vsebine 
redov se razlikujejo, saj so odraz časa in takratnih 
razmer v območjih, na katera se nanašajo, vendar 
so postajali vse bolj strokovni.

Tudi Sevnik in Žagar v knjižici Gozd na krasu 
Slovenskega primorja (Jurhar in sod. 1963) na 
strani 23 ugotavljata: Deželni vladarji so sčasoma 
izdali več »gozdnih redov« zaradi smotrnejšega 
gospodarjenja z gozdom in lesom, pod vplivom 
merkantilizma. Ti so vsebovali poleg gozdno-poli-
cijskih tudi gozdno-gospodarske predpise. Bili so v 
določeni meri nekakšni priročniki za gozdarje, ki pa 
so bili domala do konca fevdalne dobe le v praksi 
priučeni, ne pa šolani strokovnjaki. 

Mednje prav gotovo sodi Terezijanski gozdni 
red za Kranjsko 1771.

3 PODROBNEJŠI STROKOVNI 
GOZDARSKI VPOGLED V 
TEREZIJANSKI GOZDNI RED ZA 
KRANJSKO

3.1  Načrtno gospodarjenje

Pri nadaljnjem prebiranju velja opozoriti še na 
nekaj. Ponekod je prevod gozdnega reda povzet 
po Novicah (1849), drugje pa po Smole (1985). 
Tako lahko z zdajšnjimi očmi preverjamo ustre-
znosti obeh prevodov. To pa ne moti, saj je smisel 
v obeh prevodih enak. 

Že v uvodu Terezijanski gozdni red opozori 
na neprimerno ravnanje z gozdovi: Izkušnja že 
od nekdaj uči, da posvečamo vzdrževanju gozdov 
skrajno malo pozornosti, čeprav so dragulj dežele, ki 
ga nobena dežela in noben človek ne moreta pogre-
šati; načenjamo jih prekonjihove moči negospodar-
sno in negozdarsko, svojevoljno jih izsekavamo, 
ne prizanašamo mlademu lesu, ga iztrebljamo in 
delamo polja ter travnike, skratka zagrešili smo 
toliko negospodarnosti, da je treba temu napraviti 
konec z boljšim redom, ki bo določil, kako naj se 
dobro gospodari z obstoječimi gozdovi in pospešeno 
goji pomladek, sicer bo sčasoma v vsej deželi prišlo 
do splošnega pomanjkanja lesa.…(Smole, 1985)

Novice (1849) pa uvodne besede prenesejo 
takole: Skušnja že od nekdaj uči, desiravno so 
gojzdje deželam velik dar, kteri se nikoli nobeni 
deželi in nobenimu človeku ne da nadomestiti, de 
ljudje vender le za ohranjenje gojzdov vse premalo 
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skerbe, jih čez nemoč in brez oskerbnosti zatirajo, 
drevesa svojevoljno sekajo, mladih dreves ne varvajo, 
in clo tudi gojzde zatirajo ter polja in travnike iz 
njih narejajo; s tem se deželi tolika škoda godi, de 
bo sčasoma, ako se to ne odverne, in z gojzdi bolj 
varčno ne ravna, ter za podrasleke ne skerbi, v celi 
deželi pomanjkanje derv in lesa vstalo.

Glede na Terezijanski gozdni red naj bi gospo-
stva in gosposka pri ravnanju z gozdom dajale 
zgled in tako svoje podložnike vzpodbujale in silile 
k posnemanju. Za dvoje je bilo treba poskrbeti:

Prvič dobro gospodariti z doraslimi obstoječimi 
gozdovi (Smole, 1985).

Pervič v dorašenih gojzdih prav varčno sekati 
(Novice, 1849).

Drugič negovati in pospeševati pomladek in 
mlade gozdove ter doseči in vzdrževati reden letni 
posek lesa (Smole, 1985). 

Drugič pa porasleke in mladje spet zasajevati in 
ohranovati, de se tedej per letni sekvi gojzd zmirej 
ohrani in obvaruje (Novice 1849). 

Vsak lastnik gozda (vedeti moramo, da so bili v 
času izdaje Terezijanskega gozdnega reda lastniki 
gozdov gosposke, gozdne posesti so bile velike) 
naj v skladu s 4. členom uvede cenilne knjige, 
kamor naj beleži približen izračun, koliko sežnjev 
lesa sme posekati doslej, ko bo dorasel pomladek 
in določi, koliko sežnjev lesa sme posekati letno, da 
bo svoje gozdove ohranjal trajno uporabne. Tako 
je bil predviden, če govorimo v današnjem izra-
zoslovju, gozdnogospodarski načrt. Gozdni red 
tudi navaja izhodišča, kako pridobiti podatke za 
pripravo načrta, ki bi zagotavljal trajnost donosov 
lesa. Pa jih spoznajmo:  

Že v prvem členu določa, da moramo tako velike 
kot majhne gozdove izmeriti in oceniti donos lesa, 
za kar sta potrebni poizkusna sečnja in določitev 
količine lesa, ki ga smemo letno porabiti zase ali 
za prodajo, dokler ne bosta pomladek in mladi 
gozd dozorela za sekanje (Smole, 1985). Tako 
gozdni red z možnim posekom skrbi za trajnost 
donosov lesa.

V drugem členu določa obhodnjo za posame-
zne drevesne vrste: hrastov les doraste za sekanje 
v 200 letih, bukev na najugodnejših tleh v 120 na 
slabših tleh v 150 letih, smreka, jelka in bori, pa 
tudi macesen v 80 do 100 letih, trepetlike, lipe in 
bresti v 30 do 40 letih, breze na slažnih tleh v 30, v 

višjih legah pa v 40 do 50 letih, vrbe in bele vrbe v 
20 do 30 letih in končno jelšev les v 40 do 50 letih 
(Smole, 1985).

O zagotavljanju trajnosti navaja tudi tretji člen: 
Tedaj se mora druga postava spolnovati, de se v 
velikim ali majhnim gozdu nič več ali menj dreves 
ne poseka, kolikor jih v pretečenih letih v sek doraste. 
Ko bi jih več ali menj na enkrat posekali, bi jim za 
prihodnje leta ali preveč ali premalo dreves ostalo1

V petem členu je predvideno, da mora lastnik 
podrobno spoznati svoj gozd: kakšen je sestav 
tega ali onega gozda, kakšne vrste lesa so v njem, 
koliko bi bil ta les uporaben za drva, za gradnjo, 
za sodarje, kolarje, podobarje, mizarje, strugarje, 
za ladjedelstvo ali še za kake druge potrebe. Takole 
pa peti člen predstavijo Novice: Dobro premisliti, 
kakšni so njegovi gojzdje, ktere drevesa so v njih, 
ako so le za derva, ali so pa dobre za pohištvo, za 
sode, vozove, podobe, stole, mize ali za ladije, ali 
za kaj drugega več vredniga bolj perpravne;…

V sedmem členu je poudarjeno: da se uporabijo 
za kurivo le tista drevesa, ki so zaradi gostih vej 
in ukrivljenosti za kaj drugega neuporabna, ravno 
zrasla drevesa zlasti hrasti, smreke, jelke in bori pa 
kot stavbni les za ostrešja, prečnike, deske, plohe2, 
oboknice, letve, okenske okvirje, za kar vse je nujen 
ravno zraščen les…(Smole, 1985)

Takole pa Novice (1849): de naj se za derva le 
riste drevesa jemljejo, katera so vejaste in gerčeve 
in torej niso za drugo rabo; ktere so pa ravne, in 
posebno hraste, hoje, smreke in borovce naj se za 
les, ker per pohištvu veliko zaležejo, perhranijo, de 
jih bodo imeli za sleme, trame, deske, dile, podboje, 
late, okna, itd. Za te reči je namreč treba dolziga 
in ravniga lesa.

V dvanajstem členu je določen vrstni red sečenj: 
Mi tudi to milostivo ukažemo, de naj se tiste kraje 
v sek določijo, kjer so drevesa popolnoma dorastle, 
pa še preden vsahnejo, ali ondi kjer so drevesa sicer 
v kaki nevarnosti… Še na tole opozori gozdni 
red: pa tudi ni treba seknih krajev preblizo in le 
v ravnini voliti, ampak kar se da, naj jih daleč v 
gojzdu odbero, de jim ondi les ne zgnije, in de se 
v bolj zložnih krajih za druge potrebe prihrani 
(Novice 1849).

1 Povzeto po Novicah, 1849 št. 23–32.
2 Op. Maček, 1991.
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Da bi z gozdovi primerno gospodarili in 
obnavljali sestoje, je v osmem členu določeno 
(Smole, 1985): glavno pravilo, da se poseki odka-
žejo v pravem redu in ne sem in tja raztreseni po 
pobočjih in gozdovih, in da se v njih pospravi ves 
les razen potrebnih zadostnih semenskih dreves; v 
dvanajstem členu pa, da smejo biti glavni poseki: 
samo v takih krajih, kjer je les popolnoma sečen3…

3.2    Obnova gozda
3.2.1 Naravna obnova
Obnovi gozdov, ki so temelj za zagotavljanje 
trajnosti, Terezijanski gozdni red namenja veliko 
pozornosti. Prednost daje naravni obnovi. Že v 
osmem členu gozdni red določa, da se poseka ves 
les, razen potrebnih zadostnih semenskih dreves … 
V trinajstem členu je natančno opredeljen posto-
pek uspešne naravne obnove: de se pa taki kraji, 
kjer so drevesa posekali, kmalo spet zarastejo, je 
treba vselej nekaj nar boljših, zdravih, ne prestarih, 
ne premladih, lepih, ravnih, ne grampovih dreves 
za seme pustiti, na kterih so veje lepo razrašene in 
košate, berstje zeleno, koža brez mahu. Bukve je 
dobro za seme pušati ktere niso previsoke, de jih 
veter ne podere. Naj 30, 40, k večimu 50 stopinj4 
delječ in naskrižem drevesa za seme pušajo (Novice 
1849). To so le okvirne številke, ki jih v štirinajstem 
členu podrobneje obrazloži, da je treba sekati: v 
pravem času in v pravem redu, kot je za pomladek 
najkoristnije … Tako posebej za obnovo smrekovih 
sestojev opozori (Novice 1849), naj še posebno 
skerbe, de preveč smrek ali hoj in sosebno v takim 
kraji na enkrat ne posekajo, kjer zemlja nima dosti 
mokrote in sence, kjer imata sonce in veter preveliko 
moč, saj bi na takih mestih, kar bi se pomladilo 
ob dobrim vremenu ozelenelo, bi kmalu spet sonce 
zapeklo in zadušilo (štirinajsti člen)5. Še na nekaj 
opozori: se je treba v vsakim kraji drugač ravnati, 
kjer niso vsi kraji enaki; zato se ne morejo, kar sek 
zadene splošne postave dati. Potrebno pa je, da 
vselej dosti dreves za seme puste.

Terezijanski gozdni red za Kranjsko navaja 
kar podroben in celovit postopek sečnje zrelega 
sestoja za naravno obnovo po načelih zastornega 

3 Sečno zrel op. Perko.
4 korakov
5 Povzeto po Novicah, 1849.

gospodarjenja. Ko se mladje pojavi (petnajsti člen), 
je treba semenska drevesa pravočasno, previdno 
in ustrezno izsekati, da ne bodo predolgo stala in 
izrinila mladega gozda;(Smole, 1985). Takole pa 
predstavijo 15. člen Novice (1849)… Kadar se pa 
v posekanim kraji dosti nladih drevesc zaseje, ni 
dobro semenskih dreves, de podrašine ne zaduše, 
predolgo pušati, ampak treba jih je skerbno in 
previdno posekatzi. Da bi bilo mladovje čim manj 
prizadeto, gozdni red predvideva, da se pred 
posekom preostala (semenska) drevesa oklestijo 
de mladih drevesc preveč ne potare; to je pa treba 
storiti, dokler so mlade drevesca še šibke, da se 
pod drevesam ne starejo, ampak le na tla všibe, 
in potem spet same vstanejo. Posek preostalega 
drevja naj poteka takrat, ko so mlada drevesa še 
prožna. Drevesa naj podrejo na tisto stran, kjer 
zalegi nar menj škodva.

3.2.2 Obnova s setvijo in sajenjem 
O sanaciji pustih površin in degradiranih gozdov 
piše v gozdnem redu v dveh členih. V šestnaj-
stem členu piše o površinah, ki niso primerne 
za kmetijsko rabo in jih je treba ogozditi (Smole, 
1985). Če obstajajo pustote, ki jih soseske ne morejo 
uporabiti in izkoristiti kot polja, vinograde ali 
kako drugače, pa zaradi pomanjkanja semenskih 
dreves niso zasejana in so brez mladega gozda, je 
treba take pustote preorati s plugom ali jih preko-
pati z rovnico, posejati in pobranati6. Takole pa 
Novice 1849: Kjer so pa goli lazi, kteri niso ne za 
njive ne za nograde, ne zakaj druziga, in se tudi 
mlade drevesa, kjer jim semenc manjka, ne morejo 
zarediti, naj take laze zorjo, kjer se da; kjer se pa 
orati ne da, naj pa s krampi skopajo, potlej naj pa 
semena vsejejo in z brano pod zemljo zavlečejo. 
Potem pa v dvainštiridesetem členu nadaljuje, 
da zaradi pomanjkanja lesa, ko je sečnja večja od 
prirastka: nad vse milostno in resno odrejamo, da 
mora vsaka obljudena hiša vsako leto, dokler še 
kje obstaja kaka pustota, del te posejati z gozdnim 
semenom … (Smole, 1985)

Devetnajsti člen piše o sanaciji degradiranih 
gozdov. Če: nekatera pobočja niso več podobna 
gozdu, je naša milostna volja, da take gozdove 
popolnoma posekamo ter s preoranjem in posevkom 

6 Op. Maček, 1991.
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poskrbimo za pomladitev (Smole, 1985). Takole 
pa Novice (1849): Nekteri hribje niso več gozdu 
podobni, je tedaj naša mila volja take hribe iztrebiti 
in gojzde čisto posekati, derva k pridu storiti , in 
pa potlej zemljo zorati, pognojiti in nove drevesa 
zasejati. 

Zanimiv je tudi 33. člen, ki prepoveduje krčenje 
gozdov, spodbuja pa obratno pot: Nemogoče je 
perpustiti, de bi travnike, njive, spašnike, in verte 
iz gojzdov narejali, ampak še le veliko bolj upamo, 
da bo vsaka gosposka iz posebne dobrovoljnosti do 
dežele skerbela, de bode vsaj spet nekej tiste zemlje, 
ki so travniki, njive spašnike in verte po njej zadelali, 
v gojzd prepustili, in ker manjka semenskih dreves, 
naj zemljo skopajo, drevesa vsejejo in povlečejo…
(Novice 1849)

Sedeminštirideseti člen se konča takole: Končno 
se more pripetiti, da bo kako gospostvo, občina ali 
podložnik iz čisto domoljubnih ozirov želel iztre-
bljene gozdove obnoviti. To je mogoče le s posevkom 
takih tal. Zato dodajamo v oseminštirideseti točki 
navodila o semenih raznih vrst lesa7, kakšna tla so 
zanje ugodna in kdaj naj se sejejo (Smole, 1985).

Tako so v oseminštiridesetem ćlenu navedena 
podrobna strokovna navodila o semenih vseh 
pomembnih drevesnih vrst, času, ko seme dozori, 
načinu in času setve (oziroma sajenja, npr. želod) 
in primernih rastiščih za posamezno vrsto.

Iz enaintridesetega člena razberemo, da so za 
obnovo skrbeli tudi s sajenjem (Novice 1849): kjer 
sekajo se ravno ne prepove mlade bukve izkopavati, 
de jih drugej po redu zasade, pa je per tem vender 
treba skerb imeti, de jih preveč ne vzamejo in de 
jih le ondi dajo kopati, kjer je nar menj škode, 
kjer se korenine druzih okoli stoječih drevesc ne 
oškodovajo, ktere bi sicer vsahnile.

3.3  Nega in varstvo mladega gozda
To področje spoznajmo iz prevoda v Novicah: 
Kar pa mlade drevesa, kader so stare posekane, 
zadene, je to drugi del gojzdniga gospodarstva, 
za mlade drevesa ali podraslike vso mogočo skerb 
imeti (enaindvajseti člen). Kot najpomembnejšo 
zapoved postavlja Terezijanski gozdni red, da 
se pomlajene površine, ako se da od vsih strani 
zagrade ali globok graben okoli in okoli skopajo, 

7 Pravilno: drevesnih vrst, op. Perko.

de živina ne bo mogla noter, in de se nova pota in 
steze skozi ne delajo. Po pomlajenih površinah 
je paša strogo prepovedana, kajti nar veči škodo 
mladim drevesam delajo goveja živina, ovce in 
koze, ker mladim drevesam, če jih le morejo doseči, 
vse vrhove objedo, in tako na enkrat vso gojzdno 
podrašino končajo.

Tudi svinjska paša je bila dovoljena le v gozdo-
vih, ki niso bili namenjeni obnovi. Takole to ureja 
gozdni red: Za svinjsko pašo pa vendar je treba 
posebne kraje odločiti, in ne ondi kjer so drevesa 
posekali, in le za seme pustili, de za podrašino 
potrebniga semena svinje ne pojedo.  

V šestindvajsetem členu gozdni red opozarja 
na čezmerno sekanje mladih nedoraslih dreves za 
različne namene: Kmetje za ograje per travnicih in 
spašnikih, per apnenicah, in za druge reči per poslo-
pji, v svojih in grajšinskih gojzdih mlade drevesa 
sekajo, in vsako leto veliko mladih dreves zatarejo, 
posebno pa veliko mladih smrek in hoj posekajo in 
tako gojzdam grozno veliko škodo store …

V sedemindvajsetem členu našteva, da nastaja 
v gozdovih velika škoda, de hojam verhove režejo, 
ter jih za znamnje oštarije pred hišo obešajo …

Gozdni red veliko pozornost nameni tudi var-
stvu gozdov pred požari in opozarja na posledice 
lupljenja drevja ter smolarjenja. 

3.4  Gozdni red

V nadaljevanju osmega člena najdemo še vrsto 
koristnih napotkov, ki dandanes sodijo med 
gozdni red: Drvarjem se nikakor ne sme dovoliti, 
da bi na dodeljenih jim sečiščih pustili nerodna 
za delo neprikladna drevesa, temveč morajo le-te 
prav tako kot drug les do kraja podelati in ne smejo 
pustiti, da bi obležali veliki čoki, ali velike krošnje, 
ki so uporabne za polena, oklestke ali oglje; les se 
mora kolikor mogoče nizko nad zemljo odžagati, 
tako da štor ne bo višji od poldrugega čevlja, veje je 
treba tik ob deblu gladko odsekati … (Smole, 1985)

O popolnem izkoristku posekanega drevja in 
gozdnem redu ter pripravi za nasemenitev piše 
v devetem členu: Odpeljati morajo polomke in jih 
pospraviti, da so gozdovi čisti in se padajoče seme 
zagotovo pogrezne v golo prst in se zaseje mlad 
gozd, osemnajsti člen: popolnoma počistiti gozdna 
tla in jih pripravile za pomladek in petinštirideseti 
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člen: se v naši deželi Kranjski pogosto dogaja, da 
si drvarji, ki jih najemajo železarne in jeklarne, 
svojevoljno odbirajo poseke in to daleč narazen; pri 
lesu, ki je v višjih teže dostopnih legah puščajo 4, 5, 
6 in več čevljev visoke štore, na semenska drevesa 
se prav nič ozirajo. (Smole 1985)

4 ZAKLJUČEK
Terezijanski gozdni red za Kranjsko 1771, ki je 
na Kranjskem veljal od leta 1771 pa vse do izdaje 
avstrijskega gozdarskega zakona leta 1853, je bil 
mnogo več kot le predpis. V določeni meri je 
bil kar strokovni priročnik za gozdarje (pa tudi 
lastnike), ki so bili domala do konca fevdalne 
dobe le v praksi priučeni, ne pa šolani strokov-
njaki. Žal so v vse premajhni meri upoštevali 
njegova, mnoga še danes aktualna načela, saj z 
izjemo obdobja med leti 1816 in 1826 (1828), 
zaradi »omejevanja lastniških pravic« Kranjska 
ni imela ustrezne gozdarske službe, ki bi skrbela 
za njegovo izvajanje.

Še na nekaj velja opozoriti v zaključkih,  
Bleiweisove Novice, so bile s prevodi strokovnih 
gozdarskih nasvetov iz nemščine, ki so jih obja-
vljale, začetnik uvajanja slovenske gozdarske 
terminologije. 
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Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
Biotehniške fakultete in Zavod za gozdove Slovenje 
(ZGS) že nekaj let organizirata posvetovanja in 
delavnice, ki posegajo na področje gospodarjenja 
z gozdovi in načrtovanja. Tokratna delavnica na 
Pokljuki, osma po vrsti, je bila organizirana v 
okviru mednarodnega projekta recharge.green, 
ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni 
razvoj. Delavnice se je udeležilo 65 ekspertov ZGS 
Slovenije, Biotehniške fakultete UL in Gozdarskega 
inštituta Slovenije. To je že druga delavnica, ki je 
namenjena dopolnitvi koncepta funkcij gozda v 
Sloveniji. Na tokratnem srečanju so udeleženci 
presojali izdelane variante sprememb koncepta 
funkcij gozda, jih ocenjevali ter predlagali dopol-
nitve. Delavnica je bila razdeljena na dva sklopa: 

1. sklop: Predavanja
Dragan Matijašić je predstavil ozadje in namen 
delavnice, dr. aleš Poljanec projekt recharge.
green, prof. andrej Bončina je predstavil aktiv-
nosti in rezultate dosedanjega dela na področju 
koncepta funkcij gozda v Sloveniji, Tina Simončič 
pa predloge dopolnitev koncepta funkcij gozda 
v Sloveniji, ki so jih v nadaljevanju delavnice 
udeleženci tudi ocenili. andrej Gartner je pred-
stavil izkušnje s participativne delavnice, ki so jo 
v okviru obnove načrta za gozdnogospodarsko 
enoto Pokljuka izvedli prejšnji dan.

2. sklop: Sodelovanje udeležencev 
aktivno sodelovanje udeležencev je obsegalo 
štiri sklope:

 – anketo o učinkovitosti koncepta funkcij gozda 
v Sloveniji; vsak udeleženec je individualno 
s 7- stopenjsko Likertovo lestvico ocenjeval 
trditve o konceptu funkcij gozda;

 – ocenjevanje prednosti in slabosti dveh pre-
dlaganih variant dopolnitev koncepta funkcij 
gozda v Sloveniji s H-metodo;

Razvoj koncepta funkcij gozda v Sloveniji

andrej BONČINa, Tina SIMONČIČ, Dragan MaTIJaŠIĆ, Jernej aVSENEK,  
Danilo BELaK, Boštjan GROŠELJ, Matjaž GUČEK, Robert KRUH, Jana OMEJC,  
Matej REŠČIČ, andrej STRNIŠa, Saša VOCHL

 – delo po skupinah na desetih temah o konceptu 
funkcij gozda z metodo »world cafe«;

 – predstavitev rezultatov dela in razprava.

V prvih dveh sklopih sta bila predstavljena dva 
predloga dopolnitve koncepta funkcij gozda, ki 
bosta podrobneje opisana v ločenem prispevku. 

V tretjem sklopu delavnice so udeleženci 
ocenjevali možne dopolnitve koncepta funkcij 
gozda in njihove posledice za večnamensko 
gospodarjenje z gozdovi tako, da so presojali 
deset ključnih tem. Za izbrane teme so bili med 
udeleženci naključno izbrani moderatorji, ki so 
tudi soavtorji tega poročila. Navajamo skrajšana 
vprašanja, odgovori bodo podrobneje predstavljeni 
v ločenem prispevku:

 – ali bi za isto območje gozda določili največ 
dve ali tri najpomembnejše funkcije? 

 – S kakšnimi orodji izboljšati operativno načr-
tovanje in izvedbo?

 – Kaj spremeniti za aktivnejše ukrepanje? 
 – Kako poenostavljati tehnične postopke?
 – ali je švicarski pristop izziv za spremembe 

koncepta pri nas?
 – Kakšne so lahko nevarnosti pri spreminjanju 

sedanjega koncepta funkcij gozda?
 – Kaj povečati moč funkcij v gozdni politiki, v 

prostorskem načrtovanju in v družbi na sploh?
 – Kako upoštevati interese lastnikov?
 – ali bi več pozornosti namenjali območjem 

potencialnih nesoglasij ali območjem z izrazito 
večjim javnim pomenom?

Pomembna sporočila delavnice:
 – Poglavitno sporočilo je, da udeleženci v večini 

podpirajo predloge za znatne spremembe v 
konceptu funkcij gozda. Spremembe so zaže-
lene in potrebne – predvsem pri uporabi tega 
orodja za aktivnejše operativno načrtovanje 
in ukrepanje.
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 – Prav tako je znatna podpora načinu spreminja-
nja: spremembe naj bodo tehtne, konceptualno 
utemeljene, treba jih je preveriti na testnih 
območjih in jih šele potem vgrajevati v pravne 
predpise in postopke dela na ravni Slovenije.

 – Pri dopolnitvah koncepta je pomembna partici-
pacija tistih, ki načrte izdelujejo in uporabljajo 
bodisi kot orodje za upravljanje gozdov, gozdno 
politiko, ali za različne uporabnike, ki imajo 
interese v gozdnem prostoru. 

 – Udeleženci so se strinjali, da ima javna gozdar-
ska služba preko funkcij gozda velike kompe-
tence, saj so bistvenega pomena za zagotavljanje 
večnamenske vloge gozdov. Hkrati funkcije 
gozda nudijo možnosti za promocijo gozdarstva 
in opozarjanje na raznovrsten pomen gozdov.

 – Predloge sprememb je treba udejanjiti; spre-
membe koncepta funkcij morajo biti usmerjene 
k preprečevanju konfliktov v gozdnem prostoru, 
odkrivanju problemov in njihovem reševanju, 
boljšim in uporabnejšim prostorskim prika-
zom, konkretnejšim in realnejšim ukrepom 
in usmeritvam. 

 – Za učinkovito izvedbo in uveljavljanje spre-
memb sta nujni ustrezna kadrovska zasedenost 
javne gozdarske službe in zadostna finančna 
podpora.

Ugotovitve iz delavnice so dobra podlaga za 
premišljene spremembe pravnih in strokovnih 
podlag glede koncepta funkcij gozda v Sloveniji.

Ob vstopu v tretje tisočletje so se slovenski goz-
dovi začeli spreminjati v malovredne pritikline 
slovenskega občestva. Revolucionarni reformatorji 
gozdarske politike niso dojeli narave gozdarstva, 
njene mikrokozmične pretvorbe sončne energije 
v novo nastalo vrednost, kaj šele njene polifunk-
cionalne ekologije in socialno-zdravstvene pod-
stati. Z denacionalizacijo in ukinitvijo skupnega 
gospodarjenja smo zapravili vse možnosti, da 
bi na naših tleh obnovili ali zgradili kak večji 
lesnopredelovalni obrat, saj nismo v stanju oskr-
bovati niti manjše tovarne plošč z nekaj sto tisoč 
tonami lesa, kaj šele sodobne kemične tovarne, 
ki je ekonomična pri količinah lesa s šestimi 
ničlami. Z 20 % deležem gospodarskih gozdov so 
državni gozdovi premajhni in preveč razkropljeni, 
na ravnodušne (nezavzete) zasebnike pa se ni 
zanašati, zato celo skromnim ostankom domače 
lesne industrije ne zagotavljamo zadostnih letnih 
dobav surovine.

S propadom lesne industrije nazaduje 
povpraševanje po kakovostnem lesu. Vedno 
več lesa se prodaja za kurjenje ali kot cenen les 
za kemično predelavo. Obeti za prihodnost so 

Tudi pri načrtovanju je „malo lahko več” 

slabi. Če bomo iz lesa izdelavali samo okvirje za 
očala, ohišja za fotografske aparate, zobotrebce 
in kuhalnice ter kakšno dvokolo, se stanje na 
našem lesnem trgu dolgo ne bo izboljšalo. Ko so 
bili cilji gozdarstva naravnani v vrednostno pri-
delavo, je bilo gojenje gozdov paradna disciplina 
gozdarstva, načrtovanje pa je bilo zadolženo za 
racionalno časovno in prostorsko usklajevanje 
ukrepov. Malovredna drva (z)rastejo brez nege 
in vzgoje! Nenegovani gozdovi so vrednostno 
izvotljeni, manjši sta tudi njihova stabilnost in 
odpornost, zato postajajo varstveni ukrepi in med 
njimi zlasti sanitarne sečnje po ujmah in grad-
acijah podlubnikov najpomembnejša zaposlitev 
gozdarjev. Namesto cenene preventive prevladuje 
draga in nenačrtna kurativa. 

V poosamsvojitvenem obdobju je gozdarstvo 
doživelo revolucionarno preobrazbo, spremenilo 
se je vse, razen načrtovanja, ki se je ohranilo iz 
časov socialističnega planiranja in se še dodatno 
razvejilo ter razbohotilo z množico funkcij, 
novimi prostorskimi sestavinami in lovskogojit-
venimi načrti. Gozdovi so kompleksni ekološki 
sistemi, ki jih zaradi množice najrazličnejših 
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povezav slabo obvladujemo. Človek namreč ni 
ustvarjen za razumevanje mrežno prepletenih 
sistemov, zato si v razvitejših okoljih pomagajo 
z gozdnimi združbami in z njimi na najbolj 
racionalen in enostaven način nadomeščajo 
zapleteno in dinamično kaotičnost narave. 
Gozdne združbe so namreč objektivne znanst-
vene informacije, s katerimi lahko enostavno 
in učinkovito upravljamo gozdove, kajti celota 
je več kot seštevek posameznih sestavin (W. 
Heisenberg). Fitocenologija je metoda, ki brez 
poplave najrazličnejših podatkov (Info-Overkill) 
gozdarju ponuja vse podatke, ki jih potrebuje 
za smotrno upravljanje gozdnih ekosistemov. 
V prvih letih po koncu druge svetovne vojne je 
bil izreden poudarek namenjen fitocenološkim 
raziskavam, toda po osamosvojitvi načrtovalci 
niso več prepoznali izjemnega diagnostičnega 
pomena fitocenologije, zato je niso vključili v 
načrtovalno prakso. Dokaz: v zadnjih petindvaj-
setih letih nismo skartirali nobenega hektarja 
gozda. Vegetacijska karta v merilu 1 : 5.000 je 
namreč sine qua non večnamenskega in sona-
ravnega gospodarjenja, brez katerega ostajajo 
načrti mrtve črke na papirju, gozdarstvo pa je 
ponižano na raven primitivne obrti. Podrobno 
merilo je primerno tudi za pravično in pošteno 
obdavčenje gozdov. Katastrski dohodek se 
izračunava na podlagi proizvodne zmogljivosti 
gozdnih rastišč (največji donos lesa) in ne na 
podlagi vsakokratnega stanja sestoja. Dejanska 
lesna zaloga namreč lahko znatno odstopa od 
stanja, ki bi ga gozd lahko dosegel po naravnem 
rastiščnem potencialu. Izračunavanje katastrs-
kega dohodka namreč ni enako izračunavanju 
tržne ali prometne vrednosti gozdov. Sprejeta 
metodologija obdavčenja dohodkov gozdov je 
zato popolnoma zgrešena. 

Iz zgodovine je znano, da se je načrtno gozdar-
stvo pojavilo v času, ko je metalurškim obratom 
in večjim mestom grozilo pomanjkanje lesa. Z 
načrtnim pristopom so preprečili stisko, poleg tega 
so z urejenim gospodarjenjem zagotovili redno 
oskrbo z lesom. Nekoč je bilo trajno zagotavljanje 
lesa veličastno kulturno dejanje, toda dandanes, 
ko v naših gozdovih ostajajo enormne količine 
neizkoriščene biomase, skrb za trajnost dono-
sov ni več aktualna. Za načrtno gospodarjenje z 

gozdovi so potrebni trije pogoji (Gašperšič, 1995: 
Gozdnogospodarsko načrtovanje v sonaravnem 
ravnanju z gozdovi):
–  pomanjkanje lesa,
–  skrb za trajno zagotavljanje lesa in
–  racionalna raba lesne surovine. 

Ker noben od zahtevanih pogojev ni izpolnjen, 
se postavlja vprašanje, ali je smiselno, da zapra-
vljamo toliko časa in denarja za načrtovanje? Lesa 
imamo namreč na pretek in nobene nevarnosti 
ni, da bi ga zmanjkalo. Ker ne vemo, kaj bi z njim, 
ga kurimo ali prodajamo za ništrc. Po ocenah 
strokovnjakov se bo v prihodnosti delež lesne 
biomase za kurjavo podvojil, a že zdaj smo priče 
svojevrstni anomaliji, ko v nasprotju z razvitimi 
državami porabimo več lesa za toploto kot za 
tehnološko zahtevne izdelke. 

Po zakonu so lastniki odgovorni za svoje goz-
dove, toda monopolistična javna gozdarska orga-
nizacija jih omejuje pri svobodnem podjetništvu. 
Ker so lastniki gozdov izločeni iz načrtovalnega 
poteka, so do svoje lastnine brezbrižni in celo 
ignorantski, kajti o upravljanju gozdov odločajo 
„birokrati z odločbami” in ne sledijo življenjskim 
potrebam lastnikov. aktivno in odgovorno soo-
dločanje je mogoče samo tam, kjer humanistični 
menedžment nadomesti birokratskega, zato je 
skrajni čas, da se totalitarno-direktivno odločanje 
deregulira in demokratizira. 

Da naše načrtovanje ni normalno, kaj šele 
smiselno in uporabno, dokazujejo vedno večja 
razhajanja med načrtovanim in doseženim. Za 
prihodnjo ureditev načrtovalnega procesa ponu-
jam v razmislek nekaj tez.

1 Smiselnost enotnih načrtov 

Enoviti gozdnogospodarski načrti so ostanki iz 
časov socializma, ko je bila lesna zaloga s prirast-
kom podružbljena in ko je za vse gozdove veljal 
en sam vzorec. Po osamosvojitvi se je težišče 
od javnega prevrednotilo k zasebnemu, zato so 
se začele poglabljati razlike med državnimi in 
zasebnimi gozdovi. 

Državni gozdovi so za razliko od zasebnih 
predestinirani za skupne potrebe. Večnamenskost, 
sonaravnost in trajnost so zagotovljeni samo v 
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državnih gozdovih, kjer lahko brez težav in motenj 
uravnotežijo: ekologijo, ekonomijo in socialo. 
Samo v državnih gozdovih se lahko postavijo 
omejitve v pridelavi lesa na račun varstva narave 
in drugih funkcij (rekreacija, izobraževanje, znan-
stveno raziskovanje, poučevanje idr.). 

V zasebnih gozdovih imajo osebne koristi 
prednost pred skupnimi, zato so tudi cilji skrajno 
egoistični. Slovenci smo po naravi narod samoza-
dostnežev, tak odnos izražamo tudi do lastnine. 
Socialni filozof E. Fromm bi dejal, da nam je več 
do „imeti“ (posedovati imetje) kot do „biti“ (biti 
človek – po a. Trstenjaku). Zato bi bil že čas, da 
opustimo iluzije o oddelčnem gospodarjenju, 
ki že v socializmu niso oživele, in preuredimo 
načrtovanje po parcelah. Med zasebnimi gozdovi 
so velike razlike, ki izhajajo iz velikosti posesti in 
interesov, ki jih imajo lastniki do gozdov. V grobem 
jih lahko razvrstimo v tri kategorije: 
(i)  v atomizirani posesti (do 1 ha) prevladujejo 

„negospodarski“ gozdovi, odnos do lastnine 
je bolj ali manj ljubiteljski, z gozdovi se ne 
gospodari, razvoj je prepuščen naravi, 

(ii) majhna gozdna posest (1–5 ha) zadovoljuje 
večinoma samo lastne potrebe po drveh, 
prevladuje neblagovna proizvodnja, 

(iii) samo večja posest in zlasti veleposest sta tržno 
in pridobitniško naravnani.  

Ker vedno več gozdov prehaja v nekmečke 
roke, se lastniška struktura še dodatno polarizira! 
Prepadne razlike med lastniškimi kategorijami 
zasledujejo različne cilje, imajo drugačen nabor 
podatkov, zato terjajo diferencirano obravnavo 
načrtov. Kjer ni ciljev, je ukrepanje nesmiselno! 
Zato so območni načrti, ki so bili v samoupravnem 
sistemu namenjeni enotnemu gospodarjenju in 
ravnovesni oskrbi lesne industrije, nesmotrni in 
nepotreben balast.

2 Načrtovalne vsebine prilagojene 
intenzivnosti gospodarjenja

Državni gozdovi morajo biti vzor zasebnim in 
intenzivno obravnavani. Upravljanje in gospo-
darjenje morata biti senzibilna, izvajanje načrtov 
pa obvezno in strogo nadzorovano. analitske 
podatke zanje bi morali pridobivati z meritvami 
in kontrolo ali statističnimi metodami. 

V zasebnih gozdovih se intenzivnost načrto-
vanja ravna po interesih posameznih lastnikov 
(ljubiteljsko/nekmečko, samozadostno/kmečko, 
tržno). V razdrobljenih gozdovih se gospodarje-
nje celo opušča in razvoj prepušča naravi ali pa 
se gospodari skrajno ekstenzivno. Prepuščanje 
razvoja gozda naravi ni gospodarjenje in tudi nima 
nič skupnega s sonaravnostjo. Tudi načrtovanje je 
manj zahtevno, podatki se pridobivajo večinoma s 
cenitvami, za izvedbena dela so nakazane ohlapne 
smernice, realizacija ni obvezujoča, predpisane 
so samo omejitve, npr.: izvedena dela ne smejo 
ogroziti rabo prihodnjih rodov, pa tudi ne oko-
ljetvornih in socialnih funkcij. 

3 Gojitvena dela prilagojena 
proizvodni sposobnosti rastišč

Ker les ni več vrednota, se ga vedno več prodaja 
po količini ali teži in vedno manj po kakovosti 
oziroma uporabni vrednosti. Količinski prirastek je 
odvisen od rastišča in lesne zaloge, na vrednostni 
prirastek pa vplivajo tudi gojitveni ukrepi. Racio-
nalna proizvodnja kakovostnega lesa je smiselna 
samo na najboljših rastiščih, mejno rodovitnost 
določa potencialna naravna vegetacija oziroma 
gozdna združba, ki je najboljši pokazatelj bonitete 
in rabe tal. Ker gre za dva popolnoma različna 
sistema (državni/zasebni), so v zasebnih mejne 
združbe postavljene v soglasju z lastniki.  

Opomba: Na vrednostno pridelavo vpliva 
zmes drevesnih vrst, ki jo gozdar sooblikuje med 
naravno ali umetno obnovo. Negovalni ukrepi so 
strokovno in finančno zahtevni. Z ukinitvijo nižje 
in srednje gozdarske šole nimamo več izobraženih 
in veščih gojiteljev, za nepravilno in kakovostno 
delo pa bi bilo škoda zapravljati denar. 

4 Nadgradnja načrtovalne prakse z 
modeliranjem 

Kakovosten premik v načrtovanju bo mogoč, ko 
bodo vsi gozdovi skartirani, združbe pa oprede-
ljene z ekološkimi fitocenozami. Takrat bo mogoče 
najnižje urejevalne enote (odseke/oddelke) obli-
kovati po mejah gozdnih združb. Oddelki ne 
bodo več označeni z dvema ali tremi različnimi 
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gozdnimi združbami z nezanesljivimi odstotnimi 
deleži, zato z razvrščanjem v rastiščnogojitvene ali 
gospodarske razrede le-ti ne bodo več obremenjeni 
z napakami. Ko bodo urejevalne enote stalne in 
enoznačno kodificirane z ekološkimi združbami, 
bodo izčiščene tudi razvojne faze. Tako bodo 
trendni izračuni optimalne lesne zaloge, z večjo 
zanesljivostjo bo mogoče preverjati tudi etate. 

ZGS ima številen kader in zmogljivo računal-
niško ter GPS-opremo, s katero bi lahko z malo 
inovativnosti digitaliziral tudi gojitvene načrte. 
Tako bi imeli permanentno aktualizirano stanje, 
izboljšal bi se tudi gozdarski informacijski sistem. 
V kratkem obdobju smo izobrazili stotine gozdar-
skih inženirjev, ki pa niso pridobili zadovoljivega 
znanja, zlasti ne vegetacijskega. 

5 Neusklajenost med načrtovanjem in 
realizacijo sečenj

Gozdna pridelava je omejena z zgornjo mejo 
dovoljene sečnje – etatom, ki pa se je kot merilo 
ohranil samo v državnih gozdovih; za večino 
zasebnih lastnikov nima nobene veljave. Zakon o 
gozdovih je namreč uveljavil geslo gospodarskega 
liberalizma „laissez-faire“ – „pustite, naj dela dela 
vsak, kar hoče“, zato izostajajo načrtovani ukrepi. 
V dvestoletni zgodovini gozdarstva se nikoli ni 
pojavila potreba po spodnji meji, ki bi bila porok 
vzdržnemu gospodarjenju. 

Opomba: vzdržnost (sustainable) je primernejši 
izraz kot trajnost! 

Ker nimamo uveljavljene spodnje meje 
odločanja, se zasebni gozdovi starajo, les zgublja 
na vrednosti ali celo trohni. Izboljšanje lahko 
pričakujemo šele takrat, ko bo država aktivneje 
obdavčila zemljišča, s čimer bo obrnila pogubne 
trende velikostnega in prostorskega drobljenja 
gozdov ter prilbižala spodnjo mejo poseka zgornji 
– t. j. etatu.

Naša majhnost nam zapoveduje, da razumno 
gospodarimo z zmogljivostmi, ki nam jih je 
darovala narava. Toda naš odnos do gozdov je 
paradoksalen – čeprav živimo obdani z zelenim 
bogastvom, ga ne znamo uporabiti in opleme-
nititi, kaj šele tržiti. Letni prirastek v slovenskih 
gozdovih je že 9 miljonov m3 in v zadnjih dveh 

desetletjih smo posekali komaj polovico prirastka; 
od tega četrtino zaradi ujm in lubadarjev, nemalo 
pa tudi na črno. V gozdovih, v katerih se opušča 
gospodarjenje, se nepopravljivo izgublja možnost 
fotosintetične akumulacije biomase in z njo vezava 
škodljivega CO2. Skoraj vsa energija, ki jo imamo 
na voljo, izhaja iz sonca, le zelo majhen delež 
– 0.06 % – vpliva na fotosintezo, a ta vzdržuje 
celotno življenje na planetu. Lastniki zemljišč, 
ki ne izkoristijo brezplačne sončne energije za 
akumulacijo nove vrednosti, škodujejo celotni 
narodni skupnosti. 

6 Evforija funkcij je načrtovalna črna 
luknja. 

Načrtovanje nelesnih funkcij je smiselno samo 
tam, kjer lahko ukrepamo v smeri postavljenih 
ciljev. Enkrat opredeljene funkcije se navadno ne 
spreminjajo in jih ni treba nenehno obnavljati in 
izpostavljati. 

Med prioritetnimi vlogami gozdov je na prvem 
mestu varovalna funkcija, ki pa je za večino 
gozdarjev tabula rasa, saj ne poznajo rastlinskih 
in živalskih vrst. Nemški študentje gozdarstva 
morajo po zvoku prepoznati ptice, ki živijo v goz-
dovih, naši diplomanti gozdarstva pa ne razlikuje 
niti značilnih gozdnih rastlin. Brez poznavanja 
rastlin ni mogoče določiti gozdnih združb, prav 
tako ni mogoče varovati vrstne raznoličnosti. 
Najučinkovitejši ukrepi za zmanjševanje biotske 
raznovrstnosti so zavarovana območja. Če se pri-
merjamo z drugimi evropskimi državami, imamo 
preskromno mrežo zavarovanih gozdov! Čeprav 
se je v zadnjem stoletju gozdnatost povečala za 50 
%, površina zavarovanih gozdov temu ni sledila. 
Veliko govorimo o varovanju, a premalo storimo 
zanj. Za večino gozdnih rezervatov nismo vzpo-
stavili niti ničelnega stanja. Popolnoma brezbrižno 
spremljamo uničevanje parkovnega gozda pri 
gradu Snežnik. V gozdarsko razvitejših državah 
gozdarji z vsemi mogočimi ukrepi ohranjajo in 
pospešujejo redke in umirajoče drevesne vrste 
(tisa, brek).
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7 Nenačrtna gradnja prometne 
infrastrukture

Čeprav se je gradnja prometnic upočasnila, 
moramo v časih krize, ko povsod primanjkuje 
denarja, še podrobneje premlisliti odločitve o 
polaganju prometnic. Ko so gozdarji ZGS – brez 
poznavanja geoloških, tehnoloških, gradbeniških 
idr. izkušenj – začeli avtoritarno odločati o poteku 
tras v državnih gozdovih, so se vsiljevale rešitve, 
za katere je bilo očitno, da je moč (po črki zakona) 
premagala razum. Za prenekatero cesto in vlako 
se je zapravilo preveč denarja, ostale pa so tudi 
nepopravljive rane v okolju. 

Dokler bo les tako razvrednoten, kot je zadnje 
obdobje, je nesmiselno vlagati napore v povečanje 
kakovosti, pač pa je bolj smiselno investirati v 
prometnice. Z njimi namreč zmanjšujemo pro-
izvodne stroške.   

8 Nerazumno preziranje smreke 
Zadnji dve destletji se zmanjšuje delež smreke 
v naših gozdovih, kar trajno slabi ekonomski 
potencial naših gozdov. Čeprav povprečne pro-
dajne cene iglavcev znatno prekašajo vrednost lesa 
listavcev, z nerazumljivo vztrajnostjo negiramo 
ohranitev smreke v gozdovih in obnavljamo sestoje 
z neprimernim izborom in sestavo listnatih vrst. 
Osnovanje smrekovih nasadov je znatno cenejše 
in manj tvegano kot sajenje listavcev. Najpomemb-
nejše vprašanje gojiteljev/načrtovalcev je: Kako 
daleč se lahko oddaljimo od naravnega stanja 
oziroma zanima nas, kje so meje sonaravnosti? 
Optimalne usmeritve ponuja fitocenologija. 

Zaradi dolgoročnosti gozdne pridelave moramo 
danes razmišljati o posledicah našega (ne)delo-
vanja. To ni želja po vedeževanju, temveč apel 
po zgodovinsko predvidljivih in konsenzualno 
sprejetih smernicah.  

9 Lovsko načrtovanje 

Lov je sporen od časov, ko si je človek začel pri-
laščati prostor živali in ko jim je odrekel pravico 
do življenja. „Diana“ je usklajevanje odnosov med 
rastlinskim in živalskim svetom, kot kukavičje 

jajce, podtaknila gozdarstvu. Pričakovanja, da 
bo lovstvo postalo sonaravno, se niso uresničila, 
vse je ostalo tako, kot je bilo prej: še vedno se 
vztraja na hlevski vzgoji in kultu trofejne divjadi, 
gojenje neavtohtone divjadi pa se ohranja celo 
v varovanih območjih. Vedno večja škoda na 
kulturah in pašnih živalih ter konflikti z med-
vedi in volkovi kažejo na napačno načrtovanje. 
Etična refleksija gozdarjev-lovcev je v velikem 
zaostanku za naravovarstvom in prostorskimi 
možnostmi sobivanja človeka z zvermi. Več 
pozornosti kot športnemu ubijanju bi veljalo 
nameniti ohranitvi redkih živali (ris, bober, 
vidra, divja mačka idr.).

10 Zaključek

Če želimo, da vse ostane tako, kot je, 
potem je nujno, da se vse spremeni. 
(G. T. di Lampedusa)

Razvrednotenje lesa in gozdov ter s tem celotnega 
družbenega premoženja je dovolj tehten razlog za 
prenovo načrtovalne prakse. Enormna odstopanja 
med načrtovanim in doseženim dokazuje, da je 
naše načrtovanje slabo in ne služi nikomur, ne 
gozdarjem, ne lastnikom in ne javnosti. Z mno-
žico nepotrebnih podatkov, statistik, preglednic 
in diagramov je obstoječe stanje tudi maksimalno 
entropično. Vse preveč je birokracije in premalo 
kreativnosti ter demokratičnosti. Primat lesne 
pridelave je tako vkoreninjen v načrtovanje, da 
ima vse značilnosti ideologije. Nekoč je bil najvišji 
cilj gozdarstva racionalna pridelava kakovostnega 
lesa, toda slovensko gozdarstvo je ostalo brez 
proizvodnih ciljev. Kjer ni ciljev, nas vsaka pot 
pripelje do cilja. Obstoječe stanje se spogleduje 
z angleško besedno figuro „whishful thinking”, ki 
v sočnem balkanskem prevodu glasi: „Što se babi 
tilo, to joj se i snilo”. 

Izhodišče sodobnih znanosti je nova para-
digma, ki je vse manj proizvodna in vse bolj 
funkcijska, ki prinaša premik od dela k celoti, 
od strukture k procesu in od vsiljevanja k 
sodelovanju. Gozdove obravnava kot biološke 
sisteme v celostnem prepletu z ekološkimi, 
socialnimi in rekreativnimi vlogami. V goz-

Gozdarstvo v času in prostoru
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V petek, 22. 5. 2015 je potekal osrednji dogodek 
ob Dnevu očarljivih rastlin v Botaničnem vrtu 
Univerze v Ljubljani. Dan očarljivih rastlin je pred 
tremi leti nastal na pobudo evropske organizacije 
za raziskave rastlin EPSO (ang. European Plant 
Science Organisation). Obeležuje ga kar 55 držav, 
s celo vrsto dogodkov pa sodeluje več kot 500 
ustanov po vsem svetu. Dogodki so povezani s 
temeljnimi in uporabnimi raziskavami rastlin, s 
kmetijstvom, ohranjanjem okolja, biodiverziteto, 
izobraževanjem in umetnostjo. 

V Sloveniji je glavni organizator Dneva 
očarljivih rastlin Slovensko društvo za biologijo 
rastlin. V dopoldanskem času so bile na dogodek 
povabljene skupine osnovnošolskih otrok, za 
katere je bil pripravljen pester 4-urni program. 
Več kot 600 otrok je krožilo med 23 različnimi 
stojnicami in na različne načine spoznavalo 
rastline. Na dogodku smo sodelovali tudi 
zaposleni in študentje z Oddelka za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete 

Največji zeleni očarljivci – drevesa na Dnevu očarljivih  
rastlin 2015
Mateja KIŠEK1, Domen GaJŠEK2, Kristjan JaRNI3, Robert BRUS4 

1 M. K., mag. inž. gozd., UL, BF, Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, 
Mateja.Kisek@bf.uni-lj.si
2D. G., univ. dipl. inž. gozd., UL, BF, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 
1000 Ljubljana
3Dr. K. J., UL BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
4 Prof. dr. R. B., UL BF, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana

v Ljubljani. Otrokom smo predstavili največje 
zelene očarljivce – drevesa. Ker je bil Dan 
očarljivih rastlin tudi na seznamu dogodkov 
ob Tednu gozdov, ki je v organizaciji Zavoda za 
gozdove Slovenije potekal v tednu od 23. 5. do 
31. 5. 2015, je tekla beseda tudi o slovenskem 
gozdarstvu in poklicu gozdarja. Seveda ni šlo 
mimo tega, da ne bi omenili tistih res najbolj 
posebnih dreves sveta: največje drevo na svetu – 
mamutovec General Sherman (Sequoiadendron 
giganteum), s prostornino 1487 m3, najstarejši 

darsko razvitejših okoljih so spoznali, da lahko 
s pomočjo fitocenologije sledijo sonaravnosti 
in novemu gozdarskemu etosu. Fitocenološki 
jezik je namreč idealen za dialog z naravo, z 
njim zmanjšamo težko dojemljivo kompleksnost 
na poenostavljene zakonitosti. Načrtovanje, 
ki temelji na metodah vegetacijske znanosti, 
zagotavlja tudi najbolj izčiščen in racionalen 
načrtovalni minimalizem. 

Z diferenciranimi cilji, neenotnimi načrti 
(ločeni po lastništvu), manjšim številom 
hierarhičnih ravni, daljšimi ureditvenimi obd-
obji idr. poenostavitvami, bi se lahko že davno 
prilagodili spremenjenim lastniškim interesom in 
usihajoči intenzivnosti gospodarjenja. V času, ko 
kolapsirajo javne gozdarske institucije in izstopajo 
slabosti razsekane gozdarske organizacije, ne gre 

pričakovati racionalnega in uspešnega gospodar-
jenja, vse dokler bo ena organizacija upravljala, 
druga načrtovala in odkazovala, tretja pa ukrepala. 
Razlike med državnimi in zasebnimi gozdovi so 
že tako velike, da se upravičeno vprašujemo, ali je 
še smiselna enovita organizacija javne gozdarske 
službe.

Medtem ko bo prenova metodoloških in 
tehničnih vprašanj načrtovanja lahko izvedljiva, bo 
ostala velika neznanka – „raba lesa v prihodnosti“. 
Brez zanesljive prihodnosti je vsako načrtovanje 
nebulozno. Neizkoriščenost proizvodnih poten-
cialov slovenskih gozdov bo stalnica, vse dokler 
se ne bodo spreobrnili trendi drobljenja gozdov. 
To pa lahko spremenita samo vlada in parlament 
z aktivno obdavčitvijo zemljišč in gozdov.   

Gozdarstvo v času in prostoru
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še živeč organizem na svetu – 4795 let star 
dolgoživi bor Metuzalem (Pinus longaeva) in 
najdebelejše drevo na svetu –mehiški taksodij 
iz Tule (Taxodium mucronatum) s 14,05 m 
obsega, so se obiskovalcem še posebej vtisnili v 
spomin. Pozornost najmlajših pa so zbudili izje-
mno veliki storži borov, ki prihajajo iz Severne 
amerike (na primer vrsti Pinus lambertiana in 
Pinus coulteri). 

Otroci so se med seboj pomerili v kvizu iz 
poznavanja raznolikega in pisanega sveta dreves. 
Prepoznavali so liste, vejice in plodove različnih 
drevesnih vrst, ugotavljali, katera so najvišja, 
najstarejša in najdebelejša drevesa v Sloveniji, 
najbolj pa jih je pritegnilo prepoznavanje okusov 
gozda. Poskušali so različne sokove, pripravljene 
iz cvetov bezga in robinije, smrekovih vršičkov, 
bezgovih jagod, borovnic in ugotavljali, iz katere 
drevesne (oz. grmovne) vrste so pripravljeni. Naša 
stojnica je bila gotovo med najbolj prepoznavnimi 
na vsej prireditvi; ne nazadnje na to kaže tudi dej-
stvo, da je bilo v prispevku v oddaji Infodrom na 

TV Slovenija največ časa odmerjenega prav njej.
Obenem so v okviru Dneva očarljivih rastlin in 
Tedna gozdov 2015 na Oddelku za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire potekali tudi vodeni ogledi 
Dendrološkega vrta. Dogodka so se udeležile 
skupine otrok iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih 
šol, ki so lansko jesen sodelovale pri dosaditvi 
Dendrološkega vrta ter postale skrbnice nekaterih 
na novo zasajenih dreves. Otroci so si ogledali svoja 
drevesa, ki so bila tokrat že olistana. S pomočjo 
slikovnega gradiva so spoznavali različne drevesne 
in grmovne vrste, z voščenkami in papirjem pa 
so se lotili raziskovanja ter prepoznavanja skorje 
od blizu. Na koncu so si privoščili kratek počitek 
ob okrepčilu. 

V sodobnem času, ko imajo mladi v mestnem 
okolju razmeroma malo stika z naravo, so 
takšni dogodki še posebej pomembni, saj 
najmlajšim odpirajo pogled v svet narave. 
Zanimanje otrok za rastline in drevesa je bilo 
izjemno, kar nas lahko navdaja z optimizmom 
in zadovoljstvom.

Slika 1: Otroci pri reševanju kviza o poznavanju največjih zelenih očarljivcev – dreves (Foto: Jarni K.)
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GozdV 73 (2015) 2346

HAUPTMAN, Tine. Značilnosti glive Chalara 
fraxinea in možnosti zatiranja jesenovega ožiga: 
doktorska disertacija = Characteristics of the fungus 
Chalara fraxinea and possibilities for the control of 
ash dieback: doctoral dissertation. Ljubljana, [T. 
Hauptman]: XIV f., 221, [3] str.

Dostopno tudi na: http://www.digitalna-knjiznica.
bf.uni lj.si/gozdarstvo/dd_hauptman_tine.pdf. 

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak. Mentor Dušan 
Jurc.

Izvleček: 
V devetih jesenovih semenskih sestojih in klonski 
plantaži poljskega jesena je bila ocenjena poško-
dovanost jesenov zaradi glive Chalara fraxinea, 
raziskovan pa je bil tudi vpliv drugih škodljivih 
organizmov in dejavnikov na proces propadanja 
jesenov. V klonski plantaži se je proučevala tudi 
domnevna individualna odpornost posameznih 
jesenov ter obrambni mehanizmi (zgodnje odga-
njanje listja, zgodnje odpadanje listja ter zaviranje 
rasti patogena v gostiteljskih tkivih), ki bi lahko bili 
vzrok odpornosti na jesenov ožig. Z laboratorijskimi 
testi se je proučeval vpliv temperature na glivo C. 
fraxinea, preverjala se je možnost toplotnega zati-
ranja patogena, testirala so se različna sredstva za 
kemično zatiranje glive, med drugimi glivami, ki 
naseljujejo jesenova tkiva, pa se je iskalo njenega 
antagonista. Povprečni delež odmrle krošnje v 
semenskih sestojih je variiral med 7,2 in 38,7 %, 
mortaliteta je bila v povprečju 1,9 %. V klonski 
plantaži poljskega jesena so bile odkrite velike razlike 
v poškodovanosti posameznih klonov. Leta 2012 je 
npr. delež poškodovane krošnje variiral med 14,2 
in 83,3 %. Omenjeni obrambni mehanizmi niso bili 
potrjeni kot vzrok odpornosti. Ugotovljeno je bilo, da 
v procesu propadanja jesenov pomembno sodelujejo 
mraznice, in sicer armillaria gallica, a. cepistipes 
in a. mellea, in da jesene vse bolj ogrožajo tudi 
jesenovi podlubniki. Laboratorijski testi so pokazali, 
da so optimalne temperature za rast glive med 20 
in 22 °C, temperature nad 28 °C pa so za uspevanje 
glive previsoke. Poskusa toplotne obdelave sadik 
in okuženih poganjkov velikega jesena v vodi sta 
pokazala, da je možno s primernimi načini obdelave 
(npr. 10 ur pri 36–40 °C) uničiti glivo v okuženih 
tkivih, pri tem pa se preživetja sadik ne ogrozi. Z 

Doktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2014

merjenji temperatur v in na sadikah velikega jesena v 
naravi je bilo ugotovljeno, da vroča poletna obdobja 
lahko ovirajo razvoj jesenovega ožiga. Rast glive 
C. fraxinea in oblikovanje apotecijev teleomorfa 
Hymenoscyphus pseudoalbidus sta izmed osmih 
testiranih fungicidov najbolje zavirali sredstvi z 
aktivnima snovema karbendazim in prokloraz. 
Rast apotecijev je zelo učinkovito preprečila tudi 
24-urna obdelava okuženih jesenovih pecljev v 
0,25 % raztopini uree. 13 od 19 testiranih gliv je 
v dvojnih kulturah preraščalo kolonije glive C. 
fraxinea, dve pa sta s kolonijami glive C. fraxinea 
oblikovale inhibicijske cone. Predvideva se, da je 
med temi glivami za biološko zatiranje jesenovega 
ožiga najbolj primerna gliva Hypocrea sp.

BRATE, Tadej. Vpliv prvega idrijskega laufa na 
razvoj gozdnih železnic: doktorska disertacija = The 
Idrian lauf and its influence on the development of 
logging railways: doctoral dissertation. Ljubljana, 
[T. Brate]: XI, 203 f., [9] f. pril.

Dostopno tudi na: http://www.digitalna-knjiznica.
bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dd_brate_tadej.pdf.

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak. Mentor Boštjan 
Košir.

Izvleček:
Gozdarstvo na Slovenskem ima večstoletno tradicijo 
in je bilo od nekdaj eno najnaprednejših in urejenih 
v svetu. Prvi gozdnogospodarski načrti idrijskih 
gozdov segajo že v sredino 18. stoletja in so bili tudi 
eni prvih na svetu. Raziskave industrijske preteklo-
sti Slovenije in proučevanje tehniške dediščine je 
pripeljalo do zanimivih odkritij, med katerimi se 
je pojavila tudi gozdna železnica idrijski lauf, ki je 
nastala že leta 1820. Primerjave podatkov o gozdnih 
železnicah po svetu z našimi so pokazale, da je bila 
prav gozdna železnica iz idrijskih gozdov prva takšna 
naprava na svetu. Ugotovljeno je bilo, da sta delovali 
v idrijskih gozdovih dve vrsti gozdnih železnic, od 
katerih je druga nadomestila prvo že po letu 1850. 
Vse dosedanje razprave in zapisi o teh železnicah 
do sedaj so bile netočne, ker so mešale podatke med 
seboj. Nove raziskave končno vnašajo v vso zmedo 
določen red in s tem podaja povsem nova zgodovinska 
spoznanja. Idrijski gozdni lauf je bil nedvomno prvi 
tirni spravilni pripomoček za posekan les na svetu, ta 

Izobraževanje



GozdV 73 (2015) 2 347

tehnologija pa se je kasneje v tujini dodatno razvila 
v nepregledno vrsto malih in velikih transportnih 
sistemov, ki so delovali skoraj 200 let. Novonastali 
transportni sistemi so uporabljali vrsto najnovejših 
iznajdb na področju železniške tehnike in bili nosilci 
sodobnega tehniškega in tehnološkega razvoja žele-
znic po svetu. Njihovi izumi so se kasneje uspešno 
prenašali tudi v uporabo na javnih železnicah.

REPE, Andreja. Glivne asociacije smrekovih 
podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae) s pou-
darkom na ofiostomatoidnih glivah v Sloveniji: 
doktorska disertacija = Fungal associates of spruce 
bark beetles (Curculionidae: Scolytinae) with an 
emphasis on ophiostomatoid fungi: doctoral dis-
sertation. Ljubljana, [a. Repe]: X f., 122 str.

Dostopno tudi na: http://www.digitalna-knjiznica.
bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dd_repe_andreja.pdf.

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak. Mentorica 
Maja Jurc. 

Izvleček: 
Ofiostomatoidne glive najpogosteje uvrščamo v 
družino Ophiostomataceae, deblo

ascomycota, in jih najpogosteje izoliramo iz 
podlubnikov ali njihovih rovnih sistemov v lesnatih 
rastlinah. Nekatere med njimi lahko skupaj s pod-
lubniki povzročajo močnejše odmiranje navadne 
smreke (Picea abies). Cilj naloge je bil preučiti glivno 
združbo v povezavi s tremi smrekovimi podlubniki 
(Ips typographus, Ips amitinus in Pityogenes chal-
cographus) ter z inokulacijami v gostiteljsko drevo 
ugotoviti patogenost ofiostomatoidnih gliv in oceniti 
njihovo zmožnost povzročiti odmiranje gostiteljskih 
dreves. Podlubnike smo vzorčili v štirih fitogeograf-
skih regijah Slovenije v letih 2008–2010. Njihove 
asociacijske glive smo določili morfološko, določitve 
smo potrdili s primerjavami zaporedij DNa in nato 
opravili filogenetsko analizo najdenih taksonov.

Odkrili smo 13 različnih taksonov. Najpogo-
steje smo našli vrste: Ophiostoma bicolor, Ophio-
stoma brunneo-ciliatum, Grosmannia piceiperda, 
Ophiostoma ainoae, Ceratocystiopsis minuta in 
Grosmannia penicillata. Vrstna sestava gliv se je 
med podlubniki razlikovala, ni pa se razlikovala 
v različnih fitogeografskih regijah. Leta 2010 smo 
med majem in oktobrom izvedli umetne inokula-
cije navadne smreke, in sicer odraslih dreves (na 
raziskovalni ploskvi Litija) in sadik (v zaprtih, 
nadzorovanih pogojih).

Spremljali smo različne dejavnike: tok smole, veli-
kosti nekroz ter obarvanost in osušenost beljave. Vrsta 
Ceratocystis polonica je povzročila obarvanje beljave, 
velike nekroze ter odmrtje nekaj odraslih dreves in 
sadik. Ugotovili smo fitopatogenost gliv C. polonica, 
Leptographium sp.-1 in O. ainoae, ki so povzročile 
obarvanje beljave sadik. V posamičnih inokulacijah je 
vrsta G. piceiperda povzročila velike nekroze in je imela 
višje vrednosti za vse raziskovane značilnosti. Ofio-
stomatoidne glive stimulirajo obrambne mehanizme 
gostiteljskih dreves. Posledično se drevesa izčrpavajo 
in slabijo, zato lahko vektorji ofiostomatoidnih gliv, 
podlubniki, lažje kolonizirajo drevesa.

 
MIHELIČ, Matevž. Gospodarnost in okoljski 
vidiki tehnologij pridobivanja lesnih sekancev za 
energetsko rabo : doktorska disertacija = Economy 
and environmental aspects of forest harvesting for 
energy biomass : doctoral dissertation. Ljubljana, 
[M. Mihelič]: XVI, 285 str. : ilustr.

Dostopno tudi na: http://www.digitalna-knjiznica.
bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dd_mihelic_matevz.pdf

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak. Mentor Boštjan 
Košir.

Izvleček: 
Področje proizvodnje biomase je obširno in zapleteno. 
Zato smo izbrali pristop usmerjen h kupcu, ki ga 
nato uporabljamo skozi vso proizvodno verigo – od 
gozda do kupca. V nasprotju z uveljavljenimi tehno-
logijami okroglega lesa je proizvodnja lesne biomase 
bolj zapletena. Razlog je predvsem v dejstvu, da je 
cena sekancev odvisna od več dejavnikov. Primer-
jali smo različne tehnologije pridobivanja biomase, 
predvsem smo se posvetili izvajanju del v zgodnjih 
redčenjih. Vhodni podatki v modelu temeljijo na 
več poskusnih objektih, na katerih smo raziskovali 
predvsem tehnologije strojne sečnje in spravila lesa 
z zgibnim polprikoličarjem. Z uporabo modelnega 
pristopa smo prikazali gospodarnost posameznih 
tehnologij. Ugotovili smo, da je zaslužek za izvajalca 
pri tehnologijah pridobivanja biomase majhen, kljub 
temu, da smo predvideli uporabo sodobnih tehnolo-
gij. Velik problem za razvoj tehnologij pridobivanja 
biomase predstavlja odsotnost trga za zelene sekance 
v Sloveniji. V raziskavi smo ugotavljali tudi poškodbe 
sestoja in tal na vseh objektih v raziskavi. Razvili 
in prilagodili smo dve metodi. S prvo metodo smo 
ugotavljali poškodbe sestoja s prilagojeno metodo 
krožnih ploskev. Z drugo metodo smo ugotavljali 

Izobraževanje
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globino kolesnic na profilih ob sečnih poteh in 
vlakah. Pokazali smo, da so poškodbe sestoja z 
uporabo strojne sečnje in spravila lesa manjše kot 
pri klasičnih tehnologijah dela z motorno žago 
in traktorjem. Poškodbe tal so bile majhne in ne 
bi smele povzročati nepopravljivih sprememb v 
gozdnih tleh. Z modelom celostnega vrednotenja 

vplivov tehnologij smo ocenjevali tehnologije glede 
na kriterije ekološkega in ekonomskega vrednotenja 
tehnologij. Z uporabo te metode smo skušali dobiti 
celosten pogled na uporabo različnih tehnologij.

Pripravili  
Maja PETEH in Lucija PERŠIN aRIFOVIĆ  

(Gozdarska knjižnica)

Raziskovalni poklic zahteva nenehno izobraževa-
nje in sledenje najnovejšim izsledkom raziskav na 
svojem raziskovalnem področju. Poleg samostoj-
nega prebiranja literature, raziskovalci ostajamo 
seznanjeni z najnovejšimi dognanji z udeležbo na 
raznih konferencah in poletnih šolah. Z željo po 
novih znanjih in izkušnjah sem se tudi sam udeležil 
poletne šole z naslovom Advanced Statistic and 
Data Mining, ki je potekala v začetku julija 2015 
na Oddelku za umetno inteligenco, ki spada pod 
Tehniško univerzo v Madridu.

Na voljo je bilo dvanajst seminarjev z različnih 
področji statistike, nevronskih mrež in umetne 
inteligence, študentje pa smo izbrali tiste, ki so bili 
za posameznika najbolj zanimivi. Glede na svoje 
raziskovalne interese sem se udeležil tečajev s podro-
čja Bayesovega statističnega sklepanja, Bayesovih 
nevronskih mrež in umetnih nevronskih mrež.

Poletna šola Advanced statistic and data mining 
se je letos odvila že desetič zapored. Vsako leto 
beležijo večjo zanimanje, saj postaja zavedanje o 
pomembnosti poznavanja zahtevnih statističnih 
orodij vedno večje. Posamezni tečaji so bili sesta-
vljeni iz teoretičnega dela, poudarek pa je bil na 
praktičnih primerih in uporabi prosto dostopne 
programske opreme, kot so R, Open Bugs in 
Weka. Za statistično analizo podatkov imamo 
na razpolago več pristopov pri t.i. statističnem 
sklepanju. Najbolj pogosta je uporaba klasične fre-
kvenčne statistike, ki izhaja iz frekvence dogodka. 
Bayesovo sklepanje izhaja iz Bayesovega teorema,  
ki pravi, da je naše končno sklepanje (posterior) 
rezultat naših predhodnih prepričanj (prior) in 
pridobljenih podatkov. Bayesov pristop tako vklju-
čuje subjektivno noto, ki je tudi največja kritika 
takšnega načina razmišljanja. Bayesove nevronske 
mreže prav tako izhajajo iz Bayesovega teorema, 
uporabljajo se predvsem v teoriji odločanja in pri 
razvoju umetne inteligence.

Prispevek o poletni šoli s področja napredne statistike
Zame najbolj uporaben del je bil seminar o umetnih 

nevronskih mrežah. Umetna nevronska mreža (an. 
Artificial neural netwrok) je orodje, ki deluje podobno 
kot možgani živih bitij. Nevronsko mrežo sestavljajo 
vhodne spremenljivke, skrite plasti nevronov z utežmi 
in izhodne spremenljivke. algoritem nevronske 
mreže v postopku učenja spreminja vrednosti uteži 
tako, da je vrednost funkcije napake (error function) 
minimalna. V iteracijskem postopku se mreža nauči, 
kakšen je odnos med vhodnimi in izhodnimi spre-
menljivkami, kar lahko uporabimo na neodvisnih 
podatkih. Ker lahko nevronska mreža modelira zelo 
zapletene odnose, pride ob uporabi velikega števila 
skritih plasti do problema preprileganja (an. overfit-
ting). Slednje odpravimo tako, da izberemo ustrezne 
nastavitve nevronske mreže in jo omejimo na manj 
zapletene funkcije. Umetne nevronske mreže so v 
zadnjih desetih letih postale pomembno orodje pri 
proučevanju nelinearnih odnosov v okoljskih študijah. 

Dobra metodološka podlaga je nujno potrebna 
za uspešno raziskovalno delo. V zadnjih dvajsetih 
letih je prišlo do pomembnega preboja pri razvoju 
nelinearnih metod, ki pa večinoma še ni v učnih 
načrtih v okoljskih študijah. Tako se pogosto sre-
čujemo s fenomenom, ko imajo raziskovalci zelo 
dobre podatke, vendar jim primanjkuje znanja za 
analizo teh podatkov, saj se vse preveč omejujejo 
na linearne odnose. Menim, da je zato dodatno 
izobraževanje o metodologijah za gozdarje in 
strokovnjake sorodnih ved nujno.  

Za konec bi se želel zahvaliti svojim sponzorjem 
in donatorjem, ki so mi omogočili udeležbo na 
poletni šoli v Madridu: Gozd Ljubljana d.d., Občina 
Zreče, Pišek – Vitli Krpan d.o.o., Unicommerce 
d.o.o., Študentski svet Biotehniške fakultete, Uni-
forest d.o.o. in Tekont d.o.o.. Omenjena podjetja in 
organizacije so pokazali, da so pripravljena podpreti 
perspektivne študente na poti izobraževanja in se 
jim zato še enkrat iskreno zahvaljujem.

Jernej JEVŠENaK, mag. inž. gozd.

Izobraževanje
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32 članov kranjskega, blejskega in ljubljanskega 
gozdarskega društva se je konec maja 2015 
udeležilo štiridnevne strokovne ekskurzije v 
zahodno Srbijo. 

Na srednji gozdarski in lesarski šolo v Kraljevu 
nas je sprejel ravnatelj g. Zoran Nikolić in nas 
seznanil z izobraževanjem in organizacijo prak-
tičnega pouka in organiziranostjo gozdarstva v 
Srbiji. Šola je v preteklih letih prejela precej EU 
sredstev, s katerimi so izdatno obnovili učne pro-
store in internat ter moderno opremili lesarsko 
delavnico. S tem so močno izboljšali možnosti 
izobraževanja 800 dijakom. Tesno sodelujejo 
tudi s Fakulteto za gozdarstvo iz Beograda, saj 
iz njihove šole prihajajo najbolj specialno uspo-
sobljeni dijaki gozdarstva in lesarstva v Srbiji. 
Njihova usmerjenost v praktične veščine se kaže 
tudi v tem, da redno urejajo 2,5 ha velik park ob 
samostanu Žiča blizu Kraljeva. Tudi mi smo si 
ogledali zelo lepo urejen ženski samostan Žiča, 
ki ga vodi 44 monarhinj. Samostan se ponaša z 
bogato kulturno in zgodovinsko dediščino, ki ima 
velik pomen za celotno Srbijo.

Obisk planine in učnega centra Goč (860 m.n.v.) 
nam je popestril dekan beograjske fakultete za 
gozdarstvo prof. dr. Milan Medarević, katerega 
smo ujeli med pripravami na terenski pouk s 40 
študenti gozdarstva. Predstavil nam je jelovo-
-bukove sestoje s primesjo smreke ter lokalne 
posebnosti. Med njimi tudi formo črnega bora 
Pinus nigra f. gockensis (skoraj nima smole), ki 
pa uradno sicer ni potrjena.

Nacionalni park Tara (1100 m.n.v., 19.000 
ha) nas je pričakal v soncu in spomladanskem 
razcvetu. Pogled na jelovo-bukove gozdove s 
primesjo smreke, hrasta, jesena in plodonosnih 
drevesnih vrst nam ni bil tuj, le dimenzije dreves 
presegajo slovenske. Ogled filma v gozdarski hiši 
Predov Krst nam je razkril divji živalski ter bogat 
rastlinski svet parka. Na planini Tara se pogosto 

Kranjsko gozdarsko društvo je organiziralo strokovni izlet  
v zahodno Srbijo 

zadržujejo volkovi ter medvedi, od tu jih z odlo-
vom širijo na druga območja Srbije. Trenutno 
se v parku spopadajo tudi z močno gradacijo 
podlubnikov na smreki in boru.

Večina gozdarjev pa je komaj čakala ogled 
naravnega rastišča Pančićeve smreke-omorike 
ob mejni reki Drini med Srbijo in Bosno. V pri-
merjavi z ostalimi vrstami smrek ima zelo ozko 
krošnjo. Leta 1877 jo je v kanjonu Drine odkril 
srbski botanik botanik Josip Pančić in jo leta 
1905 na londonski svetovni razstavi predstavil 
svetu. V začetku 20. stoletja so ob Drini našli 53 
metrov visoko omoriko s premerom debla le 32 
cm. Danes je omorika pogosto okrasno drevo v 
parkih in vrtovih.

Po prenočevanju v znanem letovišču na planini 
Zlatibor smo odšli proti Višegradu (Bosna), kjer 
smo si ogledali znameniti most čez Drino. Javno-
sti je najbolj znan po literarnem delu nobelovca 
Iva andrića. Posebna turistična znamenitost 
postaja Kamengrad, ki je novonastali del mesta. 
Umetno ga je zgradil srbski režiser in umetnik 
Emir Kusturica. Na srbski strani smo si ogledali 
še Kusturičin Drvengrad (Küstendorf, Mećavnik) 
ki je, zaradi pristne arhitekture in lesa kot prevla-
dujočega gradbenega elementa, mnoge navdušil 
bolj kot Kamengrad.

Pot nazaj v Slovenijo nas je vodila mimo lovišča 
Karakuša (8.000 ha) v Sremu ob reki Savi. Glavna 
dejavnost je lovni turizem na visokem nivoju. Na 
lov namreč prihajajo pretežno tuji gostje. Najbolj 
so prepoznavni po lovu na kapitalne jelene in divje 
svinje. Sprehodili smo se skozi nasade črnega 
oreha, velikega jesena, hrasta doba in negundovca. 
Ogledali smo si vzrejališče fazanov in pripadajočo 
infrastrukturo lovišča. 

Vabljeni na naše prihodnje strokovne izlete!
Zapisala: mag. Špela PLaNINŠEK

Predsednik Kranjskega gozdarskega društva:
Tomaž POLaJNaR

Kontakt: kgdrustvo@gmail.com

Izobraževanje
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Strokovno izrazje
Objava novih pojmov in izrazov ter obvestilo o vzpostavitvi 
zavihka Terminološke razprave na spletni strani ZGDS
Člani terminološke komisije ZGDS smo na zadnji seji pred poletnim odmorom obravnavali predvsem 
pojme, ki so se v slovenskem prostoru pojavili v zadnjih nekaj letih. Marsikateremu obravnavanemu 
izrazu, ki se v anglosaksonskem svetu sicer uporablja že vrsto let, smo morali, poleg razlage, pripi-
sati tudi ustrezno slovensko ime. Spet ostali so večini že poznani, vendar pa še niso bili razloženi v 
Lexicon Silvestre.
Hkrati vas obveščamo, da smo na spletni strani ZGDS (http://zgds.si) vzpostavili zavihek Terminološke 
razprave, kjer si lahko ogledate aktualne obravnavane pojme ter na njih podate komentarje. V koli-
kor imate kakršnokoli terminološko vprašanje ali druge predloge in komentarje, pa lahko sporočila 
naslovite na naš novi e-naslov: gozdarska.terminologija@gmail.com.

615 razred m,  
rastiščno-gojitveni

prostorska enota gozdarskega načrtovanja/2026/, 
oblikovana po skupinah rastiščnih tipov/1821/ in 
gospodarskih kategorijah gozdov (gojitveni cilj, 
vloga gozda, drevesna sestava ipd.), sin. gospodar-
ski razred/0194/

30+302 sestava ž delovnika časovna sestava delovnega dne/3519/; uporablja se 
npr. za izračun obremenitev (angl. nominal day), 
sin. slika delovnika, struktura delovnika, struktura 
delovnega časa

305/32 čas m, dodatni čas za nujne prekinitve dela (oddihe, fiziološke 
potrebe, krajša popravila, zastoje ipd.) in je zajet v 
tehničnem normativu/1561/ (popravek LS /2533/)

325/671 les m, rešeni za predelavo/2984/ uporaben les/0890/, rešen pred 
razvrednotenjem (angl. salvaged wood)

323 sečnja ž, reševalna sečnja/0465/ za pridobivanje/0466/ rešenega lesa 
(angl. salvage cut)

847.2/867.5 praženje s lesa segrevanje lesa/0890/ v posebnih prostorih ob 
manjšem dovajanju kisika za pridobitev kuriva z 
večjo kurilno vrednostjo/1951/ (angl. torrefaction)

831/839.31 les m,  energijski les za pridobivanje energije npr. drva za kurjavo, 
zeleni sekanci, briketi, peleti (popravek LS /1965/)

73+839.31 trgovsko središče ž 
lesnih goriv (TSLG)

prostor za skladiščenje, manipulacijo, obdelavo in 
trženje lesnih goriv

Vasja LEBaN
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Sporočilo za javnost

Daljša obdobja toplega in sušnega vremena 
v letošnjem letu in prisotnost poškodovanih 
in oslabljenih iglavcev, ki so ostali v gozdovih 
po lanskem žledolomu so dramatično povečali 
ogroženost slovenskih gozdov zaradi podlubni-
kov. Po najnovejših podatkih Zavoda za gozdove 
Slovenije (ZGS) se je v drugi polovici letošnjega 
junija močno povečalo število odkritih žarišč 
napada podlubnikov, kar je slaba napoved pred 
poletjem, ki je kritično glede obsega poškodb 
zaradi podlubnikov v gozdovih. Razmah teh 
škodljivcev utegne biti največji po 2. svetovni 
vojni in je najbolj intenziven na postojnskem, 
ljubljanskem, kranjskem in tolminskem območju, 
kjer je bilo največ poškodovanega drevja zaradi 
lanskega žledoloma in predvsem v predelih, 
kjer sanacija iglavcev, poškodovanih v lanskem 
žledolomu še ni zaključena. 

Pojav sekundarnih škod v gozdovih zaradi 
podlubnikov je bil po žledolomu sicer pričako-
van, obseg škode pa je odvisen vremena, obsega 
namnoženosti podlubnikov in od hitrosti sanacije 
odkritih žarišč napada podlubnikov. Škodo lahko 
namreč omejimo le s pravočasnim sanitarnim 
posekom napadenih iglavcev in s tesnim sodelo-
vanjem lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo. 
Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da mnogo 
lastnikov gozdov še posebej v takšnih razmerah ni 
kos izzivom, ki jih zahteva dobro gospodarjenje 
z gozdom in da ti lastniki gozdov škodijo sebi, 
sosedom, gozdu in drugim uporabnikom socialnih 
in ekoloških funkcij gozdov. 

V prvi polovici leta 2015 je bilo s strani ZGS 
za posek evidentiranih 258.000 m3 s podlubniki 
napadenih iglavcev, od tega kar 84.000 m3 v 
drugi polovici letošnjega junija. Obseg odkritih 
žarišč napada podlubnikov je za 37 % večji kot v 
primerljivem obdobju lani in za 8 % večji kot v 
prvem polletju leta 2005, ko je bilo največ škode 
zaradi podlubnikov v gozdovih v zadnjih 20 letih 
in je znašala 755.000 m3 iglavcev na letni ravni. 
Te primerjave nakazujejo možne razsežnosti 

Rdeči alarm v gozdovih zaradi podlubnikov
datum: 7. 7. 2015 

letošnjega napada teh škodljivcev v gozdovih. 
Obseg napada in škode je težko napovedati, ker 
je odvisen od mnogih faktorjev, vse pa kaže na 
to, da bo letos rekorden v zadnjih 70 letih in 
bomo konec leta poročali o milijonih kubičnih 
metrov. Prenamnožitev podlubnikov je bila 
spričo žleda sicer pričakovana, delno je k temu 
pripomogel tudi letošnji vetrolom (95.000 m3 

iglavcev) v skoraj enakem področju, kot je bil 
žledolom 2014. Problem je v tem, ker lahko 
ti hrošči iz enega nepravočasno posekanega 
drevesa napadejo 10-20 drugih dreves in ker 
se takšna prenamnožitev lahko zmanjša šele 
čez nekaj let. 

Višje temperature in manj padavin sta pospešila 
razvoj podlubnikov na smreki, zato so se krošnje 
smrek, ki so jih smrekovi lubadarji napadli v 
aprilu in maju 2015 obarvale rumeno do rjavo, 
iglice pa so začele odpadati. Pod skorjo teh dreves 
se razvija nova generacija lubadarjev, ki je sedaj 
večinoma v razvojni fazi ličink. V višjih predelih 
(nad približno 700 m n.m.) so krošnje napadenih 
dreves praviloma še zelene, in se bodo začele 
barvati v rjavo v naslednjih tednih. 

S posekom s podlubniki napadenih dreves 
iglavcev lastniki gozdov ne smejo odlašati. 
Potrebno jih je posekati, spraviti iz gozda ter 
olupiti ali predelati, preden se na njih razvije 
nova generacija podlubnikov. Rok za posek 
napadenih dreves je 14 do 21 dni. Lastnikom 
gozdov ni potrebno čakati na označitev dreves 
za posek s strani Zavoda za gozdove Slovenije in 
na izdajo odločbe o sanitarnem poseku, ampak 
lahko takoj pristopijo k poseku odkritih napa-
denih dreves v svojem gozdu, o tem pa morajo 
le obvestiti pristojnega revirnega gozdarja ZGS. 
Prvi znak napada je črvina, ki jo čistijo podlubniki 
iz svojih rovov, in se nabira za luskami lubja ter 
okoli koreničnika drevesa. 

Če so napadena drevesa pravočasno posekana 
in predelana se vrednost lesa bistveno ne zmanjša. 
Če s posekom odlašamo, se les napadenih dreves 
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obarva sivo-modro, kar je posledica okužbe 
z glivami, ki jih s seboj na drevo prinesejo 
podlubniki. Obarvanje zniža trenutno prodajno 
vrednost lesa v povprečju za približno 28 €/m3, 
več pri bolj kakovostnem lesu, manj pri manj 
kakovostnem lesu. V kolikor lastnik gozda s 
posekom čaka do odpadanja lubja in pokanja 
lesa, pa je tak les velikokrat razvrednoten do cene 
celuloznega lesa ali pribl. za 53 €/m3. Pravočasen 
posek napadenih dreves je nujen tudi s stališča 
ohranitve vrednosti lesa in zmanjševanja mate-
rialne škode zaradi napada podlubnikov. 

Zavod za gozdove Slovenije izvaja intenziven 
nadzor v ogroženih gozdovih, tudi s pomočjo 
gozdarskega kadra iz manj ogroženih območij in 
s pomočjo zaposlenih v okviru javnih del. Glede 
na razsežnost letošnjega problema podlubnikov 
učinkovito izvajanje varstva gozdov ni možno 
brez sodelovanja lastnikov gozdov. Zbrani podatki 

(2012 – 2015) kažejo, da 87 % novih žarišč napada 
podlubnikov v zasebnih odkrijejo revirni gozdarji 
ZGS, le 13 % pa lastniki gozdov sami. Kljub temu, 
da jih lahko gospodarska škoda, ki jo napadi 
podlubnikov povzročajo, zelo prizadene, lastniki 
gozdov v povprečju premalokrat pregledajo svoje 
gozdove (v danih razmerah bi bilo primerno to 
storiti enkrat tedensko) in prepozno začnejo s 
sečnjo napadenih dreves. 

Pozivamo vse lastnike gozdov, da redno in 
pogosto pregledujejo svoje gozdove, kjer so pri-
sotni iglavci in naj bodo pozorni na znake napada 
podlubnikov. O odkritih, s podlubniki napadenih 
drevesih naj obvestijo lokalno pristojnega revir-
nega gozdarja, se takoj lotijo poseka napadenih 
dreves in izvedejo vse varstvene ukrepe za pre-
prečevanje nadaljnjega širjenja teh škodljivcev 
v gozdovih. 

ZaVOD Za GOZDOVE SLOVENIJE

Sporočilo za javnost

Salicetum albae. Foto: aleksander 
Marinšek
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Uvodnik

Stroka namesto usmerjanja dogajanje  
v slovenskih gozdovih le še bolj ali 
manj uspešno spremlja. 

Do zadnjega trenutka sem čakal s pisanjem tega uvodnika 
z željo, da bi lahko napisal kaj vzpodbudnega, optimi-
stičnega. Pa se v slovenskem gozdarstvu in gozdovih 
ne dogaja nič takega. 

Prav nasprotno! Ko še nismo končali sanacije zaradi 
žleda, v slovenskih gozdovih že pustošijo podlubniki, 
les je vsak dan slabši, cene lesu padajo, les je vse teže 
prodati. 

Vse manj je denarja za vlaganja v gozdove, lastni-
škega interesa za obnovo in nego gozdov skorajda 
ni, obseg obnove in nege v slovenskih gozdovih (glej 
poročilo zavoda za gozdove za leto 2014) skorajda ni 
več omembe vreden. 

Razkorak med načrti in izvedbo je vse večji in večji.
Stroka iz leta v leto vse manj usmerja razvoj gozdov. 

Prišli smo do točke, ko tega, ob pomoči ujm, skoraj da 
ni. Narava sama (in lastniki) in ne več gozdarji usmerja 
razvoj slovenskih gozdov.

Koncesije za gospodarjenje z državnimi gozdovi se 
iztekajo.

Ne le Rdeči alarm v gozdovih zaradi podlubnikov, 
ki od 7. julija visi na spletni strani Zavoda za gozdove 
Slovenije, veliko rdečih alarmov bi moralo sprožiti 
slovensko gozdarstvo, pa še kdo drug.

Mogoče pa je premnogim, tudi odgovornim, kar 
vseeno, kaj se dogaja v slovenskih gozdovih?

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Lesnika (Malus sylvestris (L.) Mill.) je po vsej 
Sloveniji razširjena drevesna vrsta iz rodu Malus. 
Dobro je prilagojena na naše rastiščne in podnebne 
razmere. Zaradi njenega velikega pomena v eko-
sistemih je ena izmed drevesnih vrst, ki bi ji bilo 
treba nameniti več pozornosti. V devetdesetih letih 

1 M. K., mag. inž. gozd., UL, BF, Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, 
mateja.kisek@bf.uni-lj.si
2 Dr. K. J., UL BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
3 Prof. dr. R. B., UL BF, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana

GDK 164:176.1Malus sylvestris (L.) Mill.(497.4)(045)=163.6

Morfološka variabilnost lesnike (Malus sylvestris (L.) Mill.) v 
Sloveniji in smernice za njeno dolgoročno ohranitev
Morphological Variability of European Crab Apple (Malus sylvestris (L.) Mill.) in 
Slovenia and Guidelines for its Long-term Preservation

Kišek MatEJa1, Kristjan JaRNi2, Robert BRUS3

Izvleček
Kišek, M., Jarni, K., Brus, R.: Morfološka variabilnost lesnike (Malus sylvestris (L.) Mill.) v Sloveniji in smernice 
za njeno dolgoročno ohranitev. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 9. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v an-
gleščini, cit. lit. 43. Prevod avtorji, jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega Marjetka Šivic.
Lesnika (Malus sylvestris (L.) Mill.) je v Sloveniji domorodna, a razmeroma slabo raziskana drevesna vrsta. S 
pomočjo natančne morfometrijske analize smo proučili 97 dreves iz devetih populacij. Na podlagi najprimernejših 
morfoloških znakov za prepoznavanje lesnike – dlakavosti listov in premera plodov – smo le 44 % od vseh 36 
analiziranih dreves, ki so obrodila, določili kot lesniko, druga drevesa pa so domnevno križanci med lesniko 
in žlahtno jablano (Malus ×domestica Borkh.), bodisi podivjani križanci žlahtnih jablan. Rezultati kažejo, da je 
v Sloveniji lesnika zaradi križanja potencialno ogrožena redka drevesna vrsta. Za njeno uspešno ohranitev je 
ključnega pomena njeno zanesljivo prepoznavanje. Kot najprimernejša znaka za njeno določanje sta se izkazala 
dlakavost listov (nič ali le malo dlakavi listi) in premer plodov, enak ali manjši od 35 mm. Značilna je tudi 
rumena barva plodov brez rdečih odtenkov. Za uspešno ohranitev bo lesniki treba nameniti več pozornosti pri 
gojitvenih ukrepih in pri zagotavljanju preverjenega in certificiranega gozdnega razmnoževalnega materiala.
Ključne besede: Lesnika, Malus sylvestris (L.) Mill., žlahtna jablana, Malus ×domestica Borkh., križanci, mor-
fometrija, smernice za ohranjanje lesnike

Abstract
Kišek, M., Jarni, K., Brus, R.: Morphological Variability of European Crab apple (Malus sylvestris (L.) Mill.) in 
Slovenia and Guidelines for its Long-term Preservation. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
67/2009, vol. 7-8. in Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 43. translated by the authors, proof-
reading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
European crab apple (Malus sylvestris (L.) Mill.) is indigenous and relatively poorly studied tree species in Slo-
venia. through detailed morphometric analysis, we examined 97 trees from 9 populations. Based on the most 
appropriate morphological characters for identification of European crab apple, hairiness of leaves and diameter 
of fruits, only 44% of 36 analyzed trees represented European crab apple. Other trees are potential hybrids of 
European crab apple (Malus ×domestica Borkh.) or feral cultivars. Our results show that European crab apple 
is a rare and potentially vulnerable tree species in Slovenia. Reliable identification is the most important for 
successful preservation. the most appropriate traits for determination are hairiness of leaves (hairless leaves) 
and fruit diameter (equal or less than 35 mm). typical are also yellow color of the fruit without red color. in 
order to successfully preserve European crab apple, more attention should be paid to cultivation measures. it is 
essential to provide verified and certified forest reproductive material.
Key words: European crab apple, Malus sylvestris (L.) Mill., cultivated apple, Malus ×domestica Borkh., hybrids, 
morphometry, guidelines for conservation of European crab apple

prejšnjega stoletja je bila v slovenskem prostoru 
opredeljena kot potencialno ogrožena drevesna 
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vrsta (Brus, 1995), na seznamu iUCN ogroženih 
drevesnih vrst pa ima status »DD« (ang. »data 
deficient«) (Kik in sod., 2013).

Lesnika navadno raste posamično in nikjer ne 
gradi samostojnih sestojev (Brus, 2005). V zahodni 
Evropi se pogosto pojavlja v grmasti obliki na 
gozdnem robu (Stephan in sod., 2003), pri nas pa 
je pogostejša kot manjše drevo in lahko zraste do 
višine 10 m (Kotar in Brus, 1999) (Slika 1). Njeni 
cvetovi so dvospolni, beli, po zunanji strani neko-
liko rožnati in imajo značilne rumene prašnice, 
listi so premenjalno nameščeni in enostavni (Brus, 
2005). Zanje je značilno, da nikoli ne postanejo 
bronaste, rdeče ali vijolične barve (Erfassung ..., 
2013). Dolžina listov je zelo različna, od 4 cm 
pa vse do 10 cm (Brus, 2005; idžojtić, 2009). Za 
lesniko so značilni tudi trni (mrtvi, posušeni 
ali zlomljeni poganjki), po katerih jo ločimo od 
žlahtne jablane (Petrokas, 2006). Pečkati plod je 
do 3 cm debelo, rumenkasto jabolko s kislim in 
trpkim mesom (Brus, 2005). Semena se širijo 
izključno prek endozoohorije, semena pa raznašajo 
predvsem predstavniki kopitarjev in rjavi medvedi 
(Schnitzler in sod., 2014). Raziskave lesnike v 
zahodni Evropi nakazujejo na bistvene težave, s 
katerimi se srečujemo pri njenem ohranjanju. V 
evropskem prostoru jo najbolj ogroža izginjanje 
primernih habitatov (Jacques in sod., 2009),dro-
bljenje populacij (Larsen in sod., 2006; Reim in 
sod., 2012) in morebitno križanje z različnimi 
sortami žlahtne jablane (Malus ×domestica Borkh.) 
(Stephan in sod., 2003, Reim in sod., 2013). Za 
vrste iz rodu Malus je značilna obligatorna alo-
gamija, to je oprašitev, pri kateri vzkalijo samo 
pelodna zrna, prinesena z drugih osebkov iste 
vrste (Coart, 2003). Nekateri raziskovalci (Czarna 
in sod., 2013; Cornille in sod., 2013, Cornille in 
sod., 2014; Larsen in sod., 2008; Larsen in Kjær, 
2009; Reim, 2009; Reim in sod., 2013) trdijo, da 
je križanje med lesniko in domačo jablano zelo 
pogosto in eden izmed glavnih dejavnikov, ki jo 
ogroža, po drugi strani pa nekateri drugi (Coart 
in sod., 2003; Coart in sod., 2006; Larsen in sod., 
2006; Wagner, 2004, Wagner in sod., 2014) menijo, 
da je ta trditev vprašljiva; po njihovem mnenju naj 
bi bila večina dreves, ki jih na podlagi morfoloških 
znakov določimo za križance, v resnici podivjani 
križanci kultivarjev žlahtne jablane, pri katerih so 

se odrazile lastnosti njihovih prednikov, le manjši 
del pa naj bi bili križanci z lesniko.

Lesnika je pomembna manjšinska drevesna 
vrsta, ki v primeru ekoloških motenj pripomore 
k hitrejši obnovi gozda (Spiecker, 2006). Spada 
med plodonosne drevesne vrste in je pomembna 
v prehrani divjadi in ptic, ki se v jeseni in pozimi 
rade prehranjujejo z zrelimi in umedenimi plodovi 
(Perušek in sod., 2012). Poleg tega je vir tudi zani-
mivega in kakovostnega lesa. Kot redka drevesna 
vrsta ima omejen genski sklad (Stephan in sod., 
2003). Ohranjanje naravnih populacij lesnik, 
ki so največkrat šibke, ogrožene in posledično 
izpostavljene hudim pritiskom in stresu, bi bilo 
lahko pomembno tudi v različnih programih 
žlahtnjenja žlahtne jablane (Coart, 2003). Neka-
tere lastnosti, pomembne za sodobno pridelavo 
jabolk, namreč najdemo samo v divjih vrstah iz 
rodu Malus (Viršček Marn in Stopar, 1998). 

V slovenskem prostoru doslej še ni bilo raziskav, 
ki bi natančno obravnavale lesniko, prav tako 

Slika 1: Cvetoča lesnika na Notranjskem (Foto: Brus, 
1997).
Figure 1: Flowering European crab apple in Notranjska
(Photo: Brus, 1997).

Kišek, M., Jarni, K., Brus, R.: Morfološka variabilnost lesnike (Malus sylvestris (L.) Mill.) v Sloveniji in smernice za njeno 
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doslej ni bilo jasno, kakšno je stanje te drevesne 
vrste v Sloveniji. Njene dejanske razširjenosti ne 
poznamo, saj je zelo verjetno, da so ob rednih 
inventurah Zavoda za gozdove Slovenije kot 
lesnike pogosto označeni tudi nekateri podivjani 
križanci in sejanci žlahtne jablane. Za uspešno 
ohranjanje lesnike je izredno pomembno zane-
sljivo prepoznavanje vrste in razlikovanje med 
čistimi lesnikami in križanci na podlagi mor-
foloških znakov (Jacques in sod., 2009). Glavni 
cilji naše raziskave so na podlagi analize devetih 
populacij (1) ugotoviti, kolikšna je morfološka 
variabilnost lesnike v Sloveniji, (2) ugotoviti, ali 
so v populacijah prisotni morfološki znaki, ki bi 
lahko nakazovali hibridizacijo, ter (3) oblikovati 
praktične smernice za ohranjanje te drevesne 
vrste v Sloveniji.

2 METODE
2 METHODS

V raziskavo smo vključili drevesa, ki smo jih 
na podlagi obstoječega znanja o morfologiji ob 

prvem pregledu opredelili za lesniko. Zelo verje-
tno je, da so znotraj vzorca tudi križanci med M. 
sylvestris in M. ×domestica ali podivjani križanci 
kultivarjev žlahtne jablane, ki so lahko morfološko 
precej podobni lesniki. Vključenih je 97 dreves 
domnevne lesnike z 39 lokacij, združenih v devet 
prostorsko zaokroženih populacij (Slika 2). 51 % 
analiziranih dreves je bilo najdenih v gozdnem 
prostoru (gozd, gozdni rob, ob gozdnih cestah), 
49 % pa v kmetijski krajini (travnik, zaraščajoča 
površina). S sončnega dela krošnje vsakega drevesa 
smo v juniju in juliju 2014 nabrali od 25 do 34 
popolnoma razvitih listov s kratkih poganjkov 
in jih herbarizirali. Herbarizirane liste smo s 
pomočjo optičnega čitalnika Epson Expression 
1680 prenesli v digitalno obliko. Poškodovane liste 
smo naknadno popravili s programsko opremo 
adobe Photoshop CS, merjenje morfometrijskih 
znakov listov (Preglednica 1 in Slika 3) pa smo 
izvedli s programom Winfolia (različica: 2005), 
proizvajalca Regent instruments inc. Dlakavost 
listov smo ocenjevali z devetstopenjsko lestvico 
(Fellenberg, 2001; Wagner, 1995; Wagner, 1998), 

Slika 2: Lokacije analiziranih dreves v devetih populacijah po Sloveniji.
Figure 2: Locations of analyzed trees in nine populations in Slovenia.
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pri čemer 1 pomeni spodnjo listno ploskev brez 
dlačic, 9 pa intenzivno dlakavost spodnje listne 
ploskve (Slika 4).

Od vseh dreves, ki so obrodila, smo v septembru 
2014 pobrali 10–12 plodov z naključnih delov celo-
tne krošnje. Plodove smo izmerili z milimetrsko 
natančnostjo in ocenili njihovo osnovno barvo, 
krovno barvo in obliko plodov (Preglednica 1). 
Podatke smo uredili v programu Excel (Microsoft 
Corporation), statistično pa smo jih ovrednotili s 
programoma SPSS 21.0 for Windows, proizvajalca 
SPSS inc. in StatiStiCa 7.0, proizvajalca Stat-
soft inc. Na podlagi vzorca plodov smo za vsako 
proučevano drevo za merjene znake izračunali 
aritmetično sredino in koeficient variacije. Z mor-
fološkimi znaki na listih smo izvedli PCa – metodo 
glavnih komponent. (ang. »Principal components 
analysis«). to je multivariatna statistična metoda, 
ki se lahko/pogosto uporablja za razlikovanje 
rastlin na podlagi njihovih morfoloških znakov. 
V analizo smo vključili deset merjenih morfo-
loških znakov na listih (PL, DPL, ŠL, MMŠL %, 
Š70 %, Š80 %, K5 %, K15 %, DP, DLK). V analizo 

Slika 3: List lesnike z označenimi merjenimi morfo-
loškimi znaki
Figure 3: Leaf with measured morphological characters.

Slika 4: Levo skoraj gol list lesnike (ocena 1), desno  zelo dlakav list križanca (ocena 9) (Foto: Jarni, 2015).
Figure 4: Hairiless leaf leaft (1), intensive hairiy leaf right (9) (Photo: Jarni, 2015).
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PCa nismo vključili znakov na plodovih zaradi 
majhnega deleža dreves z obrodom. Plodove 
smo premerili in naredili morfometrijsko analizo 
morfoloških znakov.

Z izračunano vrednostjo χ2 smo preverili, ali v 
naši raziskavi obstaja asociacija oziroma poveza-
nost med dvema dihotomnima spremenljivkama 
(Kotar, 2011) med lokacijo drevesa in obrodom 
drevesa.

Preglednica 1: Merjeni ali ocenjeni morfološki znaki na listih in plodovih, njihove okrajšave in enote 
Table 1: Measured or estimated morphological traits of leaves and fruits, their abbreviations and units.

Okrajšava 
Abbrevation

Morfološki znak in enota
Morphological trait and unit

PL površina listne ploskve (mm2)
lamina area (mm2)

Listi Š/D razmerje ŠL/DPL
lamina width/length ratio

DPL dolžina listne ploskve (mm)
lamina length (mm)

ŠL širina listne ploskve (mm)
lamina width (mm)

MMŠL % mesto maksimalne širine listne ploskve (%)
position of max. lamina width (%)

Š70 % širina na 70 % dolžine listne ploskve (mm)
width of lamina at 70% of lamina length from lamina base up (mm)

Š80 % širina na 80 % dolžine listne ploskve (mm)
width of lamina at 80% of lamina length from laminá s base up (mm)

K5 % * kot na 5 % dolžine listne ploskve (°)
angle at 5% of lamina length from lamina base up (°)

K15 % * kot na 15 % dolžine listne ploskve (°)
angle at 15% of lamina length from lamina base up (°)

DP dolžina peclja (mm)
length of leaf stalk (mm)

DLK dlakavost lista (9-stopenjska lestvica, po Fellenberg, 2001; Wagner, 1995; Wag-
ner, 1998)
leaf hairiness (9-level scale)

PP premer ploda (mm)
fruit diameter (mm)

Plo-
dovi

VP višina ploda (mm)
fruit height (mm)

DPP dolžina peclja ploda (mm)
length of fruit stalk (mm)

DPP/VP dolžina peclja ploda/višina ploda
length of fruit stalk/fruit height ratio

OP oblika ploda (13-stopenjska lestvica, po Watkins in Smith, 1982)
fruit form (13 categories)

OBP osnovna barva ploda (6-stopenjska lestvica, po Watkins in Smith, 1982)
fruit ground colour (6 categories)

KBP krovna barva ploda (6-stopenjska lestvica, po Watkins in Smith, 1982)
fruit over colour (6 categories)

3 REZULTATI
3 RESULTS
3.1 Morfometrijska analiza listov
3.1 Morphometrical analysis of leaves
Z morfometrijsko analizo smo ugotovili veliko 
variabilnost analiziranih listov (Preglednica 2). 
Povprečne vrednosti koeficientov variacije se 
gibljejo od 12,23 % (K15 %) do 25,18 % (DP). V 
povprečju ima najožje liste populacija Postojna 
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(36,90 mm) in najširše populacija Gabrovka 
(42,78 mm), medtem ko ima najdaljše in nasploh 
največje liste populacija Ptuj. Ptujska popula-
cija izstopa tudi z najmanjšim razmerjem med 
širino in dolžino listne ploskve (Š/D = 0,54), kar 
je posledica nekoliko ožjih listov, v nasprotju 
s populacijo ajdovščina – Sežana, ki ima bolj 
okrogle liste. Drevesa populacije Ptuj imajo tudi 
manjše vrednosti kota na 5 % in 15 % dolžine 
listne ploskve, ki pomenijo bolj zašiljeno dno 
listne ploskve. Povprečna ocena dlakavosti vseh 
dreves je 3,39 in tudi pri tem znaku izstopa popu-
lacija Ptuj s povprečno oceno dlakavosti 6. Listi 
so najmanj dlakavi v populacijah Postojna (1,45) 
in ajdovščina – Sežana (1,25).

Obrodilo je 36 (37  %) v analizo vključenih 
dreves, v vzorec pa so zajeta iz vseh populacij. 
V povprečju je na vzorčeno populacijo obrodilo 

Preglednica 2: Povprečja (x) in koeficienti variacije (KV %) za posamezne morfološke znake na listih, ločeno 
po populacijah.
Table 2: Mean values (x) and coefficients of variation (KV %) for morphological traits on leaves, separately for 
each population.

Popula
cija

PL
(mm2)

Š/D DPL
(mm)

ŠL
(mm)

MMŠL %
(%)

Š70 %
(mm)

Š80 %
(mm)

K5 %
(°)

K15 %
(°)

DP
(mm)

DLK

Ptuj x
KV

1966,69 0,54 72,66 38,43 45,20 31,46 24,30 51,67 48,16 29,01 6,00
22,98 18,33 14,05 13,16 15,07 14,85 19,64 24,15 13,05 25,45

Boč x
KV

1775,32 0,65 62,31 39,89 45,71 32,73 25,38 62,15 54,84 30,31 4,22
22,02 18,78 14,36 12,67 14,47 16,41 23,60 17,81 10,80 21,78

Dole x
KV

1527,28 0,68 56,50 38,10 45,50 31,26 23,94 63,55 56,12 29,95 3,07
21,88 15,79 14,31 13,18 14,48 16,32 24,88 17,87 11,71 25,43

Postojna x
KV

1446,28 0,68 55,43 36,90 46,38 30,70 23,75 61,80 55,01 31,35 1,45
19,45 19,39 13,63 10,85 12,18 15,58 24,50 17,39 10,37 22,00

ajd. - Sež. x
KV

1862,42 0,71 61,06 42,16 46,18 35,39 28,01 61,70 55,73 33,98 1,25
24,93 19,75 16,72 14,09 14,35 17,24 24,63 24,44 14,51 25,52

Logatec x
KV

1728,16 0,67 60,68 40,19 45,82 33,15 25,00 63,24 55,63 34,52 2,75
20,41 17,79 12,81 11,00 10,96 13,28 19,71 14,53 8,99 24,56

Gabrovka x
KV

2012,78 0,68 64,70 42,78 47,84 36,46 28,87 61,14 54,22 34,33 4,43
22,07 23,14 15,54 11,96 11,97 14,60 22,62 18,28 11,00 20,96

Koroška x
KV

1825,92 0,68 61,63 41,39 48,02 35,22 28,31 60,68 53,97 29,87 4,25
22,65 15,26 16,28 13,07 13,29 14,19 18,18 24,56 15,52 32,27

Kočevje x
KV

1594,41 0,69 57,21 38,46 46,45 32,38 25,29 62,07 55,23 30,99 3,04
27,03 23,63 15,39 17,29 12,17 20,43 27,52 20,71 14,13 28,64

Skupaj x
KV

1748,81 0,66 61,36 39,81 46,34 33,20 25,87 60,89 54,32 31,59 3,39

22,60 19,10 17,79 13,03 13,21 15,88 22,81 19,97 12,23 25,18

ajd.-Sež. = ajdovščina - Sežana

42 % dreves; tista z obrodom so v kmetijski krajini 
(51 %) in gozdnem prostoru (49 %). Pri testiranju 
neodvisnosti med dihotomnima spremenljivkama 
lokacija drevesa in obrod drevesa se povezava 
med njima ni pokazala za statistično značilno (χ2 

= 0,08; α = 0,77), kar pomeni, da v naši raziskavi 
lokacija dreves in prisotnost obroda na drevesih 
nista bili značilno povezani.

3.2 Morfometrijska analiza plodov
3.2 Morphometrical analysis of fruits

Morfološka variabilnost plodov je razmeroma 
velika (Preglednica 3). Povprečne vrednosti 
koeficientov variacije za morfološke znake na 
plodovih se gibljejo od 16,84 (PP) do 34,97 (DPP/
VP). Premer plodov (PP), ki se je pokazal kot 
najmanj variabilen morfološki znak na plodovih, 
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je tudi najprimernejši znak za določanje lesnike 
(Petrokas in Danusevičius, 2000; Jacques in sod., 
2009; Schnitzler in sod., 2014). Na podlagi premera 
plodov smo ugotovili izstopanje populacije Ptuj, ki 
ima precej velike plodove (v povprečju 42,43 mm). 
Prav tako se veliki plodovi pojavljajo v koroški 
populaciji (premer v povprečju 43,00 mm), vendar 
pa je bilo v tem primeru v analizo vključeno malo 
plodov z le dveh dreves, zato moramo biti pri 
interpretaciji teh rezultatov nekoliko previdni. 
Nasprotno imata najmanjše plodove populaciji 
Postojna (28,00 mm) in Logatec (27,57 mm). Slika 
5 prikazuje oblike analiziranih plodov; največ 
jih je (47,22 %) bilo sploščene okroglaste oblike. 
Druga pomembna znaka, ki smo ju ocenjevali na 
plodovih, sta njihova osnovna in krovna obarva-
nost (Slika 6); 58,23 % plodov je imelo rumeno 
osnovno barvo, 37,97 % rumeno-zeleno, 3,80 % 
pa zeleno. Plodovi so bili rumene, rumeno-zelene 
ali zelene barve brez krovne obarvanosti v 75 %, 
medtem ko je bilo 19,44 % plodov krovno obar-
vanih rdeče in 5,56 % rožnato

Na podlagi premera plodov in dlakavosti listov 
smo razvrstili drevesa z obrodom (Preglednica 4). 
Glede na dlakavost listov naj bi kot prave lesnike 
lahko določili drevesa s premerom plodov ≤ 35 mm 
in hkratno oceno dlakavosti od 1 do 4. takšnih 
dreves je bilo v našem primeru 44 %. 

Preglednica 3: Povprečja (x) in koeficienti variacije (KV %) 
za premer plodov (PP), višino plodov (VP), dolžino pecljev 
plodov (DPP) in razmerje med dolžino pecljev plodov in 
višino plodov (DPP/VP), ločeno po populacijah.
Table 3: Mean values (x) and coefficients of variation 
(KV %) for fruit diameter (PP), height of fruits (VP), 
length of fruit stalks (DPP) and length of fruit stalk/fruit 
height ratio (DPP/VP), separately for each population.

Popula
cija

PP
(mm)

VP
(mm)

DPP
(mm) DPP/VP

Ptuj x
KV

42,43 33,43 15,30 0,47
16,16 18,84 18,75 18,28

Boč x
KV

35,34 29,66 10,33  0,35
14,80 11,88 32,28 29,86

Dole x
KV

32,17 29,69 14,23  0,51
19,20 23,36 33,32 40,74

Postojna x
KV

29,33 26,50 16,17  0,62
13,27 19,29 27,86 27,26

ajd. - 
Sež.

x
KV

32,25 32,04 17,67  0,55
11,47 10,35 22,87 21,47

Logatec x
KV

29,50 27,50 17,50  0,63
16,78 2,57 60,61 58,49

Gabrov-
ka

x
KV

38,46 46,40 12,89  0,39
21,69 163,49 39,07 44,56

Koroška x
KV

43,00 39,75  6,25  0,16
21,82 18,64 24,00 35,45

Kočevje x
KV

31,93 29,18 10,04  0,35
16,35 13,74 34,91 38,59

Skupaj x
KV

34,935 32,683 13,374   0,448
16,84 31,35 32,63 34,97

ajd. - Sež. = ajdovščina - Sežana

Slika 5: Deleži posameznih oblik plodov, s skicami oblik (Watkins in Smith, 1982), (N = 36 dreves). 
Figure 5: Proportion of each fruit shape with drawings of each shape (Watkins in Smith, 1982), (N = 36 trees).
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Slika 6: Osnovna in krovna obarvanost analiziranih plodov (N = 36 dreves). 
Figure 6: Ground and over colour of the analysed trees (N = 36 trees). 

Slika 7: Značilni rumeno-zeleni plodovi lesnike (Foto: 
Jarni, 1997).
Figure 7: Typical yellow-green fuits (Photo: Jarni, 2015).

3.3 PCA analiza listov
3.3 PCa analysis of leaves

Od skupno desetih komponent, kolikor jih je 
bilo sintetiziranih v analizi PCa, smo s prvima 
glavnima komponentama pojasnili 82 % celotne 
variance (Slika 8). S prvo komponento, ki poja-
snjuje 45,92 % celotne variabilnosti, najbolj kore-
lirajo širine listne ploskve (ŠL, Š70 % in Š80 %), z 
drugo komponento, ki pojasnjuje 36,53 % celotne 
variabilnosti, pa dolžina listne ploskve (DPL), 
polovična kota na 5 % (K5 %) in 15 % (K15 %) 
dolžine liste ploskve ter dlakavost listov (DLK) 

Preglednica 4: Razvrstitev analiziranih dreves na 
podlagi premera plodov (N = 36). Podčrtane vrednosti 
predstavljajo drevesa, ki so na podlagi omenjenih meril 
prepoznana kot lesnike.
Table 4: The classification of trees, analysed on the basis 
of diameter of fruits and hairiness of leaves (N = 36). 
 Underlined values represent trees, identified as European 
crab apple.

Premer 
plodov 
(mm)

Dlakavost listov
1 2 3 4 5 6 7 8 9

≤ 35 6 6 2 2 2 2 1 0 0
> 35 0 1 2 1 4 5 2 0 0

Skupaj 6 7 4 3 6 7 3 0 0
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Preglednica 5: Korelacije med posameznimi morfološki-
mi znaki in prvima dvema sintetičnima komponentama 
pri PCa analizi.
Table 5: Correlation between morphological traits and 
the first two synthetic components in PCA analysis.

Morfološki znak Kompo
nenta 1

Kompo
nenta 2

PL 0,582 0,799
DPL 0,118 0,984

ŠL 0,983 0,081
MMŠL % 0,536 –0,286
Š70 % 0,994 –0,038
Š80 % 0,906 –0,117
K5 % 0,287 –0,910
K15 % 0,286 –0,944
DP 0,715 –0,151
DLK 0,241 0,803
Kumulativa pojas-
njene variance (%) 45,92 82,45

(Preglednica 5). Druga komponenta razlikuje 
populacijo Ptuj od preostalih populacij. Zanjo so 
značilni daljši, bolj podolgovati in dlakavi listi s 
krajšim listnim pecljem. Vzdolž prve komponente 
nastaja tudi kontinuiran raztros populacij. V 
populacijah Boč in Dole so drevesa z najožjimi 
listi, nasprotno pa imajo drevesa v populacijah 
ajdovščina – Sežana in Gabrovka najširše liste. 
Geografsko pogojenega spreminjanja velikosti 
morfoloških znakov nismo odkrili. 

4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Ugotovljena morfološka variabilnost listov in 
plodov lesnike je zelo velika. Najbolj variabilni listni 
znak je dolžina listnega peclja (DP), najmanj pa 
polovični kot, ki ga omejuje rob lista na 15 % dol-
žine listne ploskve (K15 %). Dolžina listne ploskve 
(DPL) lesnike, ki je v literaturi definirana vse od 4 
cm (Brus, 2005; idžojtić, 2009; Šilić, 2005; Wagner, 
1995;) pa do 10 cm (Brus, 2005; idžojtić, 2009), 
v naši raziskavi v povprečju znaša 6,13 cm. Prav 
tako oblika plodov lesnike ni natančno določena 
(Reim in sod., 2012) in se spreminja od okroglaste, 

Slika 8: PCa: Razpršenost populacij lesnike vzdolž prve in druge komponente. 
Figure 8: The distribution of populations of European crab apple along the first and second components.
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okroglasto konične do sploščene in sploščeno 
okroglaste. Plodovi teh oblik predstavljajo večino 
analiziranih plodov v naši raziskavi (80,56  %). 
Nasprotno kot oblika pa sta osnovna (OBP) in 
krovna barva plodov (KBP) v literaturi opredeljeni 
kot razmeroma dobra razlikovalna znaka (Reim in 
sod., 2012). Osnovna barva plodov prave lesnike 
se lahko spreminja od rumene do rumeno-zelene, 
izrazito rdeče ali rožnato krovno obarvani plodovi 
pa so najverjetneje plodovi križancev (Wagner, 
1995; Reim in sod., 2012). Najmanj spremenljiv 
znak na plodovih je premer ploda (PP) in čeprav 
je pod močnim vplivom dejavnikov iz okolja 
(Wagner, 1995), ga mnogi avtorji navajajo za 
najprimernejši določevalni znak za lesniko (≤ 35 
mm) (Petrokas in Danusevičius, 2000; Jacques in 
sod., 2009; Schnitzler in sod., 2014). Drugi znak, 
na podlagi katerega tudi lahko razmeroma dobro 
določimo lesniko, je dlakavost listov. Čeprav je to 
dedna lastnost, nanjo pomembno vplivajo tudi 
dejavniki iz okolja, kot so starost, položaj drevesa, 
starost listov, jakost svetlobe in zato se od leta do 
leta nekoliko spreminja (Keulemans in sod., 2006). 
Glede na dlakavost listov naj bi kot prave lesnike 
lahko določili drevesa z oceno dlakavosti od 1 
do 4 in s hkratnim premerom plodov ≤ 35 mm 
(Wagner, 1998; Keulemans in sod., 2006; Larsen in 
sod., 2006; Jacques in sod., 2009; Czarna in sod., 
2013). Kombinacija opazovanja dlakavosti listov 
in premera plodov se izkaže za najprimernejši 
način za določanje lesnike v naravi (Wagner, 
1998; Keulemans in sod., 2006; Larsen in sod., 
2006; Jacques in sod., 2009, Czarna in sod., 2013). 
toda Jacques in sod. (2009), Coart in sod. (2003) 
in Reim in sod. (2012) opozarjajo, da določanje 
lesnik na podlagi enega ali dveh morfoloških 
znakov še vedno ni v celoti zanesljivo. tako kot 
v našem primeru se tudi v njihovih raziskavah 
pojavljajo drevesa, katerih premer plodov je > 35 
mm, listi pa so popolnoma brez dlačic in obratno: 
premer plodov je ≤ 35 mm, listi pa so razmeroma 
zelo dlakavi. Na podlagi dlakavosti listov in pre-
mera plodov lahko le 44 % plodonosnih dreves iz 
naše raziskave opredelimo kot čisto lesniko, 56 % 
dreves pa so potemtakem lahko različni križanci. 
Le-ti morda nastanejo s križanjem med lesniko 
in žlahtno jablano in imajo izražene vmesne 
morfološke lastnosti (nekoliko debelejši plodovi 

in bolj dlakavi listi, kot jih ima lesnika), lahko pa 
nastanejo tudi s križanjem kultivarjev žlahtnih 
jablan, ki so podivjali in pri katerih se kar v 95 % 
izrazijo lastnosti divjih prednikov (npr. majhni, 
drobni in nekakovostni plodovi) (Viršček Marn in 
Stopar, 1998). Natančnejše odgovore na vprašanje, 
kakšnega nastanka so križanci v naši raziskavi, 
bomo poskusili dobiti tudi s pomočjo genetske 
analize dreves, ki že poteka. V Belgiji (Jacques in 
sod., 2009) sicer ugotavljajo, da je delež križancev 
znatno večji v kmetijski krajini. Drevesa v sestojih 
so namreč razmeroma dobro zaščitena pred kri-
žanjem z bolj oddaljenimi drevesi žlahtne jablane. 
V našem primeru je približno polovica vseh ana-
liziranih dreves (49 %) v kmetijski krajini, zato bi 
velik delež dreves z vmesnimi morfološkimi znaki 
morda lahko delno pojasnili tudi z lokacijo dreves. 

Na Poljskem so spontane križance med les-
niko in žlahtno jablano opisali kot novo vrsto 
Malus ×oxysepala a. Czarna, sp. hybr. nova. (M. 
×domestica Borkh. ×M. sylvestris Mill.). (Czarna 
in sod., 2013). Glavni morfološki znaki, na podlagi 
katerih naj bi to novo opisano vrsto jasno ločili 
od starševskih vrst, so rahlo dlakavi listi, zelo 
nabrekla površina semen (vidno pod elektronskim 
mikroskopom) in od obeh starševskih vrst daljši 
čašni listi (v povprečju 8,7 mm). V Sloveniji je kot 
morda avtohtona vrsta omenjena še dlakavolistna 
jablana Malus dasyphylla Borkh. (Martinčič in 
sod., 1969; Martinčič in sod., 2007), ki po svojih 
morfoloških značilnosti prav tako spominja na 
križance med lesniko in žlahtno jablano in je tudi 
ena od izvornih vrst, udeleženih v križanjih, iz 
katerih so vzgojili žlahtne jablane. Dlakavolistna 
jablana je po svojem habitusu zelo podobna lesniki, 
prepoznali pa naj bi jo po dlakavih listih, od 4 do 5 
cm debelih plodovih, rumene ali rdeče barve (Brus, 
2005; tutin in sod., 2010). Ob tem grobem opisu 
je utemeljeno vprašanje, ali domnevno prisotna 
drevesa dlakavolistne jablane v Sloveniji morda 
niso le spontani križanci. Za zanesljiv odgovor 
bodo vsekakor potrebne nadaljnje raziskave.

Obrod lesnike je na splošno od leta do leta zelo 
različen. Delež analiziranih dreves z obrodom 
(37 %) je podoben kot v raziskavah na Danskem 
(Larsen in sod., 2006) in v Belgiji (Jacques in 
sod., 2009), a precej manjši kot v Nemčiji, kjer je 
obrodilo kar 84 % dreves (Reim in sod., 2012). 
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Na splošno velja, da je obrod v strnjenih gozdo-
vih redkejši in količinsko manjši kot obrod na 
prostem (Schnitzler in sod., 2014), vendar naši 
rezultati tega ne potrjujejo. Pogostnost in količina 
obroda se namreč spreminjata in sta odvisni od 
vremenskih razmer v času cvetenja, temperatur, 
dostopnosti hranil in vode (Kraigher, 1996), 
prisotnosti opraševalcev (Larsen in sod., 2006), 
zdravstvenega stanja drevesa, semenskih let in 
onesnaženja. Kombinacije različnih dejavnikov 
lahko povzročijo neugodne razmere za cvetenje in 
tvorbo plodov v gozdnem prostoru in na prostem.

Na podlagi analize PCa smo ugotovili, da so 
populacije v prostoru razporejene brez geografsko 
pogojene strukture. Populacije, ki so si morfološko 
najbolj podobne (npr.: Boč in Dole ali pa Koro-
ška, Logatec in Kočevje), nimajo jasnih skupnih 
habitatnih ali kakšnih drugih značilnosti, ki bi 
jih povezovale. Ugotovili smo močno izstopanje 
populacije Ptuj, ki je verjetno v celoti hibridnega 
izvora. Vsa drevesa iz te populacije so na Hajdini 
pri Ptuju in so bila nasajena pred okrog dvajsetimi 
leti. Nasad je načrtoval Zavod za gozdove Slove-
nije, za saditev pa je poskrbelo Gozdno gospo-
darstvo Maribor (Gerečnik, 2014). Na podlagi 
gozdnogojitvenega načrta je bil opravljen vnos 
sadik plodonosne drevesne vrste. toda v gozdni 
prostor so bili nenamerno vneseni hibridni osebki, 
ki sicer izpolnjujejo zadane gojitvene smernice, 
toda za dolgoročen obstoj lesnike niso dobro-
došli. Gozdni sestoji naj bi lesniko razmeroma 
dobro ščitili pred križanjem, v tem primeru pa 
umetno vneseni križanci pomenijo več možnosti 
za nadaljnje križanje in posledično izgubljanje 
genoma lesnike. V prihodnje bo treba vsekakor 
nameniti več pozornosti izvoru in sledljivosti 
sadik, ki jih vnesemo v gozdni prostor.

Ohranjanje genskega sklada minoritetnih dre-
vesnih vrst je zahtevnejše od ohranjanja genskega 
sklada gospodarsko pomembnejših in pogostejših 
drevesnih vrst (Brus, 1995). Pri tem lahko največ 
storimo gozdarji sami z načinom gospodarje-
njem, ki čim večjemu številu vrst omogoča stalno 
prisotnost v gozdu (Brus, 1995). Z ohranjanjem 
vsake vrste posebej moramo v čim večji meri 
preprečiti osiromašenje naravne drevesne sestave, 
kar bi povzročilo zmanjševanje eko-fiziološkega 
prilagoditvenega potenciala gozdov za spremembe 

ekoloških dejavnikov (Kotar, 1995). V gozdovih 
se lesnika pojavlja redko in zaradi omejenega 
genskega fonda, majhnega števila dreves in velikih 
razdalj med posameznimi drevesi nastaja genski 
zdrs (Perušek in sod., 2012). Prav tako ni zagoto-
vljeno naravno pomlajevanje, če pa se pojavi, ga 
ogroža objedanje divjadi (Perušek in sod., 2012). 
Za trajnostno ohranjanje lesnike v naših gozdovih 
bi bilo nujno treba upoštevati temeljne smernice, 
ki so bile že oblikovane v tehničnih smernicah 
za ohranjanje in rabo genskih virov lesnike in 
drobnice (Perušek in sod., 2012), na podlagi novih 
raziskav in izsledkov pa smo jih sedaj še razširili in 
dopolnili. temelj za uspešno ohranjanje lesnike je 
zanesljivo razlikovanje med lesnikami in križanci. 
iz gozda je treba odstranjevati križance, saj le 
tako preprečujemo nadaljnje križanje z lesniko 
in izgubo njene genske pestrosti. Najprimernejša 
znaka za določanje lesnike v naravi sta dlakavost 
listov (dlačic je malo in so komaj vidne s prostim 
očesom) in premer plodov (≤ 35 mm). Plodovi 
lesnike so rumeno-zelene barve, brez krovne obar-
vanosti v rdečkastih ali rožnatih odtenkih, izjema 
je lahko rahel rdečkast nadih na sončni strani 
ploda (Brus, 2005). Ohranjamo tiste sestoje, kjer je 
lesnika naravno prisotna, vzdržujemo stopničast 
gozdni rob in dovolj zgodaj sproščamo krošnje 
lesnik, saj tako zagotavljamo ustrezne ekološke 
razmere za cvetenje in obrod (Perušek in sod., 
2012). Za izboljšanje pomlajevanja odstranjujemo 
trnate grmovnice, saj le generativno razmnoževa-
nje dreves v zadostni meri dolgoročno povečuje 
variabilnost (Brus, 1995) in s tem obstoj vrste. Ob 
ponovnem zasajanju gozdnih površin načrtujemo 
saditev lesnike v večjem deležu, pri tem pa je 
vedno treba preveriti izvor sadik in jih zaščititi 
pred objedanjem divjadi. Genetsko ustreznost in 
sledljivost gozdnega reprodukcijskega materiala 
bi bilo treba zagotoviti prek ustrezne mreže goz-
dnih semenskih objektov ali vsaj z mrežo gensko 
preverjenih dreves ali skupin semenjakov. Dobra, 
a žal draga rešitev bi bila osnovanje semenske 
plantaže lesnike. Če bi se kdaj odločili zanjo, bi 
morala biti dovolj oddaljena od površin, kjer se 
pojavljajo križanci ali sorte žlahtne jablane. Po 
izkušnjah z Danske (Graudal in sod., 1995) naj 
bi bila takšna plantaža od kultiviranih površin 
oddaljen vsaj 500 m, da bi preprečili neželeno 
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križanje z žlahtno jablano. Potencialno primerno 
območje za vzpostavitev semenske plantaže lesnike 
v Sloveniji bi bilo kočevsko območje, kjer je veliko 
zaraščajočih površin z ugodnimi ekološkimi 
razmerami za rast lesnike.

Lahko zaključimo, da je lesnika (M. sylvestris) 
v Sloveniji redka in potencialno ogrožena dre-
vesna vrsta. Še posebno v gozdnem prostoru 
jo je razmeroma težko najti, na podlagi analize 
morfoloških znakov pa ugotavljamo, da je velik 
delež dreves verjetno križancev z žlahtno jablano 
ali pa so podivjani križanci kultivarjev žlahtne 
jablane. Menimo, da je tovrstno križanje eden 
pomembnejših dejavnikov, ki lahko resno ogrozijo 
lesniko. Drugi, prav tako pomemben dejavnik pa je 
premalo pozornosti pri gospodarjenju z gozdom. 
V Belgiji (Jacques in sod., 2009), na Danskem 
(Larsen in sod., 2006) in v Litvi (Petrokas, 2006) 
je velika težava tudi izginjanje primernih habitatov 
za lesniko, toda za Slovenijo to ne velja. V Sloveniji 
je se v zadnjih dvesto letih delež gozda povečal 
za četrtino (Hladnik in Žižek, 2012). Vse več je 
zaraščenih kmetijskih površin in s tem površin, 
ki so primerne za rast pionirskih in svetloljubnih 
drevesnih vrst. Z zaraščanjem nastajajo vedno 
nove razgibane strukture gozda, kjer so dobre 
ekološke razmere za uspevanje lesnike.

5 POVZETEK
5 SUMMARY

V Sloveniji je lesnika (M. sylvestris) redka in 
ogrožena drevesna vrsta. Čeprav trenutno eko-
nomsko ni med najzanimivejšimi vrstami, je 
njen pomen v ekosistemu izjemno velik in treba 
se je sistematično lotiti njenega ohranjanja. V 
raziskavi smo analizirali 97 dreves z 39 različnih 
lokacij, združenih v devet populacij. S pomočjo 
morfometrijske analize smo preverjali enajst 
znakov na listih in osem na plodovih. Rezultati 
kažejo, da je lesnika izjemno variabilna drevesna 
vrsta, pri kateri je oteženo natančno razmejevanje 
med čistimi osebki, križanci in podivjanimi kri-
žanci kultivarjev žlahtne jablane. Najprimernejši 
morfološki znaki, na podlagi katerih razmeroma 
zanesljivo prepoznamo lesniko, so premer plodov 
(≤ 35 mm), barva plodov (rumena ali rumeno-
-zelena) in dlakavost listov (nič ali zelo malo 

dlakavi listi). analizirane populacije se bistveno 
ne razlikujejo med seboj, izjema je le populacija 
Ptuj, ki je bila načrtno nasajena pred dvajsetimi 
leti in je verjetno v celoti hibridnega izvora. Geo-
grafsko pogojenega spreminjanja znakov nismo 
odkrili. Na podlagi dlakavosti listov in premera 
plodov smo le 44 % dreves od 36, ki so obrodila, 
določili kot čiste lesnike, preostalih 56 % pa so 
potencialni križanci z domačo jablano (Malus 
×domestica Borkh.) ali pa so podivjani kultivarji. 
Mogoče je, da v Sloveniji lesniko najbolj ogroža 
prav križanje z žlahtno jablano, vendar bomo to 
lahko zanesljivo potrdili šele z genetsko analizo 
dreves, ki poteka. V Sloveniji je zaradi vse več 
zaraslih kmetijskih površin sicer precej ustreznih 
habitatov z dobrimi razmerami za uspevanje 
lesnike, za njeno dolgoročno ohranitev pa bi bila 
nujno potrebna primerna obravnava lesnike pri 
gospodarjenju z gozdovi, k čemur lahko prispevajo 
tudi smernice iz tega prispevka.

6 SUMMARY
6 POVZETEK

European crab apple (M. sylvestris) is a rare and 
potentially endangered tree species in Slovenia. 
Economically it is not the most important species, 
but it is very important in the forest ecosystems. 
We analyzed 97 trees from 39 different locations, 
combined into 9 populations. We measured 11 
morphological traits on leaves and 8 morpho-
logical traits on fruits. Our results show very 
high morphological variability of the European 
crab apple and consequently difficult distinction 
between the European crab apple and putative 
hybrids. the most distinctive morphological 
traits for determining European crab apple are 
fruit diameter (≤ 35 mm), fruit color (yellow or 
green-yellow) and hairiness of leaves (little or 
no hairs). analyzed populations do not differ 
significantly and there is no clear geographical 
differentiation of the studied populations. Based 
on hairiness of leaves and fruit diameter only 44 % 
of the 36 studied trees were identified as Euro-
pean crab apple and the other 56 % are potential 
hybrids with cultivated apple (Malus ×domestica 
Borkh.) or feral cultivars. European crab apple is 
the most endangered due to hybridization with 
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domesticated apple, but we will reliably confirm 
this with genetic analysis of trees. in Slovenia, 
there are actually enough appropriate habitats with 
suitable ecological conditions for European crab 
apple due to ever more overgrown farmland. this 
rare tree species should be taken into account to 
the greatest possible extent in forest management 
actions.
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Študij dela ima več obrazov – kot je dežel in kolikor 
časa je minilo od začetkov znanstvene organizacije 
dela v 19. stol. Študij dela se je začel kot povsem 
uporabna disciplina in se je šele sčasoma razvil 
v znanost o študiju dela, pri čemer so se ne le 
izboljšali in se nenehno spreminjali postopki in 
načini merjenja časov in učinkov (Bjorheden, 
1991), temveč so se temeljni dejavnosti pridružila 
še druga merila, kot je ergonomija (Hilf, 1957), 
varnost pri delu, informatika, sistemski inže-

GDK 301(045)=163.6

Pogledi na študij dela v okviru gozdne tehnike
Views of the Work Study in the Framework of the Forest Technique

Boštjan KOŠiR1, Raffaele SPiNELLi2

Izvleček
Košir, B., Spinelli, R.: Pogledi na študij dela v okviru gozdne tehnike. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 9. V slovenščini 
z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 12. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic
Obravnavamo rezultate ankete o položaju študija dela v različnih državah. anketiranih je bilo 175 strokovnjakov, 
ki se ukvarjajo s študijem dela, od tega 95 s fakultet in 64 iz raziskovalnih inštitutov, za nekatere udeležence pa 
ni podatka. Odgovori so razvrščeni v poglavja: zakaj opravljajo študij dela, kdo to opravlja in kako. Posebna 
vprašanja so bila povezana s prihodnjim razvojem študija dela, kar vključuje tudi metode ugotavljanja časov in 
učinkov ter povezavo s stroškovnim vidikom opravljenega dela. Pokazalo se je, da večina šteje proizvodni čas 
na enoto proizvoda za najpomembnejši rezultat študija dela v povezavi s stroški. Redkeje so cilji tudi poraba 
energije ali delež poškodb sestojev in tal. iščejo tudi predloge za izboljšave strojev in tehnologij, in to največ s 
strani univerz. Vprašani so izrazili stališča glede na smer razvoja študija dela v prihodnosti. Na prvo možnost 
– »Študij dela bo izginil« – so vse regije odgovorile zelo blizu, “Neverjetno”, le vzhodna Evropa se je malce pri-
bližala odgovoru “Verjetno”. 
Ključne besede: študij dela, metode, stroški, gozdarski inštitut Slovenije

Abstract
Košir, B., Spinelli, R.: Views of the Work Study in the Framework of the Forest technique. Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 9. in Slovenian, abstract in English, lit. quot. 12. translated by 
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
We discuss the results of the survey on the situation of work study in diverse countries. We interviewed 175 
experts dealing with work study, thereof 95 coming from faculties and 64 from research institutes; there is no 
information on some participants. the answers are arranged into the following chapters: why the work study 
is carried out, by whom it is carried out, and how it is carried out. Special questions were linked to the future 
development of work study, which also includes methods for determining times and impacts and connection 
with the cost aspect of the performed work. it has become apparent that the majority considers production time 
per product unit to be the most important result of the work study in connection with costs. Less frequently, 
the goals are energy consumption or share of stand and soil damage. Suggestions for improving machines or 
technology are also looked for, above all on behalf of universities. the respondents expressed their standpoints 
regarding the direction of the work study development in the future. the answer to the first possibility – “Work 
study will fade away” – was very similar in all regions, i.e. “improbably”; only the Eastern Europe drew a little 
nearer to the answer “Probably”. 
Key words: work study, methods, costs, Slovenian Forestry institute 
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niring, ekonomika, študij vplivov na okolje in 
številna druga področja, ki so se razvila v posebne 
znanstvene veje in ponekod prevzela prvenstvo 
(Košir, 1997). 

Metode študija dela so podlaga za izpolnje-
vanje določila iz 50. člena ZOG, ki Gozdarskemu 
inštitutu Slovenije nalaga oblikovanje strokovnih 
osnov za normative del v gozdovih. Zanimalo nas 
je, kakšna je zdajšnja praksa pri uporabi metod 

Znanstvena razprava
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študija dela (študij časa in postopkov, študij 
učinkov, oblikovanje dela) v tujini ter morebitne 
povezave z drugimi področji v gozdarstvu. 

2  METODA
2 METHOD

V EU je v zadnjih letih potekal program COSt 
action FP 0902. V letu 2012 je skupina znotraj 
programa pripravila knjižico z naslovom Good 
practice guidelines (GPG) for time studies (acuna 
s sodel. 2012). Poseben namen knjižice je bil, da 
bi povzela terminologijo in prakso, ki jo na tem 
področju uveljavlja iUFRO s posebnim poudar-
kom na študiju dela pri proizvodnji biomase. Dr. 
Raffaele Spinelli iz CRV iVaLSa Firence, ki je kot 
soavtor knjižice (Good practice guidelines for 
biomass production studies, 2012), je bil na našo 
pobudo pripravljen razširiti spoznanja in raziskati 
dejansko prakso študija dela v raznih državah. 

V letu 2013 smo izdelali metodo anketiranja, ki 
je bila namenjena raziskovalcem, ki se s študijem 

dela srečujejo pri svojem vsakdanjem delu. Na 
srečanjih delovne skupine COSt je bilo opravljeno 
obsežno anketiranje strokovnjakov s področja 
merjenja dela. Prihajali so iz različnih ustanov, 
ki smo jih razvrstili v skupino izobraževalnih 
visokošolskih zavodov (univerze) ter strokovno-
-raziskovalnih ustanov (javni in zasebni inštituti). 
analiza odgovorov je bila narejena v začetku leta 
2014. Rezultati odgovorov so zanimivi tudi za nas, 
zato jih v nadaljevanju prikazujemo v skrajšani 
obliki. Del rezultatov odgovorov je pomemben 
tudi za naša zdajšnja razmišljanja, saj gre za 
informacijo, ki je bila zbrana nepristransko in ne 
določa ali namiguje na rešitve, ki bodo sprejete 
glede na potrebe nove gozdarske zakonodaje.

Glede na to, da so bili anketiranci iz vsega sveta, 
smo iz praktičnih razlogov vsakemu pripisali 
regijo ali celino, s katere prihaja. V tem poročilu 
obravnavamo predvsem odgovore iz evropskih 
regij in severne amerike (145 odgovorov oz. 83 % 
vseh odgovorov), ker je bilo iz vsake od teh dežel 

Preglednica 1: Število anketirancev glede na svetovne regije
Table 1: Number of respondents by world region

Regija 
Region

Univerze
Universities

Javni inšti
tuti 

Public insti-
tutes

Zasebni in
štituti Priva-
te institutes

Ni podatka 
No data

Skupaj 
Total

afrika vzhod 
Africa East 2 2

afrika severo-zahod
Africa North-West 2 2

afrika jug
Africa South 3 3

amerika sever
Africa North 10 1 3 14

amerika jug
America South 3 3

americasrednja
Central America 2 2

azija vzhod
Asia East 5 1 6

azija jugo-vzhod
Asia South-East 1 1

Europa
Europe 64 40 17 15 136

Pacifik jugo-zahod
Pacific South-West 4 2 6

Skupaj
Total 95 42 22 16 175
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več kot pet odgovorov in zato, ker so te dežele pri 
razvoju in uporabi študija dela najpomembnejše. 
Značilnost razvoja znanstvene organizacije dela je 
bila, da so bila nekatera nova področja, gledano 
znanstveno, celo uspešnejša ali zanimivejša. Vedno 
pa so ostala tesno povezana s temeljnim področjem 
– študijem dela, saj nobena ugotovitev ni mogla 
mimo opisa dela in njegovih humanističnih in 
tehničnih zahtev. Pričakovane spremembe glede 
položaja študija dela so vzpodbudile zamisel, da 
bi položaj te discipline raziskali širše. Preglednica 
1 kaže na obseg anketiranja.

Vprašalnik je sestavljalo enajst poglavij, vsako 
z več določenimi odgovori ter stopnjami za vsak 
odgovor. V obdelavi smo vprašanja razvrstili v 
poglavja: “Zakaj”, “Kdo”, “Kako” in “Prihodnost”. 
Pri vprašanjih “Zakaj”, “Kdo” in “Kako” so anke-
tiranci ovrednotili vprašanja z izrazi »Nikoli«, 
»Redko«, »Pogosto«, »Vedno«. Pri vprašanju 
gledede prihodnosti študija dela so odgovore 
anketiranci ovrednotili z izrazi: »Nemogoče«, 
»Mogoče«, »Zelo verjentno« in »Zagotovo«.

Vprašanja z možnimi odgovori, razvrščena po 
posameznih poglavjih, so v preglednicah od 2 do 5. 

Preglednica 2: Vprašanja skupine “Zakaj”
Table 2: Questions in the »Why« group

Vprašanje
Question 

Odgovori
Answers 

Kateri so glavni cilji 
študija dela?
Which are the main 
goals of work study?

1. izbira med različnimi stroji / Choice between machines
2. Optimizacija obstoječih tehnologij / Optimisation of technologies
3. Določanje plač / Wage determination
4. Razporejanje postopkov / Arranging operations
5. Časovno usklajevanje proizvodnih faz in postopkov / 

Time adjustment between production phases and operations
6. izboljšanje ergonomije in varnosti pri delu / 

Improvement of ergonomy and work safety
7. izboljšanje okoljske primernosti tehnologij / 

Improvement of environmental suitability of technologies

Kakšen je vsebinski 
obseg vašega dela
What are the limits of 
work study?

1. Omejen na ugotavljanje produktivnost / Limited to establishing productivity
2. Omejen na ugotavljanje produktivnosti in stroškov / 

Limited to establishing productivity and costs
3. Vsebuje vplive na okolje / 

Limited to establishing productivity, costs and environmental impacts
4. Vsebuje ergonomijo in varnost pri delu / Including ergonomy and work 

safety
5. Vsebuje emisije v ozračje in vodo, LCa /
6. Including emissions in the air and water, LCA 

Kakšni so rezultati 
vaših študij? 
What are the results of 
your studies?

7. Proizvodni čas (n.pr. min/m3) / Production time (e.g. min/m3)
8. Stroške po enoti (n.pr. €/m3) / Costs per unit (e.g. €/m3))
9. Poraba goriva po enoti ali v določenem času /  

Fuel consumption per unit or time
10. Energetska bilanca sistema / Energy balance of the system
11. Emisije po enoti proizvoda / Emissions per production unit
12. Delež poškodb sestoja, zbitost tal itn. / 

Share of stand injuries, soil compaction etc.
13. Predlogi za izboljšanja stroja, tehnologije/ 

Suggestion of machine or technology improvement
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Preglednica 3: Vprašanja skupine “Kdo”
Table 3: Questions in the »Who« group

Vprašanje
Question

Odgovori
Answers 

Kdo izvaja študij dela 
v vaši deželi?
Who performs work 
study in your country?

1. Univerze / Universities
2. Javni raziskovalni inštituti / Public research institutes
3. Zasebni raziskovalni inštituti / Private research institutes
4. Lesna industrija / Woodworking industry
5. Gozdarske družbe, pogodbene gozdarske družbe /
6. Forest companies, contractors
7. Strokovne šole / Professional schools

Kdo financira študije 
dela?
Who finances work 
study?

1. Mednarodni projekti / International projects
2. Državni projekti / State projects
3. Lesna industrija / Woodworking inustry
4. Gozdarske družbe, pogodbene gozdarske družbe /
5. Forest companies, contractors

Preglednica 4: Vprašanja skupine “Kako”
Table 4: Questions in the »How« group

Vprašanje
Question 

Odgovori
Answers 

Kako pogosto 
uporablje naslednje 
metode študija časa?
How often do you use 
the following methods 
of time study?

1. Štoparica / Stopwatch
2. Mehanski paneli z urami / Panels with stopwatches
3. Ročni računalniki / Hand held computer
4. Video rekorder / Video camera
5. Računalnik na delovnem stroju / Computer on the machine
6. Podatki družb / Company records
7. Kombinacija med podatki družb in terenskimi meritvami. / 
8. Combination between company records and field studies

Kakšna je struktura 
delovnika v vaših 
izračunih? 
What is the structure 
of a work day in your 
calculations?

1. Delovni čas na delovišču in čas izven delovišča / Calendar time
2. Samo čas na delovišču / Work place time
3. Samo delovni čas / Work time
4. Samo produktivni čas / Productive work time
5. Samo glavni produktivni čas / Main work time

Kako obravnavate 
prekinitve v vaših 
študijah? 
How do you treat 
delays?

1. Vključujemo jih v študije, ki trajajo nekaj ur /  
Include in studies of several hours

2. Vključujemo jih v študije, ki trajajo nekaj dni /  
Include in studies of several days

3. Vključujemo jih, če trajajo do 10 min / Include when less than 10 min
4. Vključujemo jih, če trajajo do 15 min/ 

Include when less than 15 min
5. izločimo neopravičene zastoje/ 

Exclude avoidable delays
6. Ne upoštevamo zastojev – uporabljamo splošne koeficiente / 

Do not include delays – we use proper coefficients
7. Vključujemo čas malice / 

Include the meal time
8. Vključujemo pripravljalno-zaključni čas / 

Include preparatory time
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Kako upoštevate vpliv 
delavca v študijah?
How do you include 
the impact of workers?

1. izbrani in izkušeni delavci, brez korekci / 
Chosen experienced workers, no corrections

2. isti delavec v primerjalnih študijah / 
Same worker in comparative studies

3. Subjektivno ocenjevanje stopnje učinka / Estimate performance rating
4. Stopnja učinka delavca temelji na standardiziranem testu / 

Performance rating based on standardised test
5. Stopnja učinka delavca temelji na medicinskem testu / 

Performance rating based on medical test
6. Posebne študije, ki temeljijo na primerljivosti delavcev / 

Special studies aimed to compare workers

Kako izračunate 
proizvodne stroške iz 
študij produktivnosti?
How do you calculate 
costs of production?

1. ali vključujete analizo stroškov v časovne študije / 
Do you include cost analysis in time studies

2. Uporabljamo strojne evidence za osnove stroškov / 
Do you use machine performance data for cost calculation

3. izračunani stroški so v poročilih nad dejanskimi stroški / 
Calculated costs are more important than actual costs in the reports

4. V kalkulacije vključujemo splošne stroške in dobiček delodajalca / 
In cost calculations we include general costs

5. Uporabljamo metode poenostavljenega kalkuliranja /  
We use methods of simplified cost calculations

V zadnjem vprašanju, ki smo ga na kratko poimenovali “Prihodnost”, smo imeli naslednje mogoče odgovore.

Preglednica 5: Vprašanja skupine “Prihodnost”
Table 5: Questions in the »Future« group

Vprašanje
Question 

Odgovori
Answers 

Kakšna bo prihod-
nost študija dela?
What will be the futu-
re of work study?

1. Študij dela bo v celoti izginil / Work study will disappear
2. Bo postal povsem avtomatski (računalniki, kamere) /  

It will become fully automatic (computers, camera)
3. Bo povezan z GPS / It will be connected with GPS
4. Nadaljevale se bodo terenske študije / Field studies will continue 
5. integracija raznih metod / Integration of diverse methods
6. Ključen bo za konkurenčnost gozdarstva /  

Crucial for compatitivenes of forestry sector
7. Pomemben bo za promocijo inovacij / Important for inovation promotion
8. Pomemben bo za promocijo ergonomije in varnosti / 

Important for work safety and ergonomics

3  REZULTATI
3 RESULTS
3.1  Rezultati skupine “Zakaj”
3.1 Results of the »Why« group
Skupina “Zakaj” je imela tri vprašanja. Vredno-
tenje novih strojev in tehnologij je v tesni pove-
zavi z izbiro strojev in optimizacijo obstoječih 
tehnologij, porabo goriva (energije) na enoto ali 
v določenem času. izbira strojev je na 0,01 ravni 
korelirana z optimizacijo tehnologij, določa-
njem plač, časovnim razporejanjem postopkov 

ter izboljšano okoljsko primernostjo strojev in 
tehnologij. Povezav med odgovori te skupine je 
še več na stopnji tveganja 5 %.

Glavna naloga študija dela je glede na odgovore 
študij novih tehnologij in uvajanja novih (strojev). 
Sem spada tudi izbira med stroji. Postavljanje 
osnov za plačevanje je povezano s časovnim 
razporejanjem postopkov in faz ter izboljšavami 
ergonomije in varnosti pri delu. Okoljski vidiki 
so bolj povezani z drugimi kompleksnimi štu-
dijami, ki pa vsebujejo tudi študij dela. Okoljski 
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Kateri so glavni cilji študija dela?
Which are the main goals of work study?

Organizacija
Organisation 

NE
NO

DA
YES

Vrednotenje novih strojev in tehnologij /̋
Evaluation of new technologies

Zasebni inštituti
Private institute 41 59

Javni inštituti
Public institute 24 76

Univerze
Universities 35 65

Preglednica 6: Delež posameznega odgovora na vprašanje »Kakšni so glavni cilji študija dela, ki ga opravljate?« 
(NE pomeni: “Nikoli” in “Redko”; Da pomeni “Pogosto” in “Vedno”)
Table 6: The share of an individual answer o the question: What are the main goals of work study (NO means: 
»Never« and »Seldom«; YES means: »Often« and »Always«)?

problemi, ki so povezani z uporabo tehnologij, 
vsebujejo poleg vplivov na okolje še ergonomske 
in varstvene vidike, merjenje emisij oz. porabe 
goriva in maziva. Spoznanje, da okoljski vidiki 
niso ločeni od ekonomskega sistema panoge, se 
kažejo tudi v odgovorih, saj povezujejo posamezna 
znanstvena področja. Merilo pri predlaganju 
izboljšav strojev, ki so največkrat tudi razlog 
za inovacije oz izboljšave s strani proizvajalcev 
opreme in načrtovalcev tehnologij, se pri tem 
opirajo na merila s področja ekologije, ekonomije 
in ergonomije. 

iz odgovorov je razvidno, da vsi razumejo 
pomembnost para učinki (min/enoto): stroški 
(evrov/min). Glede na to, da je ista skupina 
projekta COSt kakšno leto kasneje objavila tudi 
smerice za izračun stroškov mehanizacije, je več 
kot očitno, da oba segmenta jemljejo kot enoto. 
Pri tem razumejo, da je poraba goriva pokaza-
telj ne le porabe energije, temveč tudi kazalec 
skupnih stroškov, kar smo pri nas že raziskali. 
Predlogi glede uporabe (uvajanja) novih tehno-
logij (stroj/sistem) je med pomembnimi razlogi 
skupine “Zakaj”.

Delež odgovorov po posameznem vprašanju 
oz. možnosti odgovora na vprašanje »Kakšen je 
vsebinski obseg vašega dela?« prav tako nakazuje 
na razlike med vrsto ustanove, čeprav vzorec 
odgovorov ni povsem jasen, saj so odgovori 

odvisni tudi od trenutnega financiranja ustanove. 
Gre za vprašanje, koliko se je področje študija 
dela na posameznih ustanovah odmaknilo od 
tradicionalno – klasičnega načela snemanja 
časa, pri čemer dolgo druge povezave (= varnost 
pri delu, ergonomija, organizacija, ekonomija 
dela, ekološki vplivi itn.) niso bile v ospredju. 
Kljub navedenemu je študij časa kot del študija 
dela zahteval standardizacije, ki jih v naši bližini 
poznajo v Združenem kraljestvu), skandinavskih 
državah ali Nemčiji (REFa, 2004).

iz preglednice 6 vidimo, da je vrednotenje novih 
strojev in tehnologij med najpomembnejšimi cilji 
za javne inštitute. Za javne inštitute in univerze je 
zelo pomembna naloga tudi optimizacija obstoje-
čih tehnologij, na strani manj pomembnih ciljev 
študija dela pa je določanje plač, pa tudi časovno 
usklajevanje faz in postopkov. Zanimivo je, da 
izboljšanje ergonomije in varnosti pri delu  in 
izboljšanje okoljske primernosti tehnologij nista 
med najpomembnejšimi področji in se pri vseh 
raziskovalnih ustanovah pojavljata redkeje.

Proizvodni čas je najpomembnejši rezultat 
študija dela, sledijo pa stroški na enoto proizvoda. 
Redkeje so cilji poraba goriva oz. energije, pa tudi 
delež poškodb sestojev in tal. Nekaj več je zani-
manja za predloge izboljšav strojev in tehnologij, 
in to največ pri univerzah (preglednica 8).
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izbira med različnimi stroji /
Choice between machines

Zasebni inštituti
Private institute 32 68

Javni inštituti
Public institute 33 68

Univerze
Universities 27 73

Optimizacija obstoječih tehnologij /
Optimisation of technologies

Zasebni inštituti
Private institute 32 68

Javni inštituti
Public institute 18 82

Univerze
Universities 18 82

Določanje plač /
Wage determination

Zasebni inštituti
Private institute 91 9

Javni inštituti
Public institute 90 10

Univerze
Universities 85 15

Časovno usklajevanje proizvodnih faz in 
postopkov /
Time adjustment between production phases 
and operations

Zasebni inštituti
Private institute 64 36

Javni inštituti
Public institute 73 28

Univerze
Universities 67 33

Izboljšanje ergonomije in varnosti pri 
delu /
Improvement of ergonomy and work safety

Zasebni inštituti
Private institute 77 23

Javni inštituti
Public institute 68 33

Univerze
Universities 69 31

izboljšanje okoljske primernosti tehnologij /
Improvement of environmental suitability of 
technologies

Zasebni inštituti
Private institute 68 32

Javni inštituti
Public institute 60 40

Univerze
Universities 60 40
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Kakšen je vsebinski obseg vašega dela?
What is the content of your work?

Organizacija
Organisation

NE
NO

DA
YES

Omejen na ugotavljanje produktivnosti /
Limited to establishing productivity

Zasebni inštituti
Private institute 59 41

Javni inštituti
Public institute 43 58

Univerze
Universities 44 56

Omejen na ugotavljanje produktivnosti in 
stroškov /
Limited to establishing productivity and costs

Zasebni inštituti
Private institute 33 67

Javni inštituti
Public institute 12 88

Univerze
Universities 12 88

Vsebuje vplive na okolje /
Limited to establishing productivity, costs and 
environmental impacts

Zasebni inštituti
Private institute 50 50

Javni inštituti
Public institute 41 59

Univerze
Universities 50 50

Vsebuje ergonomijo in varnost pri delu /
including ergonomy and work safety

Zasebni inštituti
Private institute 72 28

Javni inštituti
Public institute 74 26

Univerze
Universities 60 40

Vsebuje emisije v ozračje in vodo, LCa /
Including emissions in the air and water, LCA

Zasebni inštituti
Private institute 75 25

Javni inštituti
Public institute 83 17

Univerze
Universities 79 21

Preglednica 7: Delež posameznega odgovora na vprašanje »Kakšen je vsebinski obseg vašega dela?« (NE pomeni: 
“Nikoli” in “Redko”; Da pomeni “Pogosto” in “Vedno”)
Table 7: The share of an individual answer to the question: What are the limits of your work study (NO means: 
»Never« and »Seldom«; YES means: »Often« and »Always«)?
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Preglednica 8: Delež posameznega odgovora na vprašanje »Kakšni so rezultati vaših študij« (NE pomeni: “Nikoli” 
in “Redko”; Da pomeni “Pogosto” in “Vedno”)
Table 8: The share of an individual answer to the question: What are the results of your study (NO means: »Never« 
and »Seldom«; YES means: »Often« and »Always«)?

Kakšni so rezultati vaših študij?
What are the results of your study?

Organizacija
Organisation 

NE
NO

DA
YES

Proizvodni čas (n.pr. min/m3)
Production time (i.e. min/m3)

Zasebni inštitut
Private institute 19 81

Javni inštitut
Public institute 2 98

Univerza
University 9 91

Stroške na enoto (npr. evrov/m3) 
Unit costs (i.e. €/m3)

Zasebni inštitut
Private institute 10 90

Javni inštitut
Public institute 14 86

Univerza
University 9 91

Poraba goriva na uro ali v proizvodno enoto
Fuel consumption per hour or product unit

Zasebni inštitut
Private institute 67 33

Javni inštitut
Public institute 55 45

Univerza
University 53 47

Poraba energije na enoto proizvoda
Energy consumption per product unit

Zasebni inštitut
Private institute 52 48

Javni inštitut
Public institute 50 50

Univerza
University 52 48

Energetska bilanca sistema 
Energy ballance

Zasebni inštitut
Private institute 89 11

Javni inštitut
Public institute 90 10

Univerza
University 76 24

Emisije na enoto proizvoda 
Emissions per product unit

Zasebni inštitut
Private institute 50 50

Javni inštitut
Public institute 50 50

Univerza
University 66 34

Delež poškodb sestoja, zbitost tal itn. 
Stand damage, soil compaction etc.

Zasebni inštitut
Private institute 50 50

Javni inštitut
Public institute 50 50

Univerza
University 66 34

Predlogi izboljšanja stroja /  
tehnologije
Suggestion of machine /  
technology improvement

Zasebni inštitut
Private institute 33 67

Javni inštitut
Public institute 33 67

Univerza
University 27 73
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3.2  Rezultati skupine “Kdo”
3.2 Results of the »Who« group

Odgovarjamo na vprašanje, kdo študij dela 
izvaja in koga najbolj zanimajo rezultati študija 
dela (financiranje). interes za neko področje je 
povezan s financiranjem, zato sprašujemo, kdo 
izvaja študij dela v vaši deželi in kdo financira 
študije dela. iz preglednice 9 je razvidno, da se s 
študijem dela ukvarjajo največ univerze in javni 
inštituti. Študij dela je najmanj zanimiv za gozdar-
ske družbe in pogodbenike (vsi odgovori so med 
Nikoli in Redko), za poklicne šole in za zasebne 
inštitute. tudi lesna industrija se redko ukvarja 
s študijem dela, največ pa se s tem ukvarjajo v 
Severni ameriki in severni Evropi.

Mednarodni projekti so pomembnejši za javne 
ustanove, medtem ko imajo državni projekti 
manjšo pomembnost (razmere v posamezni državi 
so lahko drugačne). Lesna industrija in gozdarske 
družbe so povezane pri financiranju študija dela. 
Oboji pomenijo najpogostejše vire financiranja 
za javne inštitute in manj za univerze in zasebne 
inštitute. Preglednica 10 kaže na odvisnost študija 

Preglednica 9: Odgovori na vprašanje »Kdo izvaja študij dela v vaši deželi?« Povprečje odgovorov v nekaterih 
deželah z več kot pet odgovori (n = 145, 83 % odgovorov – izpuščene so afrika, azija, Oceanija, Južna amerika)
Table 9: The share of an individual answer to the question: Who performs work study in your country? (NO means: 
»Never« and »Seldom«; YES means: »Often« and »Always«)

Dežela
Region

Univerzi
tete

Universities

Javni inšti
tuti

Public 
Institutes

Zasebni 
inštituti
Private 

Institutes

Lesna indu
strija
Wood 

industry

Gozdar. 
družbe/po
godbeniki

Forest 
companies/
Contractors

Poklicne 
šole

Profes-
sional 

schools

n

Srednja Evropa
Central Europe 3,03 2,94 1,70 2,00 1,85 2,09 36

Vzhodna Evropa
East Europe 3,00 2,81 1,62 2,00 1,86 1,86 16

Severna Evropa
North Europe 2,57 2,96 2,33 2,15 1,86 1,85 28

Južna Evropa
South Europe 3,00 2,76 1,87 1,84 1,61 1,71 34

Zahodna Evropa
West Europe 2,19 2,44 1,88 1,94 1,69 1,56 18

Severna amerika
North America 2,77 2,31 2,08 2,25 1,62 1,46 13

*povprečja glede na odgovore, pri čemer je Nikoli =1, Redko = 2, Pogosto = 3, Vedno = 4. Sredina je 2,5 – med 
Redko in Pogosto. averages of answers where: Never = 1, Seldom = 2, Often = 3, always = 4. the mean is 2,5 
– between Seldom and Often.

dela od financerjev.
Viri financiranja odločajo, ali se bo neko podro-

čje obdržalo ali pa bo prenehalo z delovanjem. 
Odgovori anketirancev zajemajo le del aktivnosti 
ustanov, iz katerih prihajajo, vendar jim lahko 
verjamemo vsaj v tem pogledu, da prihajajo iz 
vseh pomembnih pomembnih ustanov s tega 
gozdarskega področja. V tem poročilu bomo 
predstavili financiranje področja študija dela s 
strani države (preglednica 11), gozdarskih družb 
in industrije ter pomen mednarodnih projektov 
pri financiranju ciljev študija dela. V preglednico 
smo vključili tiste anketirance, ki na posamezno 
vprašanje niso odgovorili z »Nikoli«, kar pomeni, 
da ga ne uvrščajo med cilje študija dela. to smo 
storili zato, ker je bilo med odgovori na obe 
vprašanji nekaj nejasnosti. V preglednico med 
možnosti, ki jih imajo države, nismo uvrstili 
odgovora »Vedno«, ker se je izkazalo, da nobena 
od držav ne financira posameznega cilja vedno. 
Odgovor »Pogosto« je treba razumeti kot največjo 
naklonjenost države posameznemu cilju študija 
dela. izbira med različnimi stroji je npr. pogost 
cilj študija dela in hkrati pogosto vsebina, ki jo 
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Preglednica 10: Odgovori na vprašanje »Kdo financira študije dela? dela (NE pomeni: “Nikoli” ali “Redko”, Da 
pomeni “Pogosto” in “Vedno”)
Table 10: The share of an individual answer to the question: Who is financing your work study? (NO means: »Never« 
and »Seldom«; YES means: »Often« and »Always«)

Kdo financira študije dela?
Who finances work studies?

Organizacija
Organisation

DA
YES

NE
NO

Mednarodni projekti
international projects

Zasebni inštitut
Private institute 80 20

Javni inštitut
Public institute 59 41

Univerza
University 68 32

Državni projekti
State projects

Zasebni inštitut
Private institute 29 71

Javni inštitut
Public institute 21 79

Univerza
University 29 71

Lesna industrija
Wood industry

Zasebni inštitut
Private institute 40 60

Javni inštitut
Public institute 73 27

Univerza
University 71 29

Gozdarske družbe
Forest companies

Zasebni inštitut
Private institute 84 16

Javni inštitut
Public institute 97 3

Univerza
University 83 17

financira država. Podobno je pri odgovoru na 
vprašanje glede optimiranja postopkov in faz. 
Nesorazmerna je situacija pri določanju plač, 
kamor bi med drugim sodilo tudi klasično nor-
miranje dela, kjer kaže, da je to manj pogost cilj 
raziskovalnih ustanov, ampak hkrati cilj, ki ga 
pogosto financira država. Podobna situacija je 
pri izboljševanju ergonomije in varstva pri delu, 
kjer kaže, da države to zelo zanima. Zanimivo je, 
da se državno financiranje ne izkaže tako dobro 
pri ciljih, povezanih z izboljšanjem ekološke pri-
mernosti tehnologij, saj takšne vsebine financirajo 
redko ali pogosto, nikakor pa ne vedno.

Organizacija, ki se ukvarja s strateškimi pre-
misleki glede smeri in prihodnjih vsebin študija 
dela, bi morala razmišljati – poleg zahtev drugih 
virov – tudi o tem, kako zadovoljiti potrebe 

države pri razvoju novih tehnologij (prvi dve 
vprašanji), a tudi o tem, kako prepričati financerje 
o pomembnosti ergonomije in varnosti pri delu 
ter ekološki primernosti strojev in gozdarskih 
tehnologij (zadnji vprašanji).

Na splošno se državno financiranje študija dela 
ni izkazalo za slabo, saj v primerjavi s financira-
njem s strani neposrednih uporabnikov rezultatov 
študija dela – gozdarskih družb in industrije – 
kažejo odgovori na razmeroma veliko zanimanje 
ali vsaj ne ignoriranje večine ciljev študija dela. 
V povprečju so tveganja za iskanje finančne 
podpore za študij dela pri številnih državah zelo 
velika, če bi sredstva iskali na trgu, posebno še 
med gozdarskimi družbami. 

Gozdarske družbe (preglednica 12) imajo v 
velikem deležu tudi področja, kot je npr. »izbira 
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Preglednica 11: Financiranje s strani države – odstotek odgovorov, ki niso odgovorili z »Nikoli« 
Table 11: Financing by the state: percentage of answers that did not answer with »Never«

Cilj študija dela
Goals of Work Study

Pogostnost 
ciljev
Frequency of 
goals

Financiranje s strani države / Financing by the state

nikoli
never

redko
seldom

pogosto
often

vedno
always

skupaj
total

izbira med različni-
mi stroji /
Choice between 
machines n = 138

Redko
Seldom 0,7 5,1 17,4 0 23,2

Pogosto
Often 2,9 18,8 46,4 0 68,1

Vedno
Always 1,4 0,7 6,5 0 8,7

Optimizacija ob-
stoječih tehnologij /
Optimisation of 
technologies n = 135

Redko
Seldom 0,7 6,7 8,1 0 15,6

Pogosto
Often 2,2 16,3 44,4 0 63,0

Vedno
Always 2,2 3,7 15,6 0 21,5

Določanje plač /
Wage determination
n = 66 

Redko
Seldom 4,5 16,7 48,5 0 69,7

Pogosto
Often 1,5 6,1 16,7 0 24,2

Vedno
Always 0,0 3,0 3,0 0 6,1

Razporejanje po-
stopkov /
Arranging opera-
tions
n = 98

Redko
Seldom 3,1 14,3 36,7 0 54,1

Pogosto
Often 2,0 11,2 24,5 0 37,8

Vedno
Always 0,0 0,0 8,2 0 8,2

izboljšanje ergono-
mije in varnosti pri 
delu / 
Improvement of 
ergonomy and work 
safety
n=100 

Redko
Seldom 1,0 11,0 48,0 0 60,0

Pogosto
Often 1,0 12,0 17,0 0 30,0

Vedno
Always 0,0 0,0 10,0 0 10,0

izboljšanje okoljske 
primernosti tehno-
logij / 
Improvement of 
environmental suita-
bility of technologies 
n = 112 

Redko
Seldom 1,8 13,4 34,8 0 50,0

Pogosto
Often 0,9 9,8 30,4 0 41,1

Vedno
Always 0,9 2,7 5,4 0 8,9
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Preglednica 12: Financiranje s strani gozdarskih družb – odstotek odgovorov, ki niso odgovorili z »Nikoli«
Table 12: Financing by Forest companies, contractors: percentage of answers that did not answer with »Never«

Cilj študija dela
Goals of Work Study

Pogostnost ciljev
Frequency of 
goals

Financiranje s strani gozdarskih družb, pogod
benih gozdarskih družb / 

Financing by Forest companies, contractors
nikoli
never

redko
seldom

pogosto
often

vedno
always

skupaj
total

izbira med različnimi 
stroji /
Choice between machi-
nes
n = 152

redko
seldom 11,8 9,2 3,9 0,0 25,0

pogosto
often 30,3 26,3 8,6 0,7 65,8

vedno
always 3,9 5,3 0,0 0,0 9,2

Optimizacija obstoječih 
tehnologij / 
Optimisation of techno-
logies 
n = 153

redko
seldom 5,2 10,5 0,0 0,0 15,7

pogosto
often 17,6 38,6 4,6 0,7 61,4

vedno
always 5,9 16,3 0,0 0,7 22,9

Določanje plač /
Wage determination
n = 74

redko
seldom 27,0 35,1 6,8 0,0 68,9

pogosto
often 10,8 10,8 1,4 0,0 23,0

vedno
always 2,7 4,1 1,4 0,0 8,1

Razporejanje postop-
kov /
Arranging operations
n = 110

redko
seldom 25,5 21,8 5,5 0,0 52,7

pogosto
often 16,4 12,7 7,3 0,9 37,3

vedno
always 2,7 5,5 1,8 0,0 10,0

izboljšanje ergonomije 
in varnosti pri delu / 
Improvement of ergono-
my and work safety
n = 113

redko
seldom 31,0 16,8 9,7 0,0 57,5

pogosto
often 9,7 15,9 2,7 0,9 29,2

vedno
always 4,4 8,8 0,0 0,0 13,3

izboljšanje okoljske 
primernosti tehnologij / 
Improvement of envi-
ronmental suitability of 
technologies 
n= 121

redko
seldom 24,0 16,5 8,3 0,0 48,8

pogosto
often 14,9 18,2 5,8 0,8 39,7

vedno
always 5,0 6,6 0,0 0,0 11,6
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med različnimi stroji«, ki so pri raziskovalnih 
ustanovah uvrščena kot pogosta tema raziskav, 
uvrščena v kategorijo, da jih nikoli ne financirajo. 
Podobno je s področji izboljšanje varnosti in 
ergonomije in izboljšanje ekoloških vidikov teh-
nologij. Pri drugih vprašanjih so težišča povečini 
v kategoriji redkega ali nikakršnega financiranja, 
medtem ko sta kategoriji, da se neki cilj financira 
pogosto ali vedno, zelo skromno zastopani. tudi 
če pogledamo na najvišje sosednje celice, vidimo, 
da so vse samo v kolonah »Nikoli« ali »Redko«.

Odgovori industrije (primarna, pohištvena, 
industrija plošč, papirna industrija, energetska 
raba lesa itn.) kažejo nekoliko drugačno podobo od 
gozdarskih družb. Najvišji odstotki odgovorov na 
posamezno vprašanje so sicer vsi v kategoriji red-
kega financiranja, vendar je precej odgovorov tudi 
v kategoriji pogostega financiranja. Ne moremo 
soditi o vsebini oz. področjih študija dela, lahko 
pa domnevamo, da pri tem ne gre za področja 
gozdarstva, temveč za reševanje industrijskih 
vprašanj, ki so povezana s posameznim ciljem, ali 
kvečjemu za vprašanja, ki zadevajo obeh panog 
v delu, kjer se interesi in problemi prepletajo.

iz obeh preglednic lahko razberemo, da je 
zelo malo varnih tal za študij dela. Varna tla bi 
lahko določili s kombinacijo kategorij, da je neki 
cilj vedno uvrščen v raziskovalni program ter 
da ga vedno financirajo uporabniki. Državno 
financiranje je v primerjavi s financiranjem bolj 
pomaknjeno v območje zanesljivosti, saj so mnogi 
cilji financirani pogosto, medtem ko je financiranje 
s strani gozdarstva izrazito nenaklonjeno študiju 
dela. Razlog za manjše zanimanje gozdarskih 
družb po svetu za študij dela je morda tudi v 
tem, da ta študij odkriva transparentnost in s 
tem resnico o nekih delovnih postopkih, ki pa 
ni vedno zaželena pri pojavljanju na trgu storitev.

Poleg prikazanih preglednic bi lahko dodali še 
analizo financiranja iz mednarodnih projektov. 
Z vsako dodatno analizo postanejo zaključki 
težavnejši. Če želimo primerjati rezultate, potem 
je nujno, da privzamemo nekaj približkov. Pri 
tej matriki se pokaže, da je velik del odgovorov 
s strani ustanov, ki se ukvarjajo s študijem del, 
uvrščen v kategorijo »Nikoli«, medtem ko bi 
takšen cilj mednarodni projekti financirali, čeprav 
redko. V vsakem primeru je to rezultat, ki kaže 

na nezanesljivost mednarodnih projektov kot vira 
financiranja. Podobno kot pri odgovorih indus-
trije je tudi v preglednici 14 večina odgovorov v 
kategoriji redkega financiranja. Res pa je, da je 
največji bližnji sosed največje vrednosti največkrat 
v kategoriji »Pogosto«, kar bi lahko razumeli kot 
večjo možnost za financiranje študija dela oz. 
nekega cilja s tega področja.

Odstotek odgovorov po posamezni možnosti je 
pokazatelj relativne pomembnosti, če anketiranec 
misli le določen cilj in verjetnost, da je neki projekt 
na to temo bil oz. bo prišel v ustanovo. Nič pa ne 
pove o finančni in materialni moči projekta, ker 
tega nismo spraševali, ampak so bila merila za 
razvrščanje projektov (ciljev) po pomembnosti 
prepuščena anketirancem. Če hočemo primerjati 
te rezultate s prejšnjimi preglednicami ali skupaj, 
moramo upoštevati, da to lahko naredimo le na 
relativni podlagi. tako smo primerjali financiranje 
s strani države, gozdarskih družb in lesne indus-
trije s financiranjem iz mednarodnih projektov. 
Na koncu smo prve tri – državno financiranje, 
financiranje s strani gozdarskih in lesarskih družb 
– združili v skupino »Domače financiranje« in ga 
primerjali z mednarodnim financiranjem. Želeli 
smo, da bi se na tak način izoblikovale stične in 
konfliktne točke, saj na eni strani primerjamo 
pogostnost ciljev izvajalcev študija dela in na drugi 
strani vire financiranja. Poudariti je treba, da ja 
na ta vprašanja za vsak primer posebej odgovarjal 
isti anketiranec. tak – nekoliko previden – način 
smo izbrali zato, ker so pri nas razmere glede 
povezav med industrijo in gozdarstvom različne 
od drugih evropskih držav. Različne so razmere 
v naši soseščini, še posebno v Skandinaviji ali v 
ZDa in Kanadi.

Pokazalo se je, da je domače financiranje 
neenakomerno razporejeno v vse kategorije 
odgovorov. Podobno je tudi s kategorijo finan-
ciranja mednarodnih projektov. Kombinacije, 
kjer so mednarodni projekti od 5 % do 10 % 
pomembnejši od domačih (država + gozdarska 
podjetja + lesna industrija), so včasih nenavadne: 
mednarodni projekti prevladujejo pri optimi-
ranju proizvodnih procesov, ki so kot cilj študija 
umeščeni kot pogost cilj, in to v kombinaciji z 
odgovorom »Nikoli«, ki se nanaša na razne vire. 
to pomeni, da mednarodni projekti izrazito nikoli 
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Cilj študija dela
Goals of Work 
Study

Pogostnost 
ciljev
Frequency of 
goals

Financiranje s strani lesne industrije / 
Financing by Woodworking inustry

nikoli
never

redko
seldom

pogosto
often

vedno
always

skupaj
total

izbira med raz-
ličnimi stroji /
Choice between 
machines 
n = 152

redko
seldom 7,9 9,9 6,6 0,0 24,3

pogosto
often 17,1 28,9 17,8 2,6 66,4

vedno
always 1,3 3,9 2,0 2,0 9,2

Optimizacija 
obstoječih 
tehnologij / 
Optimisation of 
technologies
n = 153

redko
seldom 2,6 11,8 2,0 0,0 16,3

pogosto
often 7,8 43,8 8,5 0,7 60,8

vedno
always 2,6 17,6 1,3 1,3 22,9

Določanje plač /
Wage determi-
natio
n = 73

redko
seldom 24,7 30,1 12,3 2,7 69,9

pogosto
often 4,1 13,7 5,5 0,0 23,3

vedno
always 2,7 1,4 2,7 0,0 6,8

Razporejanje 
postopkov / 
Arranging ope-
rations 
n = 111

redko
seldom 9,9 25,2 16,2 2,7 54,1

pogosto
often 13,5 13,5 7,2 2,7 36,9

vedno
always 0,9 6,3 1,8 0,0 9,0

izboljšanje ergo-
nomije in var-
nosti pri delu / 
Improvement of 
ergonomy and 
work safety
n = 113

redko
seldom 18,6 21,2 14,2 3,5 57,5

pogosto
often 4,4 16,8 8,0 0,9 30,1

vedno
always 1,8 7,1 3,5 0,0 12,4

izboljša-
nje okoljske 
primernosti 
tehnologij /
Improvement of 
environmental 
suitability of 
technologies n 
= 120

redko
seldom 15,0 22,5 10,0 1,7 49,2

pogosto
often 7,5 20,0 10,8 2,5 40,8

vedno
always 5,0 4,2 0,8 0,0 10,0

Preglednica 13: Financiranje s strani lesne industrije – odstotek odgovorov, ki niso odgovorili z »Nikoli« 
Table 13: Financing by Woodworking inustry: percentage of answers that did not answer with »Never«
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Cilj študija 
dela
Goals of 
Work Study

Pogostnost 
ciljev
Frequency of 
goals

Financiranje s strani mednarodnih projektov /
Financing by international projects

nikoli
never

redko
seldom

pogosto
often

vedno
always

skupaj
total

izbira med 
različnimi 
stroji /
Choice 
between 
machines
n = 152

redko
seldom 4,4 11,3 5,7 1,3 22,6

pogosto
often 12,6 30,2 20,1 1,9 64,8

vedno
always 1,9 2,5 3,8 0,6 8,8

Optimizacija 
obstoječih 
tehnologij / 
Optimisation 
of technolo-
gies
n = 153

redko
seldom 2,5 8,8 3,1 0,6 15,1

pogosto
often 11,9 28,3 15,7 1,9 57,9

vedno
always 4,4 6,9 10,1 1,3 22,6

Določanje 
plač /
Wage deter-
mination
n = 73

redko
seldom 7,8 14,3 9,1 1,3 32,5

pogosto
often 0,6 5,8 4,5 0,0 11,0

vedno
always 0,0 1,9 0,0 0,6 2,6

Razporejanje 
postopkov 
/ Arranging 
operations
n = 111

redko
seldom 7,1 14,8 14,2 1,9 38,1

pogosto
often 2,6 14,8 9,0 1,3 27,7

vedno
always 1,3 4,5 0,6 0,0 6,5

izboljšanje 
ergonomije 
in varnosti 
n = 113

redko
seldom 9,0 21,9 11,0 1,3 43,2

pogosto
often 1,9 10,3 8,4 1,9 22,6

vedno
always 1,3 4,5 2,6 0,0 8,4

izboljšanje 
ekološke 
primernosti 
n =120

redko
seldom 11,5 17,3 7,7 1,3 37,8

pogosto
often 5,8 15,4 8,3 1,9 31,4

vedno
always 3,8 3,2 0,6 0,0 7,7

Preglednica 14: Financiranje s strani mednarodnih projektov – odstotek odgovorov, ki niso odgovorili z »Nikoli«
Table 14: Financing by international projects: percentage of answers that did not answer with »Never«
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ne financirajo optimiranja proizvodnih procesov. 
izrazita zgostitev večjega zanimanja mednarodnih 
projektov je v kombinaciji financiranih projektov 
»izbire strojev«, »določanja plač« (pri tem se študij 
dela tega vprašanja ne loti), ugotavljanja ustrez-
nosti tehnološke verige (redosled postopkov in 
faz). Zdi se tudi, da imajo mednarodni projekti 
več – čeprav redko – zanimanja za izboljševanje 
varnosti pri delu ter prav tako redko pri raziskavah 
s področja študija dela, ki vključujejo ekološke 
prvine. Ne smemo pa prezreti, da je pogostnost 
teh raziskav večja pri nacionalnih raziskavah, 
vendar še vedno v povezavi s študijem dela. Kljub 
vsem omejitvam lahko zaključimo:

Pri raziskavah, ki jih izvajalci raziskav ozna-
čujejo kot »Redke«, se vedno najdejo drugi 
financerji, ki sicer spadajo v kategorijo, da teh 
raziskav (izbira strojev) ne financirajo »Nikoli«. 
Za nas je pomembno, da najdemo težišče domačih 
raziskav in pogledamo, kje je težišče mednarod-
nega financiranja študija dela. Naloga ni težka, 

saj vidimo, da je pretežni del večjega financiranja 
na mednarodni ravni v kategoriji redko, in to v 
kategoriji »izbira strojev«, »Oblikovanje proizvod-
nig verig«, včasih »Varnost pri delu« in včasih 
»Ekološki vpliv tehnologij na okolje«. težišče 
domačega (država + gozdarstvo + industrija v 
globalnem pomenu) pa so projekti, uvrščeni 
med »Pogosto« in »Vedno« s področja »izbire 
strojev«, »Optimizacije tehnologije«, ne zanima 
jih »Določanje plač«, pač pa jih včasih zanimajo 
»Ekološke in ergonomske komponente razvoja«.

3.3  Rezultati skupine “Kako”
3.3  Results of the »How« group

Sem smo uvrstili pet vprašanj (preglednica 4). 
Način pridobivanja podatkov je lahko neposre-
dno opazovanje delovnih procesov in merjenje 
na terenu ob prisotnosti enega ali več merilcev, 
lahko je avtomatično ali pa je posredno prek 
evidenc in statističnega spremljanja proizvodnje. 

Preglednica 15: Povprečne vrednosti odgovorov* na vprašanje “Kako pogosto uporabljate navedene metode v 
študiju časa”(n = 145, 83 % odgovorov – izpuščene so afrika, azija, Oceanija, Južna amerika)
Table 15: Averages of answers to the question: »How often you use the following methods« ”.(n = 145, 83 % answers 
– without Africa, Asia, Oceania, South America)

Regija
Region

Štoparica 
in podobno
Stopwatch 

and similar

Ročni raču
nalniki

Hand-held 
computers

Videore
korder
Video 

recording

Data 
logger na 

stroju 
Data-lo-

gger

Evidence 
gozdarskih 

družb
Companies' 

records

Kombinacija 
med evidencami 

in terenskimi 
študijami

Kombination 
between compa-
nies' records and 

field studies

n

Srednja Evropa
Central Europe 2,66 3,03 2,03 2,29 2,25 1,76 36

Vzhodna Evropa
Eastern Europe 2,56 2,50 2,50 2,31 1,88 1,94 16

Severna Evropa
Northern Europe 1,58 3,04 2,73 2,38 2,04 1,73 28

Južna Evropa
Southern Europe 3,13 2,55 1,80 1,84 1,74 1,76 34

Zahodna Evropa
Western Europe 2,88 2,71 2,00 2,00 1,69 1,53 18

Severna amerika
North America 2,77 2,92 2,85 2,77 2,23 2,31 13

*povprečja glede na odgovore, pri čemer je Nikoli = 1, Redko = 2, Pogosto = 3, Vedno = 4. Sredina je 2,5 – med 
Redko in Pogosto. averages on answers where: Never = 1, Seldom = 2, Often = 3, always = 4. the mean is 2,5 
– between Seldom and Often.
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Med regijami so različne prakse. iz preglednice 
15 vidimo, da v severni Evropi (Skandinavija, 
Finska) dajejo prednost ročnim računalnikom, 
videosnemanjem (digitalnim) in računalnikom 
na strojih, v južni Evropi pa je prav obratno – bolj 
zaupajo štoparicam. to je povezano tudi z vrsto 
procesov in vrsto strojev, pa tudi z opremljenostjo 
raziskovalnih ustanov. Evidence gozdarskih družb 
najbolj upoštevajo v Srednji Evropi, kombinacijam 
meritev na terenu in evidencam gospodarskih 
družb pa namenjajo več pozornosti v ZDa.

Na vprašanje »Kako obravnavate prekinitve v 
vaših študijah« so odgovarjali zelo različno, saj je 
študija prekinitev oz. zastojev vir pogostih razlik 
med posameznimi pristopi. Rezultati so vidni iz 
preglednice in so očitno povezani z namenom 
normiranja. Čas malice – vprašanje je posredno 
povezano s tem, kdo plača ta čas – je obravna-
van podpovprečno, torej »Nikoli« ali »Redko«. 
Pripravljalno zaključni čas, ki je pri večjih in 
kompliciranih strojih lahko dokaj dolg, je deležen 
le povprečne pozornosti in, kot kaže, ni zanimiv 

Regija
Region

Vključu
jemo jih 
v študije, 
ki trajajo 
nekaj ur
Include 

in studies 
of several 

hours

Vključu
jemo jih 
v študije, 
ki trajajo 
nekaj dni
Include 

in studies 
of several 

days

Vključu
jemo jih, 
če trajajo 

do 10 
min.

Include 
when less 
than 10 

min

Vključu
jemo jih, 
če trajajo 

do 15 
min.

Include 
when less 
than 15 

min

Izločimo 
neopra
vičene 
zastoje
Exclude 

avoi-
dable 
delays

Uporablja
mo splošne 
koeficiente

Do not 
include 

delays – we 
use proper 
coefficients

Vključu
jemo čas 
malice 
Include 
the meal 

time

Vklju
čujemo 

pripravl
jalnoza

ključni čas
Include 

preparato-
ry time

Srednja Evropa
Central Europe 1,89 2,25 1,65 3,03 2,19 2,45 2,06 2,68

Vzhodna Evropa
Eastern Europe 1,92 2,38 1,71 1,86 2,50 2,25 2,00 2,57

Severna Evropa
Northern Europe 2,00 2,17 1,78 2,78 2,62 2,20 1,74 2,00

Južna Evropa
Southern Europe 2,18 2,81 1,63 2,59 2,22 1,83 2,00 2,54

Zahodna Evropa
Western Europe 2,07 2,07 1,57 2,07 2,47 2,14 2,19 2,47

Severna amerika
North America 2,77 3,23 2,27 1,90 1,75 1,92 1,69 2,58

Preglednica 16: Povprečne vrednosti odgovorov* na vprašanje “Kako obravnavate prekinitve v vaših študijah?” 
(struktura odgovor je enaka kot v preglednici 15)
Table 16: Averages of answers to the question: »How do you treat delays?« (structure of answers is the same as in 
Table 15)

*povprečja glede na odgovore, pri čemer je Nikoli = 1, Redko = 2, Pogosto = 3, Vedno = 4. Sredina je 2,5 – med 
Redko in Pogosto. averages on answers where: Never = 1, Seldom = 2, Often = 3, always = 4. the mean is 2,5 
– between Seldom and Often.

del študija dela. Odprto je vprašanje, kdo plača 
ta čas oz. ali ga kako drugače vključujejo v čas na 
delovnem mestu. 

Najpogostejše so nekajdnevne študije. Večina v 
končni izračun vključuje zastoje do petnajst minut. 
Nekateri raje uporabljajo predhodno ugotovljene 
koeficiente zastojev, ki so odvisni od težavnosti 
dela in ne vsebujejo neproduktivnih časov, kot je 
pripravljalno zaključni čas, glavni odmor, nekateri 
koeficienti ne vključujejo zastojev zaradi strojev, 
ki so specifični glede na tehnologijo in tehniko.

analizi zastojev je namenjeno razmeroma malo 
študij, saj nekatere metode študija dela zastoje 
omejijo na določeno največje trajanje in se ne 
ukvarjajo več z njihovo strukturo, če so znotraj 
teh meja. V gozdarstvu je težava mnogo težje 
objektivno rešljiva kot v kateri od industrijskih 
panog prav zaradi zelo nepredvidljivih dejavnikov. 
Ocenjevanje, ali je neki zastoj upravičen ali ne, 
terja izkušenega merilca. Kljub temu so se z zastoji 
pri spravilu lesa z žičnicami ukvarjali že pred leti 
(Košir, 1984, Košir, Klun, 2014), v naši bližini pa 
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še s strojno sečnjo (Spinelli, Visser, 2008) in pri 
izdelavi sekancev (Spinelli, Visser, 2009). Večina 
odgovorov kaže, da jih pri vprašanju »Kakšna je 
struktura delovnika v vaših izračunih?« zanima 
predvsem delo na delovišču. Pri žičnih napravah 
bi to pomenilo vse delo – montaža in spravilo, brez 
premikov in vmesnih zastojev (prevozi žičnice, 
čakanje, mehanična delavnica) –, pri sodobni 
sortimentni metodi bi to pomenilo ves čas poleg 
premikov z delovišča na delovišče itn. Študiju časa 
samo na delovišču je najbolj naklonjena Severna 
amerika, vendar Srednja Evropa ne zaostaja. 
Samo produktivni čas najbolj zanima vzhodno 
Evropo, vendar tudi druge. Študij izključno 
glavnega produktivnega časa je pri vseh nekako 
v povprečju, torej med »Redko« in »Pogosto«. 
Neodgovorjeno je vprašanje, ali v vseh državah 
razumejo delovne in produktivne čase na enak 
način. Naslednje preglednice bodo odgovorile na 
nekatera vprašanja, ki so s tem povezana.

Problem vpliva delavca je že desetletja predmet 
študija dela in medicine dela ter psihologije dela. 
to vprašanje se, zgodovinsko gledano, vleče še 
iz prvih znanstveh študij dela, ki jih je opravil 

Regija
Region

Delo na delo
višču in zunaj 

njega
Calendar time

Samo delo na 
delovišču 

Work place time 

Samo delovni 
čas 

Work time

Samo produk
tivni čas 

Productive 
work time

Samo glavni 
produktivni čas 
Main work time

Srednja Evropa
Central Europe 2,2 2,9 2,7 2,9 2,2
Vzhodna Evropa
Eastern Europe 2,0 2,4 2,8 3,1 2,4
Severna Evropa
Northern Europe 1,9 2,4 2,5 2,8 2,6
Južna Evropa
Southern Europe 2,2 2,8 2,3 2,3 1,8
Zahodna Evropa
Western Europe 1,9 2,6 2,2 2,5 1,9
Severna amerika
North america 1,9 3,0 2,4 2,8 2,5

Preglednica 17: Povprečne vrednosti odgovorov* na vprašanje “Kakšna je struktura delovnika v vaših študijah” 
(struktura odgovor je enaka kot v preglednici 15)
Table 17: Averages of answers to the question: »What is the structure of work day in your calculations?« (structure 
of answers is the same as in Table 15)

*povprečja glede na odgovore, pri čemer je Nikoli = 1, Redko = 2, Pogosto = 3, Vedno = 4. Sredina je 2,5 – med 
Redko in Pogosto. averages on answers where: Never = 1, Seldom = 2, Often = 3, always = 4. the mean is 2,5 – 
between Seldom and Often.

taylor v devetnajstem stoletju (taylor, 1919). to 
je tudi predmet razlikovanja med poskusi, ki so 
jih načrtovaleni različne šole študija dela. to je 
prav tako predmet znanstvenega proučevanja, 
ki po navadi dokazuje, da je ta vpliv pomemben. 
Pri običajnih znanstvenih študijah dela je praksa 
različna, kar kaže preglednica 18. to vprašanje 
kaže tudi posredno na vprašanje, v kolikšni meri 
lahko zaupamo na terenu dobljenim rezultatom 
iz vzorcev, ki smo jih izbrali (dobili) po svojem 
načrtu ali pa po izboru partnerjev. iz preglednice 
je razvidno, da večina stavi na izbrane in izkušene 
delavce in rezultate obravnava brez popravkov. 
to je sicer praktično, vendar ob nekritičnem 
upoštevanju tega načela zelo diši po “taylorizmu”, 
ki je bil predmet številnih kritik oz. izkrivljenih 
rezultatov zaradi katerih drugih vplivov. Nekateri 
standardi tudi ločujejo med snemanji procesov, 
ki so plačani po učinku (=standard times), od 
tistih, ki so plačani po času (= normal times). 
Razlika je znatna in bi teoretično pomenila za 
tretjino podaljšane čase izdelav, če gre namesto 
plačila po učinku za plačilo po času. iz tega tudi 
izvira nejasna razlika med “normalnimi” in 
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“standardnimi” časi, če uporabimo neposreden 
prevod iz angleščine.

Vprašali smo tudi »Kako izračunate proizvo-
dne stroške iz študij produktivnosti«. Odgovori 
vseh vključenih regij so nad 2,5, kar pomeni 
»Pogosto« ali »Vedno«. izračun stroškov prou-
čevanega procesa so v teh primerih del študija 
dela. Na Strojne evidence najbolj upoštevajo v 
Srednji in severni Evropi. Pri tem se skoraj vsi 
nadpovrečno strinjajo, da so izračunani stroški 
pomembnejši (zanesljivejši) od dejanskih. Na 
možnost, ali se v stroške vključuje tudi splošne 
stroške (vključno s pričakovanim dobičkom), se 
odgovori vrtijo okrog povprečja in medsebojno 
niso zelo različni. Verjetno gre za vprašanje, 
katerega odgovor je odvisen od specifične naloge 
in financerja projekta. Razen Severne ame-
rike vsi evropski odgovori kažejo na majhen 
pomen poenostavljenega računanja stroškov, 
kar se zdi pri vedno bolj poudarjanju celovitega 
študija sistemov in kibernetskega razmišljanja 

Preglednica 18: Povprečne vrednosti odgovorov* na vprašanje “Kako upoštevate vpliv delavca v študijah” (struk-
tura odgovor je enaka kot v preglednici 15)
Table 18: Averages of answers to the question: »How do you include the impact of workers??« (structure of answers 
is the same as in Table 15)

Regija
Region

Izbrani in 
izkušeni 

delavci, brez 
popravkov 

Chosen 
experienced 
workers, no 
corrections

Isti delavec v 
primerjalnih 

študijah 
Same worker 
in compara-
tive studies

Subjektivno 
ocenjeva

nje stopnje 
učinka 

Estimate 
performance 

rating

Stopnja učin
ka delavca 
temelji na 

standardizi
ranem testu 
Performance 
rating based 

on standardi-
sed test

Stopnja 
učinka de

lavca temelji 
na medicin
skem testu 

Performance 
rating based 
on medical 

test

Posebne 
študije, ki 

temeljijo na 
primerljivo
sti delavcev 
Special stu-
dies aimed 
to compare 

workers

n

Srednja Evropa
Central Europe 3,3 2,7 1,9 1,5 1,3 1,2 36
Vzhodna Evropa
Eastern Europe 3,1 3,1 2,1 2,1 1,3 1,4 16
Severna Evropa
Northern Europe 3,1 3,0 1,7 1,3 1,1 1,5 28
Južna Evropa
Southern Europe 2,9 2,5 1,8 1,4 1,1 1,3 34
Zahodna Evropa
Western Europe 2,6 2,2 1,8 1,2 1,1 1,1 18
Severna amerika
North America 3,0 2,5 2,2 1,5 1,3 1,8 13

*povprečja glede n odgovore, pri čemer je Nikoli = 1, Redko = 2, Pogosto = 3, Vedno = 4. Sredina je 2,5 – med 
Redko in Pogosto. averages on answers where: Never = 1, Seldom = 2, Often = 3, always = 4. the mean is 2,5 
– between Seldom and Often.

nekako protislovno. Pri večjem številu strojev 
in postopkov v tehnološkem sistemu večkrat ni 
potrebe po zelo natančni analizi enega elementa, 
saj – posebej pri novih sistemih – zadošča že 
primerna ocena, ki temelji na statistični analizi 
dosedanjih tehnologij. takšna ocena stroškov z 
zadovoljivo natančnostjo napove pričakovane 
rezultate, ki jih kasneje lahko popravimo z dejan-
skimi vrednostmi iz obračunov. Le-te so lahko 
pridobljene računovodsko oz. statistično ali pa 
z dodatnimi meritvami, vse seveda z natančno 
določeno metodo dela.

3.4  Rezultati skupine “Prihodnost”
3.4 Results of the »Future« group

Posebej so nas zanimala mnenja glede vprašanj o 
prihodnosti študija dela na področju gozdarstva 
(in lesne industrije) v njihovi deželi (Košir, 2001). 
Pri tem so vprašani lahko izrazili različna stališča 
oz. komentarje, ki jih ne bomo obravnavali, ker so 
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specifična za posamezno deželo in kažejo bolj na 
smer razvoja študija dela kot na njegovo opustitev. 
Na prvo možnost – »Študij dela bo izginil« – so 
vse regije odgovorile zelo blizu “Neverjetno”, le 
vzhodna Evropa se je malce približala odgovoru 
“Verjetno”. Kontradiktorno je videti, da je vzhodna 
Evropa pri odgovoru na možnost – pomembno 
za promocijo razvoja in inovacij – na prvem 
mestu. Na to možnost so sicer tudi druge regije 
odgovorile nekje okrog “Zelo verjetno” ali med 
“Zelo verjetno” in “Zanesljivo”. 

Pomembnost študija dela za konkurenčnost 
gozdarstva je najvišje ocenjena v Severni ame-
riki, zahodni in južni Evropi, vendar tudi druge 
regije ne zaostajajo prav veliko. Druge povezave 
so razvidne iz preglednice 20.

Mnenja na enaka vprašanja so glede na vrsto 
ustanove zelo podobna, čeprav opazimo tudi 
razlike. tako zasebni inštituti najodločneje odgo-
varjajo na provokativno vprašanje »ali bo študij 
dela izginil?«. Rešitve ne vidijo – podobno kot 

Preglednica 19: Povprečne vrednosti odgovorov* na vprašanje “Kako izračunate proizvodne stroške iz študij 
produktivnosti?” (struktura odgovor je enaka kot v preglednici 15)
Table 19: Averages of answers to the question: »How do you calculate production costs from productivity studies?« 
(structure of answers is the same as in Table 15)

Regija
Region

Ali vključujete 
analizo stroškov 
v časovne študije 
Do you include 
cost analysis in 

time studies

Uporabljamo 
strojne eviden

ce za osnove 
stroškov

Do you use ma-
chine performan-

ce data for cost 
calculation

Izračunani 
stroški so v 

poročilih nad de
janskimi stroški

Calculated 
costs are more 

important than 
actual costs in 

the reports

V kalkulacije 
vključujemo 

splošne stroške 
in dobiček delo

dajalca
In cost calcula-
tions we include 

general costs.

Uporabljamo meto
de poenostavljene

ga kalkuliranja
We use methods 
of simplified cost 

calculations

Srednja Evropa
Central Europe 3,21 2,71 2,76 2,26 2,36

Vzhodna Evropa
Eastern Europe 3,19 1,93 2,23 2,57 2,14

Severna Evropa
Northern Europe 3,16 2,40 2,63 2,65 2,27

Južna Evropa
Southern Europe 3,03 2,32 2,46 2,58 2,21

Zahodna Evropa
Western Europe 2,88 2,27 2,57 2,25 2,00

Severna amerika
North America 3,23 2,15 2,54 2,54 2,64

*povprečja glede na odgovore, pri čemer je Nikoli = 1, Redko = 2, Pogosto = 3, Vedno = 4. Sredina je 2,5 – med 
Redko in Pogosto. averages on answers where: Never = 1, Seldom = 2, Often = 3, always = 4. the mean is 2,5 
– between Seldom and Often.

drugi inštituti – v avtomatizaciji spremljanja pro-
cesov, kjer prevladuje optimizem univerz. Vse tri 
kategorije vidijo prednost povezav z GPS, največ 
zasebni inštituti. Glede vprašanja o terenskih študi-
jah so vse tri kategorije zelo enotne in se strinjajo, 
da jih bo v prihodnje manj. Na preostala vprašanja 
so odgovarjali zelo enotno. Približno dve tretjini 
ustanov pričakuje, da bodo začeli uporabljati 
različne metode, ki bodo medsebojno povezane. 
Četrtina do ena tretjina anketirancev je odgovorila 
pozitivno na trditve, da bo študij dela ključen za 
konkurenčnost gozdarstva, pomemben bo za 
promocijo inovacij in za promocijo ergonomije 
in varnosti pri delu.

Glede prihodnosti študija dela in njegove 
pomembnosti za družbo so mnenja torej zelo 
enotna. Raziskovalne organizacije se strinjajo, 
da študij dela ne bo izginil, kar utemeljujejo s 
potrebo po temeljnih informacijah o posameznih 
tehnologijah zaradi različnih potreb. Strinjajo 
se tudi, da bodo študije na terenu postale red-
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Preglednica 20.: Kakšna bo prihodnost študija dela?**
Table 20: What will the future of work study look like?

Regija
Region

Študij 
dela bo 
izginil
Work 

study will 
disappear

Povezan 
bo z GPS
It will be 

connected 
with GPS

Postal bo 
povsem 

avtomatski
It will be-
come fully 
automatic 

(computers, 
camera)

Nadal
jevale 

se bodo 
terenske 
študije

Field stu-
dies will 
continue 

Integraci
ja raznih 

metod
Integra-
tion of 
diverse 

methods

Ključen bo 
za konku
renčnost 

gozdarstva
Crucial for 
compati-
tivenes of 
forestry 
sector

Pomem
ben bo za 
promocijo 

inovacij
Impor-
tant for 

inovation 
promotion

Pomem
ben bo za 
promocijo 

ergonomije 
in varnosti
Important 

for work 
safety and 

ergonomics

Srednja Evropa
Central Europe 1,2 2,8 2,0 2,3 2,8 2,8 2,9 3,0

Vzhodna Evropa
Eastern Europe 1,6 2,4 1,9 2,0 2,5 2,9 3,3 2,9

Severna Evropa
Northern Europe 1,0 2,9 1,9 1,9 2,7 2,7 3,1 3,0

Južna Evropa
Southern Europe 1,3 2,9 2,3 2,3 2,8 3,1 2,9 3,1

Zahodna Evropa
Western Europe 1,3 2,8 1,8 2,3 2,5 3,1 2,8 2,6

Severna amerika
North America 1,3 3,3 2,5 2,5 2,8 3,1 3,1 3,2

**1 = ”Neverjetno”, 2 = ”Verjetno”, 3 = ”Zelo verjetno”, 4 = ”Zanesljivo”. Sredina je 2,5 – med »Verjetno« in »Zelo 
verjetno«. averages on answers where: impossible = 1, Possible = 2, Very possible = 3, For Certain = 4. the mean 
is 2,5 – between Possible and Very possible.

kejše in da bo študij dela bolj povezan z GPS in 
integriran z različnimi drugimi metodami. Vse 
tri skupine ustanov so dokaj enotne tudi v tem, 
kakšen pomen bo imel študij dela v prihodnosti. 
Razlike med vrstami organizacije niso prepričljive, 
čeprav pogosto logične, ker odražajo izkušnje 
raziskovalcev v posamezni ustanovi. težnja po 
avtomatizaciji spremljanja poteka dela je posebno 
izrazita pri zasebnih inštitutih, na splošno pa v 
Severni ameriki in severni Evropi.

4  RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Študija temelji na velikem številu odgovorov na 
vprašanja, ki zadevajo načine izvajanja študija 
dela po svetu in njegovo zdajšnjo vlogo in tudi 
pričakovan razvoj. Vprašanje, ki se postavlja, je, v 
kateri del odgovorov sodimo dandanes v gozdar-
skem delu pri nas. V preteklosti je bilo na organi-
zacijskem področju narejenega veliko, vendar je 
v devetdesetih zavladalo nekakšno zatišje, saj so 
bile takrat pomembnejše naloge preoblikovanja 

družbe in gozdarstva. Naslednje vprašanje je, kako 
bo področje študija dela urejeno v prihodnje. Kot 
kažejo tudi odgovori iz ankete, je pri tem zelo 
pomembno, kakteri deležniki bodo v gozdarstvu 
in s kakšno gospodarsko oz. finančno močjo. 
Glede na razdrobljenost zasebnega lastništva in 
tudi šibko povezovanje med lastniki tam, kjer 
je to mogoče, iz te strani ni mogoče pričakovati 
vlaganj v preizkušanje novih delovnih metod 
in tehnologij. Kateri deležniki se bodo pojavili 
na trgu znanja in razvoja, pa je zelo nehvaležno 
napovedovati. Rezultati ankete so predstavljeni 
v skrajšani obliki in bi lahko odgovorili še na 
številna dodatna vprašanja, vendar je za to še 
čas, saj se urejenost tega področja ne spreminja 
tako zelo hitro.

5  ZAKLJUČEK
4 CONCLUSION

Poznavanje učinkovitosti ter stroškovnega vidika 
ni samoumevno in ne nastane, če za njim ne 
stojijo znanost o študiju dela, primerna praksa 
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izvajalcev in njihova nepristranost, če se želimo 
izogniti subjektivnim ali kako drugače vplivanim 
odločitvam (Nadler, G., 1955). Poleg tega sta pri 
teh vrstah znanosti in stroke nujni vztrajnost in 
izkušenost, ki nastajata počasi, vendar sta v nekem 
trenutku nenadomestljivi.

Števine kombinacije med nalogami s pod-
ročja študija dela in znanstveno organizacijo 
so razvidne iz posebne študije mnenj, ki so bila 
zbrana med strokovnjaki s področja študija dela 
in so na kratko zbrana v prvih poglavjih tega dela 
poročila. Več izkušenj in mnenj iz te študije bi 
lahko pomagalo, da ne bi ponovno orali preorane 
ledino. Študij dela kot znanstvena disciplina bo 
po mnenju evropskih držav in Severne amerike 
(skupaj 175 odgovorov) ključen za konkurenčnost 
gozdarstva, pomemben bo za promocijo inovacij 
in za promocijo ergonomije in varnosti pri delu. 
Pri tem so majhne razlike med posameznimi 
evropskimi regijami in ameriškimi ustanovami.

Študiju dela kot delu širšega področja gozdne 
tehnike bi morali nameniti ustrezno vlogo pri 
prihodnjem uravnavanju ekonomskih razmerij 
v gozdarstvu ter pri presoji vpliva uvajanja novih 
tehnologij na delavca in okolje.
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Žledolom in njegove posledice na razvoj gozdov – pregled 
dosedanjih znanj
Impacts of Ice Storms on Forest Development – a Review

aleksander MaRiNŠEK1,2, Bogomir CELaRC3, andrej GRaH4, Žiga KOKaLJ5, thomas andrew 
NaGEL6, Nikica OGRiS7, Krištof OŠtiR8, Špela PLaNiNŠEK9, Dušan ROŽENBERGaR10, tatjana 
VELJaNOVSKi11, Saša VOCHL12, Peter ŽELEZNiK13, andrej KOBLER14

Izvleček
Marinšek, a., Celarc, B., Grah, a., Kokalj, Ž., Nagel, t. a., Ogris, N., Oštir, K., Planinšek, Š., Roženbergar, D., 
Veljanovski, t., Vochl, S., Železnik, P., andrej Kobler, a.: Žledolom in njegove posledice na razvoj gozdov – pregled 
dosedanjih znanj. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 9. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 58. 
Žled je v naših gozdovih ena glavnih naravnih motenj, ki pogosto zelo vpliva na dinamiko gozdne vegetacije 
in funkcije gozdov. Poškodovanost zaradi žleda ponavadi povzroča zmanjšano vrednost lesa in povzroči ne-
gativne ekonomske posledice za gozdarstvo in lastnike prizadetih gozdov. Posredno se zaradi žleda povečuje 
tudi dovzetnost gozdnega drevja za različne bolezni in škodljivce. Različnih stopenj poškodovanosti gozdnega 
drevja ne povzroča le žledenje samo, temveč nanjo posredno in neposredno vplivajo tudi drugi dejavniki. V 
prispevku skušamo odgovoriti na vprašanje, kako ob pojavu žledoloma različni dejavniki vplivajo na vrsto in 
obseg poškodovanosti gozdnega drevja. Namen našega prispevka je opisati glavne povezave med različnimi 
rastiščnimi dejavniki in lastnostmi gozdnih sestojev ter stopnjo oziroma vrsto poškodb na gozdnem drevju, 
ki nastane zaradi žledenja. Navajamo tudi smernice za izboljšanje stabilnosti in odpornosti gozdov proti žledu 
ter glavne ugotovitve, kako s pomočjo najnovejših tehnologij in metod nastalo škodo čim ustrezneje ocenimo.
Ključne besede: gozd, žled, poškodbe dreves, gospodarjenje z gozdovi, smernice za gospodarjenje, daljinsko 
zaznavanje 

Abstract 
Marinšek, a., Celarc, B., Grah, a., Kokalj, Ž., Nagel, t. a., Ogris, N., Oštir, K., Planinšek, Š., Roženbergar, D., 
Veljanovski, t., Vochl, S., Železnik, P., andrej Kobler, a.: impacts of ice Storms on Forest Development – a Re-
view. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 9. in Slovenian, abstract and summary 
in English, lit. quot. 58. translated by the authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading 
of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
in Slovenian forests, ice storms are a very frequent natural disturbance process and have an important impact 
on forest structure, composition, and function. Moreover, tree damage due to ice accumulation usually leads 
to reduced value of timber and has negative economic consequences for forestry and forest owners. indirectly, 
ice damage increases the susceptibility of forest trees to a variety of diseases and pests. in addition to ice storm 

Znanstvena razprava
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1  UVOD 
1  INTRODUCTION

Žled je meteorološki pojav, ki nastane tako, da 
ravno prav velike kapljice podhlajene vode pri 
dotiku s hladno podlago skoraj takoj primrznejo. 
Celoten del kapljice ne zmrzne takoj in polzeča 
voda v zraku s temperaturo malo pod 0 °C zmrzne 
šele čez čas, pa še to ne vsa (Mezgec, 2015). Čeprav 
so fizikalne razmere, v katerih nastane žled, dobro 
znane, je njegovo pojavljanje težko napovedati. 
Žled v gozdovih in na negozdnih površinah pov-
zroča gospodarsko škodo in ga uvrščamo med 
naravne, abiotske motnje gozdnega ekosistema, 
ki jih ni mogoče preprečiti. 

Skupna lastnost naravnih motenj v gozdnem 
ekosistemu je, da zelo vplivajo na zgradbo gozdnih 
ekosistemov, kroženje snovi in energije v njih. Motnja 

intensity, a variety of other factors contribute to damage patterns. in this article we attempt to answer some ques-
tions about how various factors affect the type and extent of damage to forest trees caused by freezing rain. More 
specifically, we outline some of the main relationships between different forest sites and stand characteristics 
and the degree and type of damage to forest trees. We also include some guidelines for improving stability and 
resilience of forest stands, as well as the main findings on how using the latest technologies and methods can 
help in estimating the extent and type of damage.
Key words: forest, ice storm, glaze, sleet, tree damage, management, silviculture guidelines, remote sensing

je na splošno katerikoli dogodek v času, ki vpliva na 
razvoj ekosistema, življenjske skupnosti ali popu-
lacijske strukture in spremeni vire, razpoložljivost 
substrata ali fizično okolje (Pickett in White, 1985). 
Motnje lahko delimo po intenzivnosti na akutne 
in kronične, po časovnem trajanju na kratkotrajne 
in dolgotrajne, po predvidljivosti na predvidljive 
(ciklične) in nepredvidljive. Po izvoru jih delimo na 
naravne, antropogene in kombinirane ter po pro-
storskem obsegu na globalne, regionalne, krajinske, 
ekosistemske in mikrorastiščne. tako žledenje lahko 
označimo kot akutno, kratkotrajno, nepredvidljivo 
naravno motnjo. Ponavadi poškodovanost gozdnega 
drevja zaradi žleda povzroči zmanjšano vrednost lesa 
in negativne ekonomske posledice za gozdarstvo 
in lastnike prizadetih gozdov. Posredno se zaradi 
tega povečuje tudi dovzetnost za razne bolezni in 
škodljivce gozdnega drevja.

Slika 1: izruvano in prelomljeno drevo zaradi žleda v Sloveniji leta 2014 (foto: Jure Žlogar)
Figure 1: Uprooted and broken tree – consequence of ice damage in Slovenia in 2014 (photo: Jure Žlogar)
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Večinoma ujme prikazujemo v negativnem 
kontekstu, saj povzročajo kratkoročno in dolgo-
ročno ekonomsko škodo, ki jo težko nadome-
stimo, po drugi strani pa z ekološkega stališča 
takih motenj ne moremo označiti kot škodljive 
za ekosistem (turner in Dale, 1998; Nagel in 
Roženbergar, 2015).

intenzivnost in vrsta poškodb na drevju zaradi 
žleda nista odvisni samo od mase žledu, ki se 
povečuje s povečano količino ledu na drevju. 
Glede na objavljene študije posredno in neposre-
dno vplivajo na stopnjo in vrsto poškodovanosti 
drevja tudi naslednji dejavniki: vremenske razmere 
(količina padavin, temperatura zraka, dolžina 
obdobja ugodnih vremenskih razmer za razvoj 
žleda, jakost in smer vetra ...), gostota sestoja, 
vertikalna sestojna struktura, starost sestoja in 
dreves, drevesna višina, premer dreves, razmerje 
med višino in premerom, vrastni kot vej, prejšnje 
poškodbe dreves, velikost in stopnja asimetričnosti 
krošenj, bolezni gozdnega drevja, gozdnogojitveni 
sistem, drevesne vrste in nenazadnje lastnosti 
terena; nagib, lega, geološka podlaga, globina tal, 
skalovitost, kamnitost, vlažnost in tip tal (Bleiweis, 
1983; Warrillow in Mou, 2003; Bragg in sod, 2003; 
Papež, 2005; Jakša, 2007; Saje, 2014). 

1.1  Obsežnejši žledolomi v Sloveniji 
1.1  Extensive sleets in Slovenia

Pogostnost in obseg najintenzivnejših žledolomov 
v Sloveniji je navedel že Saje (2014), zato o tem le na 
kratko. Žledolomi so najpogostejši v jugozahodni 
Sloveniji (Saje, 2014), izraziteje na visokem krasu 
in ob njegovem obrobju ter zunanji Primorski 
oziroma submediteranski Sloveniji (Perko in 
Pogačnik, 1996). Glede pogostnosti žledenja se 
je izkazalo, da se je v zadnjih osemnajstih letih, 
od leta 1995 do 2012, žled lokalno in z različno 
intenzivnostjo pojavljal vsako leto (ZGS, 2014). 
Zaradi žleda je bilo v tem obdobju saniranega 
72.000 m3 lesa/leto. Poljanec in sod. (2014) ugota-
vljajo, da žledolomi povzročijo 7,6 % sanitarnega 
poseka oziroma 2,8 % od evidentiranega poseka. 

Prve znane zapise o žledolomu navaja Domi-
celj za leto 1900 (Domicelj, 1900), ko je do 8 cm 
debela ledena obloga poškodovala 95 % gozdov na 
Notranjskem, predvsem v Vremski dolini in okolici 

Pivke. Sledilo je še nekaj hujših žledolomov, ki so 
poškodovali več kot 100.000 m3 lesa. V idrijskih 
gozdovih je leta 1953 žled poškodoval 150.000 
m3, pretežno bukve. Na začetku in ob koncu leta 
1973 je žled v GGO Postojna, tolmin in Kranj 
poškodoval skoraj pol milijona kubičnih metrov 
lesa. Mnogi se še spomnijo tudi izjemno hudega 
žledoloma leta 1980 v Brkinih in v Posavskem 
hribovju, kjer je do 7 cm debel ledeni oklep poško-
doval 786.000 m3 lesa. V letu 1984 je žledolom v 
GGO Ljubljana poškodoval 110.000 m3 lesa, leto 
kasneje pa 500.000 m3 v GGO Kranj. Kombinacija 
snegoloma in žledoloma v zimi 1995/96 je v GGO 
Ljubljana Celje in Maribor poškodovala 681.000 
m3 lesa, eno zimo kasneje pa še 867.000 m3 v GGO 
tolmin, Bled, Kranj, Ljubljana, Postojna, Kočevje, 
Novo mesto in Brežice (Saje, 2014).

V primeru žledenja, ki je med 31. januarjem in 
5. februarjem leta 2014 prizadel Slovenijo, lahko 
skorajda govorimo cikličnem, nepredvidljivem 
in glede na prostorski obseg širšem regionalnem 
pojavu. Pojav ni bil izjemen le zaradi časa trajanja 
in prostorske razširjenosti, temveč tudi zaradi 
obsega škode, ki jo je povzročil znotraj in zunaj 
gozdnega prostora (Sinjur in sod., 2014). Škoda 
je bila tolikšna zaradi kombinacije žleda, snego-
loma in predhodnega deževja, ki je razmočil in 
zmehčal gozdna tla. Žled je na 601.900 ha (Slika 
2) poškodoval različna gozdna rastišča in različne 
tipe gozdov, v katerih se gospodari na različne 
načine (Veselič in sod., 2014). Glede na ocene 
(Kobler in sod., 2015) bo v naslednjih desetih 
letih treba obnoviti okrog 14.000 ha gozdov; 
predvsem z naravno obnovo. Na skoraj 1000 ha 
pa je predvidena umetna obnova s sajenjem. 

2 POVEZAVA MED 
POŠKODOVANOSTJO ZARADI 
ŽLEDA IN GOZDNIM RASTIŠČEM 

2 CONNECTIONS BETWEEN SLEET 
DAMAGE AND FOREST SITES

Slovenija je reliefno, podnebno in posledično 
tudi rastiščno zelo raznolika, njena lega pa je 
na stičišču štirih velikih evropskih geografskih 
enot: alp, panonske regije, Dinarskega gorstva 
in Sredozemlja. Zato so določena območja bolj 
podvržena naravnim ujmam kot druga. 
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Najpogostejše poškodbe, ki nastanejo zaradi 
žledoloma, pa tudi snegoloma in vetroloma na 
gozdnem drevju, so: upognjenost drevja, lomljenje 
posameznih vej, odlomi vrhov dreves (predvsem 
pri iglavcih), izruvanje in odlom drevesa ter 
prelom debla. Pri izruvanju se drevo podre skupaj 
s koreninskim sistemom. Za odlom drevesa šte-
jemo prelom drevesa v višini panja ali do višine 
2 m od tal. O prelomu debla pa govorimo takrat, 
ko se deblo prelomi nad višino dveh metrov nad 
tlemi (Jakša in Kolšek, 2009). Drevesa so sposobna 
preživeti tudi znatne poškodbe krošnje in posto-
poma obnoviti asimilacijski aparat, vendar pa je 
priraščanje v tem času oslabljeno (irland, 2000).

Posebno hude poškodbe rastišča nastanejo, ko se 
izruje celotno drevo skupaj s koreninskim sistemom 
(Slika 3). Pri tem nastane značilen obstojen relief 
s talnimi jamami in zemeljskimi kupi (ang. = pit 
and mound relief). izruvana koreninska gruda se z 

razpadanjem korenin v petih do desetih letih pre-
oblikuje v zemeljski kup. V jamah in pripadajočih 
kupih se mikroklimatske in pedološke razmere 
značilno razlikujejo od okolice (Šamonil in sod., 
2010). Kupi so toplejši in manj vlažni od okoliških 
tal, tla jam pa so hladnejša in vlažnejša od kupov 
in okoliških tal (razen v obdobjih debele snežne 
odeje). intenzivnost fotosintetsko aktivnega sevanja 
(PaR) je na kupih večja in v jamah manjša od pov-
prečja. Študije so pokazale, da je vsebnost ogljika in 
dušika v tleh jam in kupov na splošnem manjša, a 
hkrati še vedno ni značilno različna od vrednosti v 
nepoškodovanih tleh (Liechty in sod., 1997). tla v 
kupih so v primerjavi s tlemi jam revnejša s hranili 
in bolj kisla (Šamonil in sod., 2010). Površina kupov 
prav tako vsebuje zelo malo organskih snovi, saj 
površino sestavlja prst iz globljih mineralnih slojev 
tal, ki se je držala koreninskega sistema. Zaradi 
oblike so kupi tudi zelo nestabilni in podvrženi 

Slika 2: Poškodovanost gozdov zaradi žledoloma februarja 2014 po gozdnogospodarskih enotah ter po-
treben sanitarni posek v m3/ha. Vir: Zavod za gozdove. (http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/CE/
varstvo/2014Ujma/1_GGE_san_posek.jpg)
Figure 2: Damage to forests caused by ice break in February 2014 by forest management units and the neces-
sary sanitary felling in m3/ha. Source: Slovenian Forest Service (http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/CE/
varstvo/2014Ujma/1_GGE_san_posek.jpg)
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eroziji. te lastnosti otežujejo uspevanje rastlin na 
kupih (Liechty in sod., 1997; von Oheimb in sod., 
2007; ilisson in sod., 2007), čeprav je vrstna pestrost 
rastlinskih združb na kupih v primerjavi z jamami 
lahko tudi večja (Peterson in sod., 1993). Z vidika 
ekosistema povzroča ruvanje večje spremembe v 
delovanju ekosistema, saj se s skupaj z izruvanim 
drevesom na območju, kjer je koreninilo, uniči oz. 
poškoduje tudi rastišče. Po drugi strani pa pomenijo 
kupi priložnost za vrste, ki se lažje obnavljajo na 
mineralnih tleh.

Glede na sestojno zgradbo, količino žleda 
in zgodovino sestoja se škoda v sestojih lahko 
giblje od majhne in točkovne pa vse do popolne 
poškodovanosti gozdnega sestoja. Pri žledu manjše 
intenzivnosti so poškodbe omejene na lomljenje 
posameznih vej, pri močnejšem žledu pa nastajajo 
večje poškodbe drevja (Jakša in Kolšek, 2009), kot 
so prelomi, odlomi in izruvanje celotnega drevesa 
(Slika 1). Po močnejšem žledolomu, v kombinaciji 
s snegolomom, ki se je zgodil pozimi 1996/97 in 
poškodoval približno 8 % slovenskih gozdov, Jakša 
(1997) ugotavlja, da so bili najbolj prizadeti sestoji 
ob pobočjih jarkov, gozdnem robu in infrastruk-
turnih objektih v gozdu. Proti poškodbam, ki jih 

povzroča žled, so najbolj odporni starejši sestoji 
in sestoji na grebenastih in prisojnih legah (Papež, 
2005). Glede na drevesno vrsto listavcev so bili po 
podatkih ZGS (2014) zaradi žleda med letoma 1995 
in 2012 najbolj poškodovani: črni gaber, mali jesen, 
siva jelša, črna jelša in breza. Sestoji listavcev so 
najbolj prizadeti na strmih pobočjih in rastiščih 
s plitvimi tlemi (Jakša, 1997). Glede iglavcev pa 
Jakša (1997) ugotavlja, da starejšim iglavcem žled 
predvsem lomi vrhove, v primeru prisotnosti 
razmočenih tal in/ali močnejšega vetra pa jih tudi 
izruje. Zagotovo na stopnjo in vrsto poškodbe ne 
vpliva le en dejavnik, temveč po navadi kombinacija 
in sinergija več dejavnikov, ki vplivajo na stopnjo 
poškodovanosti v okviru določenega rastišča. Na 
nekem rastišču z enako matično podlago, globino 
tal, naklonom, lego idr. so poškodbe lahko veliko 
večje v sestojih, ki niso negovani ali pa so pregosti 
in imajo visoko razmerje med višino drevesa in 
prsnim premerom. Sestoji so slabo odporni proti 
vetrolomom, snegolomom in žledolomom še 
nekaj let po redčenju zaradi vrzelastih in rahlih 
sklepov krošenj. Zato v primeru žleda (ali drugih 
ujm) lahko nastane zaporedno podiranje dreves 
oz. domino učinek (Saje, 2014).

Slika 3: izruvano drevo skupaj s koreninskim sistemom je velika poškodba za zgornje horizonte tal. (Foto: 
aleksander Marinšek)
Figure 3: Uprooted tree represents serious injury to the upper soil layers (photo: Aleksander Marinšek)
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Za vrste poškodb, ki jih povzroča žled, lahko 
potegnemo analogijo iz poškodovanosti zaradi 
vetrolomov, kjer je poškodovanost odvisna od 
hitrosti vetra, v primeru žleda pa njegove količine 
na drevju, oblike terena, vrste in stanja tal, pred-
vsem v povezavi z vodo, drevesno vrsto, razvojno 
fazo sestoja, obliko krošnje ter obliko sestoja in 
zarasti. Uklonska sila, ki deluje na drevo v primeru 
vetra, žleda ali celo kombinacija obojega, je lahko 
tolikšna, da lahko izruje ali zlomi še tako dobro 
ukoreninjeno ali debelo drevo (Jakša in Kolšek, 
2009). Vseeno pa pri zmernih jakostih žledenja 
na stopnjo in vrsto poškodb vplivajo tudi lastnosti 
rastišča. Stanje zemljišča zelo vpliva na možnost, 
da bo drevo izruvano. Možnost izruvanja se veča 
z razmočenostjo zemljine, v katero drevo korenini 
(Jakša in Kolšek, 2009; irland, 2000). Ravno raz-
močena in zmehčana gozdna tla so bila značilna 
za katastrofalen žled v letu 2014 in so povečala 
poškodovanost gozdnega drevja zaradi izruvanja 
celotnih dreves. Kadar je zemljišče suho ali zmr-
znjeno, pa se veča verjetnost preloma drevesa. 
tveganje preloma povečuje tudi okuženost drevja 
s patogenimi glivami (Jakša in Kolšek, 2009) ter 
stare poškodbe debel.

Ena od lastnosti gozdnega rastišča je nadmorska 
višina. irland (2000) je za ameriške razmere doka-
zal, da se z nadmorsko višino značilno povečuje 
tudi količina žleda na drevju. Dejstvo, da topo-
grafija pomembno vpliva na povečevanje škode 
zaradi žleda, ugotavljajo tudi drugi raziskovalci 
(Boerner in sod., 1988; Walker in Oswald, 2000; 
Pasher in King, 2006); še posebno, če so višje 
lege bolj nagnjene k pojavu žledenja. Lokalno je 
lahko v višjih legah žledenje bolj intenzivno kot 
v nižjih predelih zaradi nižjih temperatur zraka 
in obilnejših padavin.

Prav tako je kopičenje žleda povezano z lego 
rastišča. Po eni strani so talne razmere na rasti-
ščih, ki se pojavljajo na različnih legah, različne, 
po drugi strani pa so rastišča na določenih legah 
lahko bolj izpostavljena nizkim temperaturam in 
močnejšim vetrovom, kar vpliva na večji obseg 
in stopnjo poškodovanosti sestojev (Nicholas in 
Zedaker, 1989; Lafon in sod., 1999; Warrillow 
in Mou, 1999). Večje škode zaradi žledoloma 
so opazili tudi na izpostavljenih višjih predelih 
pobočij, predvsem kot posledico močnejših 

vetrov (Rhoads in sod., 2002). isti avtorji navajajo, 
da večja škoda nastaja na strmejših terenih, ob 
vodotokih in na dnu dolin, kar pripisujejo fini 
teksturi tal in globini koreninjenja. Lafon (2004) 
je z modeliranjem predvidel, da na blagih terenih 
nastajajo predvsem poškodbe krošenj, medtem ko 
se z večanjem nagiba terena povečuje verjetnost 
resnejših poškodb dreves (prelomi debla in izrutje 
celotnega drevesa). Nagnjenost terena botruje tudi 
k temu, da drevje, predvsem na osojnih pobočjih, 
razvije asimetrično krošnjo. Enostranska obteži-
tev zaradi velike količine žleda lahko posledično 
povzroči zlom dela ali celotne drevesne krošnje 
(Rebertus in sod., 1997; Seischab in sod., 1993). 
Seischab in sod. (1993) so v raziskavi v Severni 
ameriki ugotovili, da je bilo v različnih gozdnih 
združbah najbolj prizadeto drevje z gozdnega roba 
in drevje na strmih terenih, predvsem na vzhodnih 
in severnih legah. Proulx in Greene (2001) sta 
z raziskavo dokazala, da so se robna drevesa in 
drevesa na strmih terenih zaradi žleda upognila ali 
prelomila v smeri daljše osi asimetrične krošnje. 
Podobno sta ugotovila tudi Warrillow in Mou 
(1999), in sicer, da se največje škode pojavljajo 
na strmih terenih z vzhodno lego. Gay in Davis 
(1993) sta za območje Severne amerike ugotovila, 
da na pogostnost žledenja neposredno vpliva tudi 
geografska širina. Ugotovila sta, da obstajata dva 
splošna trenda glede frekvence in trajanja žledenja 
v JV delu ZDa, kjer so žledolomi najpogostejši: 
pogostnost in dolžina trajanja žledenja se večata 
na gradientu od priobalnih predelov proti gorskim 
območjem ter od juga proti severu.

Geološko (litološko) podlago pod tlemi lahko 
tvorijo različni tipi kamnin ali sedimentov, ki v 
povezavi z drugimi dejavniki (podnebje, nad-
morska višina, nagib, usmerjenost pobočja) 
tvorijo tla različnih debelin in geomehanskih 
lastnosti, ki poleg drugih dejavnikov vplivajo na 
odpornost dreves proti žledolomu. Literature, ki 
bi se ukvarjala z neposrednim vplivom litološke 
podlage na poškodbe dreves, je zelo malo. izjema 
v Sloveniji je le raziskava Šifrerja (1977), kjer je 
litološka podlaga le bežno omenjena med dru-
gimi dejavniki. Z razrastom korenin v matično 
kamnino pod tlemi in vplivom na izruvanje so 
se ukvarjali Phillips in sod. (2008), vpliv izruva-
nja dreves na stopnjo erozije matične kamnine 
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in spreminjanje debeline tal pa sta raziskovala 
Gabet in Mudd (2010). Klastične kamnine in 
sedimenti, magmatske in metamorfne kamnine 
tvorijo debelejša tla in hitreje ter globlje prepe-
revajo kot tla na karbonatni podlagi. Na strmih 
pobočjih nastajata drsenje in plazenje sedimenta, 
drevesa so nagnjena, kar povzroči neenakomerno 
obtežitev ob žledenju. Za Slovenijo je značilno, da 
veliko površino pokrivajo karbonatne kamnine, 
predvsem apnenec in dolomit. Na apnencu so tla 
na splošno plitvejša. izdanki (kamnina ali ruda, ki 
je na zemeljskem površju) se pojavljajo na povr-
šini tudi na položnih pobočjih, tako da drevesa 
deloma koreninijo tudi v razpokah in zato je na 
taki podlagi pričakovati manjše poškodbe oziroma 
pretežno odlome. Dolomit je mehansko precej 
manj odporen od apnenca, preperina na njem 
je debelejša, razpokan je precej bolj na gosto. Na 
dolomitni podlagi je pričakovati izruvanje dreves, 
podobno kot na klastični podlagi. Pomemben 
dejavnik je torej tudi geomehanska odpornost 
kamnin proti tektonskim procesom, od katerih 
so odvisni usmerjenost, gostota, odprtost, oblika 
tektonskih diskontinuitet, posledično pa tudi 
hitrost preperevanja. Pri nekaterih kamninah so 
pomembne diskontinuitete, tudi plastovitost, ki je 
zaradi kasnejših tektonskih procesov sedaj različno 
usmerjena. Šifrer (1977) omenja, da so bile med 
žledenjem leta 1975 poškodbe največje na površi-
nah, pokritih z debelo preperino, periglacialnim 
drobirjem, ter na dolomitnih tleh, peščenjakih in 
glinavcih, medtem ko so bile na apnenčastih tleh 
veliko manjše. Pri nadaljnjih raziskavah bi bilo 
smiselno primerjati vrsto in stopnjo poškodova-
nosti zaradi žledoloma z geološko podlago, po 
možnosti na takšnem območju, kjer bi bili drugi 
vplivni dejavniki vsaj približno enaki. 

tudi posebna rastišča, kot so npr. mrazišča, so 
lahko vzrok za povečano pogostost pojavljanja 
žledu. to so rastišča, kjer se zajezi hladen zrak 
oziroma rastišča, kjer zastajajo žepi hladnega zraka 
(Lafon in sod., 1999; Walker in Oswald, 2000). 
Dejstvo, da lokalna topografija igra pomembno 
vlogo, so izpostavili tudi kanadski raziskovalci 
Kerry in sod. (1999). Za območja, kjer je pogo-
stost žledenja večja, so posebej izpostavili doline 
in kotline, v katere je ujet hladen zrak. Njihova 
raziskava je pokazala tudi, da se škoda zaradi 

žleda lokalno spreminja, odvisna pa je predvsem 
od sestave drevesnih vrst, režima gospodarjenja z 
gozdom, nagiba terena in lege rastišča. Podobne so 
tudi ugotovitve Rebertusa in sod. (1997) v Misso-
uriju. Ugotovili so, da je odstotek poškodovanosti 
dreves višji na bolj zmerno vlažnih rastiščih ter 
da je dno dolin bolj občutljivo za žled, in sicer 
predvsem zaradi zadrževanja hladnega zraka ter 
osojnih leg, zaradi katerih se žled na drevju obdrži 
dalj časa. Warrillow in Mou (1999) pa v primeru 
gorskega predela apalačev nasprotno ugotavljata, 
da je bilo najmanj škode zaradi žledu na vznožju 
in dnu dolin. 

Pogosta protislovja v povezavi med različnimi 
dejavniki ter povzročeno škodo in njeno inten-
zivnostjo nakazujejo kompleksnost, zaradi česar 
je vsak žledolom unikaten in težko predvidljiv 
(Bragg in sod., 2003).

3 METODE UGOTAVLJANJA 
POŠKODOVANOSTI DREVJA IN 
GOZDOV ZARADI ŽLEDA 

3 METHODS USED FOR THE 
ESTIMATION OF SLEET DAMAGE 

3.1  Daljinsko zaznavanje gozdnih ujm
3.1  Remote sensing

V Evropskem gozdarskem inštitutu EFi (Gardiner 
in sod., 2010) ugotavljajo, da je v EU nujno treba 
vzpostaviti mehanizme, ki naj omogočajo ažurne, 
lahko dostopne in natančne informacije o gozdnih 
ujmah in njihovih posledicah. Nujni del takega 
mehanizma je uporaba podatkov daljinskega 
zaznavanja, iz katerih je hitro mogoče pripraviti 
karte geografskega obsega poškodovanih gozdov 
in resnosti poškodb gozda. Mnogi podatki sate-
litskega in letalskega daljinskega zaznavanja se že 
dolga leta rutinsko snemajo, zato je mogoče stanje 
po ujmi primerjati s stanjem pred njo. Če primer-
jamo satelitska in letalska snemanja, so največje 
prednosti prvih cenenost, ažurnost in hkraten 
zajem velikih površin. Satelitsko sliko poškodo-
vanih gozdov za zelo velika območja je v jasnem 
vremenu mogoče dobiti že v nekaj dneh po ujmi, 
kar lahko zagotovi prvo objektivno informacijo 
o obsegu škode. Prednost letalskih snemanj pa 
je večja podrobnost podatkov, zato z njimi lahko 
pripravimo natančnejše ocene škode in podlage 
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za sanacijo. Letalska snemanja lahko ponudijo 
še mnogo več kot le fotografije in DOF (digitalni 
ortofoto posnetki). Jeseni 2014 in spomladi 2015 
je bila Slovenija v okviru projekta Lidarsko sne-
manje Slovenije 2014/2015 (Ministrstvo za okolje 
in prostor) v celoti posneta z lidarjem. Lidar je 
tehnologija aktivnega daljinskega zaznavanja, ki 
daje podrobne tridimenzionalne podatke o hori-
zontalni in vertikalni strukturi gozdnih sestojev 
in višini drevja. to omogoča objektivno oceno 
ne le geografskega obsega škode, ampak tudi 
poškodb sestojnih struktur in sprememb sestojnih 
višin. Na podlagi vseslovenskih lidarskih podat-
kov na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Zavodu 
za gozdove in Geodetskem inštitutu Slovenije 
že potekajo aktivnosti za vključitev lidarskih 
podatkov v kartiranje katastrofalnega žledoloma 
iz februarja 2014.

tehnologija daljinskega zaznavanja ponuja 
velikopovršinski pogled na pokrajino, zaradi 
namenskih senzorjev pa tudi konsistentna (pri-
merljiva in sistematična) opazovanja. V zadnjem 
desetletju je mogoče zaslediti številne iniciative 
in podporo specializiranih vesoljskih programov 
za vegetacijske študije (npr. izstrelitev satelita za 
opazovanje vegetacije PROBa-V v letu 2013, 
sateliti Sentinel 2 in 3 v bližnji prihodnosti), ki z 
omogočanjem dostopa do prostorskih podatkov 
vzpostavljajo okvir za stalno satelitsko spremlja-
nje gozdov na svetovni, pa tudi na meddržavni, 
državni ali krajevni ravni. V prihodnjih letih bodo 
serije satelitskih podatkov vse gostejše (prehod 
na dnevna oz. nekajdnevna opazovanja iste loka-
cije) ter podrobnosti prikaza mnogo natančnejši 
(bistveno pod 100 m).

Uporaba optičnih satelitskih posnetkov v 
gozdarstvu je že razširjena v spremljanju (monito-
ringu) zaščitenih območij (habitatov) in intenzivno 
gospodarsko izkoriščanih območjih, v sistemih 
zgodnjega opozarjanja za požarno ogroženost 
in ocenjevanju posledic požarov in vetrolomov 
v gozdovih (Dees, 2014; Kennedy in sod., 2009; 
Souza in sod., 2005; Miller in sod., 2002; Schardt 
in sod., 1996; Smith in sod., 2015), redkejši pa so 
primeri ocenjevanja posledic po ledenih ujmah 
(žledolomu) oziroma spremljanja procesov po 
tovrstnih motnjah (učinki naravne obnove, sana-
cije). Schelhaas s sodelavci (2003) tudi ugotavlja, 

da so vetrolomi in požari v evropskih gozdovih 
pogostejši pojavi kot žledenje.

Za kartiranje, oceno in spremljanje motenj 
v gozdovih se najpogosteje uporablja kombina-
cija podatkov in tehnik za daljinsko zaznavanje 
(satelitskih in letalskih) ter statističnih modelov 
(aszalós in sod., 2012; Kennedy in sod., 2010). 
Spremembe v rastju se odražajo preko sprememb 
v spektralnih podpisih oziroma odbojnosti. Pri 
večspektralnih posnetkih iz kombinacij kana-
lov pridobimo informacije o stopnji aktivnosti 
fotosinteze, stresa, vsebnosti vlage in drugih 
biofizikalnih lastnostih rastlin, na podlagi katerih 
lahko interpretiramo, kje je prisotna vegetacija 
(npr. vegetacijski indeksi NDVi, FVC, faPaR, 
Lai), stanje vegetacije (npr. zdravstveno stanje, 
produktivnost, sušni stres), zasledujemo trend 
sprememb (npr. fenološke faze, motnje, poškodbe) 
ali ocenjujemo strukturne lastnosti sestojev.

Največ študij za oceno učinkov ledenih ujm je 
opravljenih za severnoameriške (Olthof in sod., 
2004; King in sod., 2005) in kitajske (Shao in sod., 
2011; Xu in sod., 2013) gozdove in praviloma 
temeljijo na izračunu normiranega diferencial-
nega vegetacijskega indeksa NDVi (Slika 4a,b). 
Le posamične študije obravnavajo dogodke, 
povezane z ledenimi ujmami na evropskih tleh. 
Šimić Milas in sod. (2015) so v svoji študiji pri-
kazali uporabnost posnetkov Landsat 8 za hitro 
oceno škode v gozdu po žledolomu in poplavah 
leta 2014 na Hrvaškem. aszalós in sod. (2012) 
so na primeru starejših žledolomov na Madžar-
skem proučevali zmožnosti napovedanja motenj 
ledenih ujm s pomočjo podatkov, pridobljenih iz 
aeroposnetkov in terenskih pregledov. Zanimiv 
je tudi primer operativnega kartiranja posledic 
neurij na Poljskem s posnetki RapidEye v okviru 
sistema, zasnovanega za spremljanje in poročanje 
o evropskih gozdovih (Dees, 2014).

Satelitsko daljinsko zaznavanje zagotavlja 
zvezno porazdeljene kvantitativne meritve para-
metrov gozda, zaznavanje sprememb in zgodnje 
trende razvoja ter sprotno kartiranje stanja. Smi-
selno dopolnjuje podatke terenskih pregledov pri 
velikopovršinskem spremljanju gozdov ali na težje 
dostopnih območjih. K integriranemu opazovanju 
gozdov lahko dodaja konkretne prednosti bodisi 
v razumevanju kompleksnih odnosov v gozdnih 
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ekosistemih pa tudi v načrtovanju in spremljanju 
gozdnogospodarskih ukrepov.

Uvajanje sodobnih tehnoloških sredstev nava-
dno pomeni racionalizacijo dela in večjo kakovost 
storitev. Pomislimo na leto 2001, ko sta Kopše in 
Hočevar podala oceno o uporabi GPS-navigacije 
v gozdni inventuri, ki je spodbudila uporabo  
GPS-sprejemnikov v gozdarstvu in so zdaj nepo-
grešljiv del terenske opreme.

4 NEKATERE SMERNICE ZA 
IZBOLJŠANJE STABILNOSTI IN 
ODPORNOSTI GOZDOV PROTI 
ŽLEDU 

4 GUIDELINES FOR IMPROVEMENT 
OF STABILITY AND RESILIENCE OF 
FORESTS

Pri gospodarjenju z gozdovi si po naravnih 
ujmah, kot je bil žledolom leta 2014, po navadi 
prizadevamo za izboljšanje njihove stabilnosti 
in odpornosti. Povečanje stabilnosti pomeni 
manjšo dovzetnost dreves za hujše poškodbe, 
večja odpornost pa povečano sposobnost gozda, 

da si opomore po večjih ujmah. Odpornost lahko 
definiramo kot čas, ki je potreben, da se sestojna 
struktura, drevesna sestava in procesi v gozdu 
vrnejo v podobno stanje, kot je bilo pred ujmo. 

Nekaj temeljnih smernic za izboljšanje stabil-
nosti in odpornosti gozdnih sestojev.

Stabilnost
 – Mlajši gozdovi v fazi letvenjaka ali drogovnjaka, 

ki so bili preredčeni pred nedavnim (npr. < 5 
let), niso imeli dovolj časa za rast debla (izbolj-
šanje HD-razmerja) in korenin. taki sestoji 
so zato mehansko nestabilni in še posebno 
občutljivi za žledolom (Bragg in sod., 2003). 
Pri uporabi gojitvenih zvrsti, kot so zastorno 
ali skupinsko postopno gospodarjenje, moramo 
zato paziti, da se izogibamo hkratnemu izvaja-
nju redčenj na večjih površinah. Redčenja naj 
bodo raje opravljena na manjših ločenih povr-
šinah in pogosteje. Pomembna je pravočasnost; 
zelo občutljivi so sveže preredčeni sestoji, kjer 
je bilo redčenje opravljeno prepozno.

 – alternativa manjšemu obsegu in časovni raz-
poreditvi redčenj je lahko tudi t.i. minimalna 

Slika 4: Potek vegetacijskega indeksa NDVi za GGE 76 (Jezerščak), kjer so zaznane posledice žleda (a), ter za 
GGE 87 (Žrni dol), kjer žledenje ni bilo prisotno/zaznano; (b) vegetacijski indeks je izračunan iz satelitskih 
podatkov MODiS (16-dnevni kompozit, 300 m prostorska ločljivost) za desetletno obdobje in je povprečen za 
območja gozda znotraj posamezne GGE.
Figure 4: Vegetation index NDVI dynamics for the forest management unit 76 (Jezerščak), where the consequences 
of ice sleet can be percived (a) and for the forest management unit 87 (Žrni dol) where ice sleet disturbance was not 
present (b). Vegetation index is calculated from the MODIS satellite data (16 day composite, 300 m spatial resolution) 
for the ten-year period and the average in the area of forest within a forest management unit.
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nega. Pri tem načinu nege v mlajših sestojih 
izberemo samo 60 do 80 najbolj kakovostnih 
in vitalnih dreves na hektar, ki jim z izbiralnim 
redčenjem zagotovimo več rastnega prostora, 
pri čemer načrtno pospešujemo simetrično rast 
krošnje. Slednje je še posebno pomembno na 
strmih pobočjih, kjer širimo rastni prostor v 
smeri po pobočju navzgor. Stroški pri tovr-
stnem ukrepanju so v primerjavi s klasičnim 
izbiralnim redčenjem manjši, v sestoju pa tako 
vzpostavimo mrežo točk s povečano (tudi 
kolektivno) stabilnostjo.

 – Pri vsaki naravni ujmi, ne samo pri žledu, 
so gozdovi s homogeno strukturo in manjšo 
strukturno in vrstno pestrostjo bolj ogroženi, 
še posebno, če v njih prevladujejo ranljive dre-
vesne vrste, ki so občutljive za določene ujme 
in uspevajo na bolj izpostavljenih mestih. V 
raznodobnih gozdovih je zato večja stabilnost 
mešanih sestojev (Spiecker, 2003).

 – Na rastiščih, kjer je velika pogostnost žledenja, 
je priporočljivo povečati delež proti žledu 
odpornejših drevesnih vrst. to so vrste, ki so 
bolj odporne za poškodbe krošnje in prelom 
debla. izboljšati je treba tudi zdravstveno stanje 
gozdnih sestojev in iz sestojev odstraniti bolna 
in poškodovana drevesa (Bragg in sod., 2003).

 – Vzpostaviti je treba stalni nadzor preživelih, 
vendar zelo poškodovanih dreves (izguba več 
kot 50 % krošnje), ki niso bila odstranjena pri 
prvi sanaciji žledoloma. taka drevesa se namreč 
zelo hitro okužijo z različnimi boleznimi in 
škodljivci ter so kasneje v veliki meri podvržena 
odmiranju in poškodbam zaradi novih motenj 
(Bragg in sod., 2003, Shortle in sod., 2003). 

Odpornost
 – Mešani raznodobni sestoji so bolj odporni 

proti motnjam zato, ker imajo povečano vrstno 
in strukturno pestrost, kar pomeni, da so na 
majhni površini gozda drevesa različnih sta-
rosti, premerov in višin. tako skupaj uspevajo 
odrasla drevesa, podstojna drevesa in različne 
razvojne stopnje podmladka. Glede na raz-
iskave zaradi žleda poškodovanih gozdov v 
sestojih vedno ostane del populacije dreves, 
ki je preživel ujmo in je sposoben hitrega 
odziva in razvoja v nov sestoj. S tega stališča 

je torej priporočljivo, da pospešujemo pestrost 
drevesnih vrst, raznodobno in raznomerno 
sestojno strukturo in relativno neprekinjeno 
pomlajevanje. Povečana genetska in habitatna 
pestrost gozdov, kot posledica naših ukrepov, 
lahko izboljša tudi potencial gozdov pri pri-
lagajanju na podnebne spremembe (Spiecker, 
2003; Lindner in sod., 2008).

 – Če nameravamo sanirane površine pomladiti 
s sajenjem, je treba dati prednost ustreznim 
vrstam in proveniencam, ki so manj dovze-
tne za škodo ter obenem odporne proti suši, 
kar naj bi olajšalo njihovo prilagajanje na 
podnebne spremembe. Po oceni Westergre-
nove in sod. (2015) bo na podlagi Načrta 
sanacije gozdov, poškodovanih v žledolomu 
leta 2014 treba zagotoviti 2,26 mio sadik in 
seme za pogozditev 877 ha gozdov. Čeprav 
sta slovensko drevesničarstvo in semenarstvo 
trenutno v slabem položaju (slabo financiranje, 
težave pri pridobivanju semen, vzgoji sadik, 
pomanjkanje drevesnic), je treba čim bolj 
ustrezno zagotovljati rastiščem primeren oz. 
prilagojen gozdni reprodukcijski material velike 
genetske pestrosti. Priporočljiva je čim bolj 
lokalna uporaba gozdnega reprodukcijskega 
materiala, ki je nabran iz zadostnega števila 
dreves (Westergren in sod., 2015).

 – Nujna gozdnogojitvena ukrepa za uspeh saditve 
sta priprava sestoja za saditev (npr. odstranje-
vanje grmovnic) in večkratna obžetev mladja 
(Diaci in sod., 2015).

 – Glede na veliko številčnost populacij srnjadi 
in jelenjadi v Sloveniji objedanje mladja zelo 
zmanjšuje prirastek mladovij in vpliva na 
vrstno sestavo (Nagel in sod., 2015). Zato je 
treba skrbno spremljati poškodovanost mladja 
zaradi objedanja in na problematičnih območjih 
s primernimi ukrepi zmanjšati poškodovanost.

5 ZAKLJUČEK 
5 CONCLUSIONS

Določene lastnosti rastišč (npr. naklon terena) 
približno enako vplivajo na poškodovanost goz-
dnega drevja zaradi žleda v vseh primerih raziskav. 
Po drugi strani pa za določene dejavnike rastišč 
in drevesnih sestojev raziskovalci ugotavljajo 
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tudi nasprotujoče si rezultate študij (listavci-
-iglavci, topografija ...). to kaže na dejstvo, da 
najbolj dovzetna vrsta za poškodbe po žledu v eni 
topografski kategoriji morda ni najbolj dovzetna 
v drugi (Warrillow in Mou, 1999). Žled poleg 
poškodb gozdnega drevja, predvsem pri večjem 
številu izruvanih dreves, povzroči tudi poškodbe 
gozdnih tal (pojavljanje talnih jam in zemeljskih 
kupov), ki lahko resno otežijo obnovo sestojev.

Razen rastišč, na katerih se žledenje z veliko 
verjetnostjo pojavlja ciklično, ni priporočljivo, da 
se osredotočamo le na izboljšanje stabilnosti in 
odpornosti za primer žledoloma, saj na gozdove 
v Sloveniji zelo vplivajo tudi drugi dejavniki žive 
in nežive narave. Če bi bili, na primer, prihodnji 
sestoji sestavljeni le iz vrst, ki so odporne proti 
poškodbam zaradi žleda (npr. nekateri iglavci), 
bi jih po drugi strani lahko ogrožali podlubniki, 
vetrolomi ali suše. Načrtovani gojitveni ukrepi 
morajo zato upoštevati vse zunanje dejavnike, 
ki vplivajo na razvoj gozda. 

Količina lesa v Evropi, ki je bila poškodovana 
zaradi vetra, podlubnikov in gozdnih požarov, se je 
v zadnjih štiridesetih letih potrojila (Seidl, 2014). 
Nemogoče je, da bi naravne ujme, predvsem eks-
tremne, nadzorovali z gospodarjenjem, še posebno, 
če upoštevamo prihodnje podnebne spremembe 
in negotovost pri napovedovanju razvoja gozdov. 
Naravne ujme moramo zato upoštevati kot dejav-
nik, ki vpliva na razvoj gozdnega ekosistema, in 
jih vključiti v gozdnogospodarske strategije. to je 
še posebno pomembno zaradi pomembne vloge, 
ki jo imajo pri ustvarjanju pestrejših habitatnih 
razmer (npr. mrtev les, pokrajinska heterogenost) 
in posledično izboljšane biotske raznovrstnosti v 
slovenskih gozdovih. 

Čeprav so naše možnosti gozdnogojitvenega 
ukrepanja omejene, je v primeru gozdov, ki 
uspevajo na žledu izpostavljenih rastiščih, pri-
poročljivo upoštevati smernice in napotke za 
krepitev stabilnosti in odpornosti gozdnih sestojev. 
Vsekakor pa moramo biti zaradi vse pogostejših 
in intenzivnejših naravnih ujm nanje pripravljeni, 
in sicer predvsem z izdelavo metodologije najbolj 
optimalnega ocenjevanja škode, načrtom sanacije 
poškodovanih sestojev ter z dolgoročnim spre-
mljanjem zdravstvenega stanja gozdov. 
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7 SUMMARY
Freezing rain is one of the most common natural 
disturbance agents in Slovenian forests. they have 
an important impact on natural forest dynamics 
and ecosystem functions, yet they also reduce the 
value of timber and cause short and long-term 
economic losses for the forestry sector and forest 
owners (Nagel and Roženbergar, 2015). according 
to the published studies, the degree and type of 
ice damage are influenced by different factors: 
weather conditions, stand density and vertical 
structure, tree species, age of a stand, species 
composition, tree height and diameter, h:d ratio, 
asymmetry of crowns, wood characteristics, 
previous injuries of trees, management practices, 
topography, altitude, inclination and aspect of 
slope, geology, soil characteristics etc. (Warrillow 
and Mou, 2003; Bragg et al., 2003; Papež, 2005; 
Bleiweis, 1983; Jakša, 2007; Saje, 2014). the degree 
and type of injuries are not a result of a single 
factor, it is usually a combination and synergy 
of several factors affecting the level of damage 
within a given forest site.

We outline some basic recommendations from 
the forestry literature to increase stability and 
resilience of forest trees and stands:

Stability:
 – Young forests (pole stands) that have been 

recently thinned (e.g. < 5 years) are particularly 
vulnerable to ice damage because they have not 
had sufficient time to add bolewood and roots 
(Bragg et al., 2003). as such, in forest stands 
managed with even-aged silviculture, such 
as shelterwood or group selection systems, 
thinning large areas during single stand entries 
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should be avoided. thinning treatments should 
rather be smaller and separated in space and 
time.

 – as with any disturbance agent (not just ice), 
forests with homogeneous structure and few 
species are at higher risk to disturbance, par-
ticularly if they are comprised of species that 
are vulnerable to a given disturbance agent 
and on sites that are at higher risk. this is one 
of the main advantages of mixed species and 
uneven-aged stands (Spiecker, 2003). 

 – On sites that are highly vulnerable to repeated 
ice damage, it may be advisable to increase the 
proportion of species that are less resistant 
to crown breaking and bole snapping, make 
efforts to increase the health of stands (i.e. 
remove trees with disease and defects), and 
limit, if possible, the development of highly 
asymmetrical crowns (Bragg et al., 2003).

 – it is important to monitor the surviving trees 
that were heavily damaged (more than 50% 
crown loss), but not removed from the stand 
during initial salvage treatments. Such trees are 
likely to become infected with pathogens and 
are high risk for mortality or future damage 
from disturbance (Bragg et al., 2003; Shortle 
et al., 2003). 

Resilience:
 – in addition to decreasing disturbance risk, 

mixed-species uneven-aged stands are more 
resilient to disturbance because they often 
have adult trees, subcanopy trees, and many 
cohorts of regeneration that survive distur-
bance and are able to quickly develop into a 
new stand. therefore, to the possible extent, 
it is recommended to promote increased tree 
diversity, multi-aged structure at small scales, 
and relatively continuous regeneration. the 
resulting increase in diversity, age-cohorts, and 
genetic diversity should improve the potential 
of forests to adapt to climate change (Spiecker, 
2003; Lindner et al., 2008).

 – if areas are to be planted following salvage 
logging, preference should be given to appro-
priate species and provenances that are drought 
tolerant, which should facilitate adaptation to 
climate change.

 – Given the high density of deer across much of 
Slovenia, browsing could substantially reduce 
the speed and species composition of recovering 
forests (Nagel et al., 2015). therefore, browsing 
damage needs to be monitored carefully and 
reduced in problematic areas.

 – When planting, it is necessary to do proper 
soil preparation and several basic silvicultural 
treatments to increase the survival and desirable 
growth of seedlings (Diaci et al., 2015).
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1  UVOD
Neuravnoteženost na trgu okroglega lesa v Slove-
niji v letu 2014 je bila posledica povečanih količin 
zaradi izredno ugodnih vremenskih razmer za 
sečnjo v začetku leta ter žleda. Zaradi vplivnosti 
trga v avstriji na razmere pri nas se je situacija 
dodatno zaostrila tako z vidika dobav kot tudi 
nižanja cen, ki pa so povsem tržne in logične ter 
podobne kot v centralni Evropi. 

2  PROIZVODNJA GOZDNIH 
LESNIH SORTIMENTOV

Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov (v nada-
ljevanju GLS) je bila lani rekordna, na kar je v 
največji meri vplivala sanacija po ujmi (Pregle-
dnica 1). Zaradi poškodb drevja ter spremenjene 
debelinske strukture posekanih dreves je bila 
slabša kot leto prej tudi struktura GLS po namenu 
rabe (Slika 1). 

Kolikšno je bilo povečanje poseka in posledično 
proizvodnja GLS? Odvisno od načina primerjave! 

1 Mag. M. P., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna  
pot 2, Ljubljana

GDK 72/74»2014«(045)=163.6

Značilnosti tokov okroglega lesa v letu 2014
Characteristics of Roundwood Flow in 2014

Mitja PiŠKUR1

Izvleček:
Piškur, M.: Značilnosti tokov okroglega lesa v letu 2014. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 9. V slovenščini z 
izvlečkom v angleščini, cit. lit. 6. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V letu 2014 je po začasnih podatkih proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov presegla pet milijonov‚ ”neto‘‘ ku-
bičnih metrov. Velik obseg proizvodnje je bil predvsem posledica sanacije žledoloma. Lani je na nenavaden način 
sovpadlo več dejavnikov: velike zaloge lesa v industriji v začetku leta, zmanjšanje porabe lesa slabše kakovosti v 
avstriji ter velika ponudba zaradi sanacije posledic žleda. tako velika neuravnovešenost med ponudbo in povpra-
ševanjem je privedla do znižanja cen, kar se je v preteklosti dogajalo tudi v drugih evropskih državah po ujmah.
Ključne besede: les, tokovi okroglega lesa, žled, Slovenija, zunanja trgovina

Abstract:
Piškur, M.: Characteristics of Roundwood Flow in 2014. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
73/2015, vol. 9. in Slovenian, abstract in English, lit. quot. 6. translated by Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic.
according to the temporary data, production of forest wood assortments exceeded five million ”net‘‘ cubic 
meters in 2014. Large production size was primarily a consequence of the ice break sanitation. Several factors 
coincided last year: large stocks of wood in the industry at the beginning of the year, reduction of consumption 
of lower quality wood in austria, and large supply due to the consequences of the ice break sanitation. Such great 
imbalance between supply and demand led to price reduction, which had also been the case in other European 
countries after disasters in the past. 
Key words: wood, roundwood flows, ice storm, Slovenia, external trade

Če bi količine, ki so izračunane bilančno glede 
na porabo ter zunanjo trgovino, primerjali z na 
enak način dobljenimi količinami za leto 2013 
(v tem primeru bi bil zajet tudi neevidentirani 
posek), je bilo povečanje okrog 30-odstotno. 
Zaradi pomanjkljivosti uporabljene metodologije 
določanja poseka je bila za lani proizvodnja GLS 
določena z uravnoteženjem virov in porabe, ki 
temelji na načelih metodologije, ki je bila upo-
rabljena za analizo tokov okroglega lesa in lesnih 
ostankov v Sloveniji (Krajnc in Piškur, 2006). 
Podroben pregled tokov lesa za leto 2013 smo 
objavili lani in je prosto dostopen (Piškur, Rogelja 
in Krajnc, 2014). Lahko rečemo, da imamo prvič 
realno oceno proizvodnje GLS, saj ni omejena z 
uradnimi podatki o evidentiranem poseku (kot 
v preteklosti, ko je bilo zaradi premajhnih urad-
nih količin poseka nemogoče zadostiti porabo v 
določenih segmentih industrij).

Strokovna razprava
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3  ZUNANJA TRGOVINA
izvoz okroglega lesa je lani dosegel nov rekord in 
je presegel dva milijona kubičnih metrov (Slika 2). 
Najbolj izrazito povečanje izvoza je bilo pri iglav-
cih, kjer je bil tudi poudarek sanacije žledoloma 
največji. izvoz okroglega lesa vseh kakovostnih 
razredov se je lani izrazito povečal v avstrijo in 
italijo, ki sta tradicionalno največji uvoznici lesa 
iz Slovenije. Lani je dodatno izstopalo medletno 
povečanje izvoza lesa za celulozo in plošče v 
avstrijo in italijo ter rdečega bora v avstrijo. 

Po drugi strani se je lani izrazito zmanjšal 
uvoz lesa za celulozo in plošče iglavcev (–25 %), 
predvsem iz avstrije, pa tudi uvoz lesa slabše 
kakovosti listavcev (–28 %), predvsem iz Hrvaške, 
zaradi sprememb v nabavi v slovenskih podjetjih, 
ki so dala prednost domači surovini na račun 
zmanjševanja uvoza.

Zunanjetrgovinski presežki okroglega lesa so 
stalnica Slovenije po vstopu v EU (Preglednica 2). 
Lani je bil presežek rekorden: za ves okrogli les je 
znašal skoraj dva milijona kubičnih metrov, kar 
je za okrog milijon kubičnih metrov več kot leto 

Slika 1: Struktura okro-
glega lesa iglavcev in li-
stavcev po namenu rabe 
v letu 2014 (GtE, 2015)

Preglednica 1: Proizvodnja GLS za leto 2014 (GtE, 2015)

v 1.000 m3 
''neto'' Hlodi Les za cel. in 

plošče Drug. ind. les Les za kurjavo Skupaj

iglavci 1.810    630 110    220 2.790

Listavci    300    580 110 1.480 2.470

Skupaj 2.120 1.210 220 1.700 5.250

Slika 2: Letne količine 
izvoza izbranih skupin 
sortimentov

Opombi: Vir osnovnih podatkov SURS, obdelava GtE
    *Začasni podatki

Piškur, M.: Značilnosti tokov okroglega lesa v letu 2014
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prej. Največji presežek je bil pri hlodovini iglavcev 
(0,9 milijona m3) ter pri okroglem lesu listavcev 
(0,7 milijona m3). iz gibanj zunanjetrgovinskih 
presežkov ter ob upoštevanju večjega obsega 
predelave lesa v industrijah in večji domači rabi 
lesa za kurjavo je posredno razvidno, kolikšno je 
bilo povečanje poseka zaradi žleda.

4  TRŽNE RAZMERE DOMA IN  
V TUJINI

V prvi četrtini leta je bila v centralnem delu Evrope 
(avstrija, Nemčija) prevelika ponudba lesa slabše 
kakovosti iglavcev in listavcev, kar je povzročilo 
zniževanje cen in omejevanje količin dobave. 
Glavni razlogi so povezani z ugodnimi vremen-
skimi razmerami za sečnjo, uvozom pogodbenih 
količin z Baltika, Češke in drugih držav, relativno 
velikimi zalogami v industriji na začetku leta, 
povečano ponudbo žagarskih ostankov (sekanci, 
žagovina), zmanjšanim povpraševanjem s strani 
proizvajalcev lesnih goriv (proizvodnja peletov, 
proizvodnja drv) ter regionalnimi spremembami 
na strani povpraševanja. Neuravnoteženo stanje 
na trgu je bilo še posebno izrazito v avstriji 
(EUWiD, 2015).

4.1 Avstrija

Z vidika prodaje je avstrija postala za slovenski 
okrogli industrijski les iglavcev eden ključnih trgov, 
zato stanje in trendi v avstriji neposredno vplivajo 
na trg v Sloveniji tako z vidika cen kot tudi razmerij 
med ponudbo in povpraševanjem. V avstriji so 
bila lani izrazito neuravnotežena dogajanja na 
trgu, glavna razloga sta bila zmanjšanje obsega 
predelave lesa slabše kakovosti ter povečan obseg 

sečnje v začetku leta zaradi ugodnih vremenskih 
razmer. Glede povpraševanja so lani v avstriji trg 
zaznamovali naslednji vplivni dogodki (povzeto 
po EUWiD-u):
–  zaprtje Binderjeve tovarne plošč MDF v Halle-

inu z letno proizvodnjo 250.000 m3 vlaknenih 
plošč (marec 2014),

–  okvara v toplarni in elektrarni na lesno biomaso 
v Simmeringu (Dunaj) konec februarja,

–  okvara kotla v Heinzelovi tovarni celuloze in 
papirja v Pölsu (23. marec), 

–  zmanjšana proizvodnja peletov.
Na trgu so bili dodatno veliki presežki ostan-

kov iz žagarske industrije. Povečevanje deleža 
lesnih ostankov zaradi zmanjševanja okroglega 
industrijskega lesa v strukturi nabave pri pod-
jetjih – žagarski ostanki so namreč konkurenčen 
material okroglemu lesu slabše kakovosti – je 
dodatno vplivalo na neuravnoteženost ponudbe 
in povpraševanja. Stanje na izvoznih trgih se 
zrcali tudi v mesečnem gibanju vrednosti kubič-
nih metrov lesa iglavcev na meji (Slika 4). Vsi 
našteti dejavniki in dodatno še povečan dotok 
cenejše surovine iz Slovenije in drugih sosednjih 
držav ter polna skladišča surovine v podjetjih so 
privedli do povečanih zalog okroglega lesa za 
celulozo in plošče iglavcev v gozdovih, še posebno 
v južni avstriji. 

4.2  Slovenija
Povečanje poseka se je odrazilo tudi na večjem 
odkupu iz zasebnih gozdov, ki jih spremlja Sta-
tistični Urad Republike Slovenije. Največje pove-
čanje odkupa je bilo pri lesu za celulozo in plošče 
iglavcev (+141 %). Les slabše kakovosti listavcev 
iz zasebnih gozdovih se je porabil tudi za izdelavo 

Preglednica 2: Zunanjetrgovinski presežki pri okroglem lesu (v m3)

Izvoz – uvoz (m3) 2010 2011 2012 2013 2014*

Hlodovina, iglavci 250.000 400.000 520.000 560.000  910.000

Les za cel. in plošče, iglavci  30.000  10.000  30.000  30.000  310.000

iglavci skupaj 280.000 410.000 550.000 600.000 1.220.000

Listavci skupaj 260.000 290.000 310.000 380.000  710.000

Okrogli les  skupaj 540.000 690.000 860.000 980.000 1.930.000

Opombi: 2014*: začasni podatki
      Količine so zaokrožene na 10.000 m3.

Piškur, M.: Značilnosti tokov okroglega lesa v letu 2014
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drv za lastno rabo, del pa je bil namenjen trgu. 
Ker so bila skladišča predelovalcev lesa slabše 
kakovosti polna ter zaradi težav na trgu v avstriji 
(in širše), je pri tem lesu posledično nastal tudi 
največji padec odkupnih cen na kamionski cesti. 
Doseženi padci odkupnih cen so se v nekaterih 
mesecih sredi leta za les slabše kakovosti gibali 
tudi do – 30 % glede na povprečje iz leta 2013 
(Slika 3). Res je tudi, da so bile v letu 2013 cene 
GLS iglavcev najvišje v zadnjih desetih letih.

Slika 3: Mesečni in-
deksi odkupnih cen 
za določene skupine 
sortimentov v letu 
2014 glede na pov-
prečje iz leta 2013

Vir osnovnih podatkov SURS, obdelava GtE

Vir osnovnih podatkov SURS, obdelava GtE

Slika 4: Mesečno gi-
banje vrednosti m3 
lesa iglavcev v izvozu 
(vrednost na državni 
meji, leto 2014)

5  NAMESTO ZAKLJUČKA: O 
POMENU INDUSTRIJ, KI 
PREDELUJEJO LES MANJŠIH 
DIMENZIJ IN/ALI SLABŠE 
KAKOVOSTI

industrijska podjetja v Sloveniji, ki predelujejo 
les manjših dimenzij in/ali slabše kakovosti, proi-
zvajajo iverne plošče (Lesna tiP Otiški Vrh, d. o. 
o.), vlaknene plošče (Lesonit, d. o. o.), mehansko 
celulozo (Količevo Karton, d. o. o., ViPaP Videm 

Piškur, M.: Značilnosti tokov okroglega lesa v letu 2014
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Krško, d. d.) in kemikalije (tanin Sevnica, d. d.). 
Med njimi sta tudi največja predelovalca lesa v 
Slovenji, in sicer Lesonit, d. o. o., in Količevo 
Karton, d. o. o. ta podjetja so bila (in so še) velik 
porabnik povečanih količin lesa na slovenskem 
trgu. Zaradi izrazitega zmanjšanja količin iz uvoza 
so nabavljala slovenski les v največji mogoči meri 
glede na fizične omejitve skladiščnih prostorov. 
Lani so našteta podjetja povečala dobave iz Slo-
venije za 58 % in zmanjšala nabavo iz uvoza za 
25 %. Obravnavana podjetja predelajo več kot 
pol milijona kubičnih metrov okroglega lesa 
(Piškur, 2015).

Proizvodnja mehanske celuloze je najpomemb-
nejši porabnik drobnega in/ali manj kakovostnega 
lesa iglavcev; industrije lesnih kompozitov in 
kemikalij pa so največji porabnik lesa slabše 
kakovosti listavcev. Rad bi poudaril velik pomen 
proizvodnje mehanske celuloze v Sloveniji, saj 
se še vedno tu in tam v medijih pojavljajo izjave, 
da‚ ‘‘v Sloveniji ni proizvodnje celuloze‘‘. Je, in 

to močna, ki dosega visoko dodano vrednost na 
zaposlenega na zelo konkurenčnem trgu. 

6  VIRI
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1 UVOD

1.2 Definicija kakovosti lesnih pelet
Kakovost pelet opredeljujejo številne lastnost: 
surovina, dimenzija (premer in dolžina), vsebnost 
vode, mehanska obstojnost, gostota nasutja, vseb-
nost pepela, delež finih delcev, kurilna vrednost ter 
prisotnost določenih makro- in mikrokemijskih 
elementov (Obernberger in thek, 2010). 

Med pomembnejše kazalnike kakovosti pelet 
štejemo: vsebnost vode, delež pepela, mehansko 
obstojnost in gostoto nasutja. Vsebnost vode 
je tesno povezana z učinkovitostjo izgoreva-
nja pelet; večja kot je vsebnost vode, manjša 
je kurilna vrednost in slabša je učinkovitost 
izgorevanja. Ostanek pepela (delež pepela) pri 
peletih za rabo v manjših ogrevalnih sistemih naj 
bi bil čim manjši, saj to pomeni, daljše intervale  

GDK 839.8:72(497.4)(045)=163.6

Kakovost lesnih pelet na slovenskem trgu
Quality of Wood Pellets on Slovenian Market

Peter PRiSLaN1, Nike KRaJNC2, Mitja PiŠKUR2 

Izvleček:
Prislan, P., Krajnc, N., Piškur, M.: Kakovost lesnih pelet na slovenskem trgu. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 9. 
V slovenščini in z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 20. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila 
Marjetka Šivic.
V Sloveniji se v zadnjih letih veča raba pelet; predvsem se povečuje njihova raba v gospodinjstvih in manjših 
sistemih (po naših ocenah je že presegla 140.000 t). Poleg rabe se povečujeta tudi domača proizvodnja in zunanja 
trgovina. Z analizami kakovosti pelet na slovenskem trgu smo v letih od 2013 do 2015 opozorili potrošnike in 
tudi proizvajalce, uvoznike ter distributerje, da je pomembna kakovost pelet; opredeljujejo jo številne lastnosti, 
kot so vsebnost vode, delež pepela, mehanska obstojnost, gostota nasutja itn., in jih lahko testiramo v laboratoriju. 
Javno objavljeni primerjalni rezultati kakovosti pelet, kupljenih na slovenskem trgu v letu 2015, na žalost niso 
dokazali, da se razmere na trgu izboljšujejo.
Ključne besede: lesna goriva, lesna biomasa, kakovost lesnih goriv, standard SiSt EN iSO 17225.

Abstract:
Prislan, P., Krajnc, N., Piškur, M.: Quality of Wood Pellets on Slovenian Market. Gozdarski vestnik (Professional 
Journal of Forestry), 73/2015, vol. 9. in Slovenian, abstract in English, lit. quot. 20. translated by Breda Misja, 
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
Use of pellets is increasing in Slovenia in the last years. above all the use in households and smaller systems 
is increasing (according to our estimation it has already exceeded 140.000 t). in addition to the use, also local 
production and foreign trade are increasing. in the years from 2013 to 2015, with our analyses of quality of pe-
llets on the Slovenian market we pointed out to consumers, producers, importers and distributors that quality 
of pellets matters. Quality of pellets is determined by numerous features, i.e. water content, ash content, me-
chanical durability, bulk density etc., and we can test them in the laboratory. Unfortunately, recently published 
comparative results of pellets, bought on the Slovenian market in 2015, did not show any improvement of the 
situation on the market. 
Key words: Wood fuels, wood biomass, quality of wood fuels, SiSt EN iSO 17225 standard.

med posameznimi praznjenji zbiralnika pepela. 
Poleg tega je večji delež pepela povezan z more-
bitnimi napakami v delovanju kotla (nastanek 
tako imenovane ‚‘žlindre‘‘). Z vidika potrošnika je 
pomembna tudi ustrezna mehanska obstojnost; 
manjša mehanska obstojnost namreč pomeni 
večji delež finih delcev v skladiščnem prostoru, v 
najhujšem primeru pa fini delci lahko povzročijo 
celo zaustavitev polžastega transporterja, ki dovaja 

1 Dr. P. P., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za 
gozdno tehniko in ekonomiko, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana
2 Dr. N. K., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za 
gozdno tehniko in ekonomiko, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana
3 Mag. M. P., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek 
za gozdno tehniko in ekonomiko, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana
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pelete v kotel. Problematična je lahko tudi emisija 
finih delcev. Gostota nasutja je z ekonomskega 
vidika pomembna, odločilna za proizvajalce pelet, 
posrednike, prodajalce in potrošnike; večja kot je 
gostota nasutja, več energije vsebuje prostorninska 
enota tega energenta, kar je povezano z manjšimi 
transportnimi in skladiščnimi stroški; npr. 15 
kg vreča pelet z večjo gostoto nasutja bo zavzela 
manjši prostor kot vreča enake teže z manjšo 
gostoto nasutja (Krajnc in sod., 2014). 

Konec leta 2014 je bila objavljena dopolnjena 
serija standardov SiSt EN iSO 17225-1 (2014), ki 
opredeljujejo kakovost lesnih goriv in nadomeščajo 
serijo standardov SiSt EN 14961 (2011). Novi 
standardi pelete glede na uporabo razvrščajo v 
dve skupini: peleti za domačo (individualno) 
in industrijsko rabo. Peleti za domačo (neindu-
strijsko) rabo so, podobno kot v starejši različici 
standardov, razvrščeni v kakovostne razrede a1, 
a2 in B (Preglednica 1), peleti za industrijsko rabo 
pa v kakovostne razrede i1, i2 in i3.

Peleti za domačo (neindustrijsko) rabo naj bi 
bili višje kakovosti predvsem zaradi naslednjih 
razlogov: (i) manjši sistemi velikokrat nimajo 
naprednih načinov uravnavanja ter opreme za 
čiščenje dimnih plinov, (ii) s sistemi pogosto ne 
upravljajo strokovnjaki, (iii) sistemi so pogosto v 
naseljenih predelih (SiSt EN iSO 17225-2: 2014).

Pri razvrščanju pelet v kakovostne razrede sta 
ključna tudi poreklo in izvor surovine. Standard 
SiSt EN iSO 17225-2 (2014) za posamezne 
kakovostne razrede opredeljuje mejne vrednosti 
omenjenih lastnosti. Najstrožji pogoji veljajo 
za kakovostni razred a1, kamor spadajo peleti 
najvišje kakovosti. Sledi razred a2, ki dopušča 
manjša odstopanja npr. pri deležu pepela, ter 
razred B, ki med drugim kot surovino dovoljuje 

tudi rabljen les ali lesne ostanke iz lesnoprede-
lovalne industrije. Če peleti ne dosežejo vseh v 
standardu opredeljenih mejnih vrednosti, jih ni 
mogoče uvrstiti v noben kakovostni razred.

Nova različica standardov SiSt EN iSO 17225 
(2014) se od starejše razlikuje predvsem v mejnih 
vrednostih vsebnosti pepela in nekaterih kemij-
skih elementov. Za proizvajalce in potrošnike 
so pomembne predvsem spremembe vsebnosti 
pepela; mejna vrednost za kakovostni razred a1 
je namreč ostala nespremenjena (vsebnost pepela 
naj ne bi bila večja od 0,7 %), mejna vrednost za 
kakovostni razred a2 pa se je iz 1,5 % zmanjšala 
na 1,2 %, za kakovostni razred B pa iz 3 % na 2 %.

2 MATERIAL IN METODE
2.1 Zbiranje vzorcev
Zaradi vse večjega povpraševanja po peletih, vse 
večjega uvoza pa tudi izvoza pelet smo se odločili, 
da opravimo neodvisne analize kakovosti pelet na 
slovenskem trgu. Prvič smo tako analizo opravili 
v začetku leta 2013, vendar takrat nismo objavili 
imen proizvajalcev ter trgovin, kjer so bili peleti 
kupljeni. Zaradi velikega zanimanja in nezado-
voljstva uporabnikov nad anonimnimi rezultati 
smo se povezali z zvezo potrošnikov in prvo 
skupno analizo objavili junija 2013, naslednje pa 
v septembru 2014 in 2015.

Namen tovrstnih raziskav je ozavestiti javnost/
porabnike o stanju kakovosti na slovenskem trgu 
tega vse bolj uveljavljenega lesnega energenta. Naš 
cilj je bil vključiti čim več različnih ponudnikov 
pelet v različnih regijah po Sloveniji. Skupno smo 
analizirali petindvajset vreč pelet, ki smo jih v juliju 
kupili v dvajsetih prodajalnah v štirinajstih mestih 
po Sloveniji. Za razliko od lanske (2014) analize, 

Preglednica 1: Kakovostni razredi po standardu SiSt EN iSO 17225-2 (2014).
Kakovostni razred

Parameter kakovosti A1 A2 B
Vsebnost vode (% - dostavljeno stanje) ≤ 10
Delež pepela (% - suho stanje) ≤ 0,7 ≤ 1,2 ≤ 2
Mehanska obstojnost (% - dostavljeno stanje) ≥ 97,5 ≥ 96,5
Gostota nasutja (kg/m3 - dostavljeno stanje) ≥ 600
Kurilna vrednost (kWh/kg – dostavljeno stanje) ≥ 4,6
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ko smo pelete kupili le v večjih trgovskih centrih, 
smo jih letos kupili tudi v lokalnih prodajalnah, 
kot so kmetijske zadruge, in v skladiščih spletnih 
ponudnikov.

2.2 Laboratorijske analize
analize posameznih parametrov smo opravili v 
Laboratoriju za lesna goriva Gozdarskega inštituta 
Slovenije. Za vsako kupljeno vrečo pelet smo 
skladno z metodami, opredeljenimi v standardih, 
določili vsebnost vode v peletih, delež pepela, 
gostoto nasutja ter mehansko obstojnost. 

Gravimetrično metodo za določanje vsebnosti 
vode opisuje serija evropskih standardov SiSt EN 
14774-1, SiSt EN 14774-2 in SiSt EN 14774-3 
(2010). Vzorec pelet sušimo v sušilniku pri tem-
peraturi 105 °C, dokler ni dosežena konstantna 
masa. Nato vsebnost vode izračunamo na podlagi 
izgube mase vzorca.

Vsebnost vode izračunamo po standardu SiSt 
EN 14774-2 (2010):

kjer je
mp – masa prazne posode (g)
m1 – masa posode in vzorca pred sušenjem (g)
m2 – masa posode in vzorca po sušenju (g)

Metodo za določanje deleža pepela (vseh bio-
goriv) opisuje standard SiSt EN 14775 (2010); 
vsebnost pepela se določa iz mase ostanka po 
izgorevanju vzorca pod natančno določenimi 
pogoji (na zraku, po predpisanem času in tem-
peraturi 550 °C).

Vsebnost pepela v suhem vzorcu ad se izračuna 
po naslednji formuli:

kjer je
m1 – masa prazne posode v g
m2 – masa posode in testnega vzorca v g
m3 – masa posode in pepela v g 
Mad – vlaga testnega vzorca uporabljenega za 

določanje v %

Mehanska obstojnost je definirana v stan
dardu SiSt EN 15210-1 (2010) kot lastnost zgo-
ščenega biogoriva (npr. pelet, briket), da med tran-
sportom in prekladanjem ostane nepoškodovan. 

Mehanska obstojnost se določa v napravi, ki 
jo opredeljuje standard SiSt EN 15210-1 (2010); 
sestavljena naj bi bila iz posode kvadratne oblike z 
notranjimi merami 300 x 300 x 125 mm, izdelane iz 
togega materiala z ravnimi in gladkimi površinami 
(npr. plošč nerjavečega jekla). Pravokotno na center 
največje stranice posode naj bi bila pritrjena os, ki 
omogoča njeno vrtenje s hitrostjo petdeset obratov 
na minuto. Na eno stran posode naj bi bila po dia-
gonali stranice simetrično pritrjena 230 mm dolga 
in 50 mm široka lopatica. Metoda temelji na pri-
merjavi mase vzorca pred in po izpostavitvi obrabi 
pelet v opredeljeni napravi; Vzorčno količino pred 
izpostavitvijo obrabi najprej presejemo s sitom, da 
izločimo obstoječe fine delce manjše od 3,15 mm 
ter ostanek nato stehtamo. Po izpostavitvi obrabi 
vzorčno količino ponovno presejemo, in stehtamo.

Mehansko obstojnost izračunamo po formuli:

kjer je
Du – mehanska obstojnost (%)
mE – masa predhodno presejanih pelet pred 

izpostavitvi v napravi (g)
ma – masa presejanih pelet po vrtenjem v 

napravi (g)

Postopek določanja gostote nasutja pelet 
opisuje standard SiSt EN 15103 (2010); v posodo 
standardiziranih mer (volumna) nasujemo pelete, 
nakar vzorčno posodo z vzorčno količino steh-
tamo. Gosta nasutja pelet za domačo (neindustrij-
sko) rabo mora biti večja od 600 kg/m3.

Gostoto nasutja izračunamo po naslednji 
formuli:

kjer je
BDar – gostota nasutja
m1 – masa prazne posode
m2 – masa polne posode
V – neto volumen merilne posode
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3 REZULTATI IN RAZPRAVA
3.1 Izvor pelet
Glede na informacije na embalažah kupljenih pelet 
v trinajstih primerih izvora oz. porekla pelet ni 
bilo mogoče natančno določiti, največ jih je izvi-
ralo iz Bosne in Hercegovine (31 %) ter Slovenije 
(26 %), kupljeni peleti pa so bil proizvedeni še v 

avstriji, Romuniji na Hrvaškem, Srbiji, Nemčiji 
in Madžarskem.

izvor pelet, ki smo jih analizirali, odseva tudi 
podobo zunanje trgovine z lesnimi peleti. Uvoz 
pelet, ki presega izvoz, je v letu 2014 znašal skoraj 
160.000 t. Največ pelet smo uvozili iz Romunije 
(40 %), sledita Bosna in Hercegovina (31 %) ter 

Srbija (11 %). V zadnjih letih se je 
izvoz strmo večal, podatki v prvi 
polovici letošnjega leta pa kažejo 
zastoj (kar je lahko posledica mile 
zime 2014/2015).

Prav tako ne preseneča relativno 
velik delež domačih proizvajalcev, saj 
smo v zadnjih petih letih zabeležili 
povečanje števila proizvajalcev pa 
tudi proizvodnje pelet. Po naših 
evidencah je v Sloveniji trenutno 
več kot sedemnajst proizvajalcev, 
njihova proizvodnja pa je že v letu 
2014 presegla 100.000 t. Podatki o 
proizvajalcih pelet so objavljeni na 
www.s4q.si.

Slika 1: Število vzorcev pelet v letih 2013, 2014 in 2015 glede na izvor

Slika 2: Uvoz in izvoz pelet v tonah (Vir: SURS, preračun GtE)
(Opomba: 2015M05: podatki za pet mesecev leta 2015)
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3.2 Kakovost pelet v letih od 2013 do 
2015

V nadaljevanju predstavljamo primerjalno ana-
lizo kakovosti vzorcev pelet, ki so bili vključeni 
v omenjene tržne analize v obdobju od 2013 do 
2015. Vzorci (15 kg vreče) so bili pridobljeni od 
različnih ponudnikov (skupno smo v treh tržnih 
analizah testirali 62 vreč pelet). Podobni rezultati 
testov (z objavljenimi imeni proizvajalcev ter 
prodajnimi mesti, cenami in rezultati meritev) 
so javno dostopni na strani www.s4q.si . 

analize, opravljene med letoma 2013 in 2015, 
so pokazale, da sta delež pepela in mehanska 
obstojnost ključna dejavnika za razvrščanje pelet 
v višje kakovostne razrede. Z nižjo mehansko 
obstojnostjo in prevelikim deležem pepela se 
spopadajo slovenski proizvajalci in tudi večji 
delež proizvajalcev z Balkana (Sinjur in sod., 
2013, Okorn in sod., 2014, 2015). Glavni razlog 
za večji delež pepela je predvsem večji delež 
skorje in nečistoč v surovini, razlogov za manjšo 
mehansko obstojnost pelet pa je lahko več (od 
lastnosti uporabljene oz. pripravljene surovine do 
nastavitev posameznih členov proizvodne linije) 
(Obernberger in sod., 2006, Obernberger in thek, 

2010). Razvrščanje pelet v kakovostne razrede 
glede na posamezne lastnosti v treh zaporednih 
tržnih analizah je predstavljeno v sliki 4. 

Na podlagi izmerjenih parametrov kakovosti 
smo pri analizi v letu 2015 šest vreč pelet razvrstili 
v najvišji kakovostni razred a1, šest vreč v kako-
vostni razred a2, štiri vreče v kakovostni razred 
B, kar devet vreč pa zaradi odstopanja nekaterih 
parametrov kakovosti ni bilo mogoče razvrstiti v 
kakovostne razrede. Rezultati so nas presenetili 
predvsem zaradi relativno velikega števila pelet, 
ki jih ni bilo mogoče razvrstiti v kakovostne 
razrede; takšnih je bilo lani 27 %, letos pa 36 %. 
V primerjavi z minulim letom se je povečal delež 
pelet, ki jih je bilo mogoče razvrstiti v kakovostni 
razred a1, ter nekoliko zmanjšal delež pelet, 
razvrščenih v kakovostni razred B. Zakonodaja 
ne določa oziroma ne omejuje prodaje pelet, ki 
ne ustrezajo kakovostnim razredom, prav tako 
ne opredeljuje načina kontrole in označevanja 
kakovosti pelet na vrečah, zato se lahko na trgu 
pojavijo peleti zelo različne kakovosti.

Zaporedne analize kakovosti pelet na sloven-
skem trgu so pokazale, da je stanje na našem trgu 
še vedno zelo kaotično, predvsem zaradi številnih 
manjših proizvajalcev pa tudi uvoznikov, ki nimajo 

Slika 3: Proizvajalci pelet v Sloveniji (2014, vir: GiS)
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certifikatov oziroma nimajo vzpostavljenega 
sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti 
(triplat in Krajnc, 2014, 2013). 

V številnih evropskih državah so na podlagi 
Evropskih standardov oblikovali sisteme certifi-
ciranja lesnih goriv. Najbolj znana sta certifikata 
kakovosti lesnih pelet DiNplus in ENplus, ki sta 
namenjena predvsem večjim proizvajalcem. Z 
uvedbo takšnega certifikata podjetje vzpostavi 
učinkovit sistem nadzora in zagotavljanja kakovosti.

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v 
drugi polovici minulega leta začeli z aktivnostmi 
vzpostavitve podpornega sistema zagotavljanja 
kakovosti pelet in tržne znamke, ki smo jo poime-

novali S4Q (Support for quality/Podpora za kako-
vost). Naš cilj je bil na podlagi obstoječih standar-
dov (SiSt EN 15234-1, 2011 in SiSt EN 15234-2, 
2012) vpeljati poenostavljen sistem zagotavljanja 
kakovosti, prilagojen manjšim proizvajalcem. Z 
uvedbo takšnega sistema lahko proizvajalci na 
trgu dokazujejo, da dosegajo in vzdržujejo določen 
nivo kakovosti, kar posledično povečuje zaupanje 
potrošnikov (Prislan in sod., 2014).

Shema S4Q opredeljuje lastnosti pelet in 
navaja tri kakovostne razrede, ki delno temeljijo 
na evropskem standardu SiSt EN iSO 17225-2 
(2014), podaja vsebinski okvir za vzpostavitev 
notranjega in zunanjega nadzora, podaja pa tudi 

Slika 4: Razvrstitev analiziranih pelet (v letu 2013, 2014, 2015) v kakovostne razrede na podlagi izmerjenih lastnosti

Slika 5: Delež pelet (vključenih v analizo), razvrščenih v kakovostne razrede a1, a2, B, ter pelet, ki jih ni bilo 
mogoče razvrstiti v kakovostne razrede v letih 2013, 2014 in 2015.
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predpise za uporabo tržne znamke S4Q (Prisla-
nin sod., 2014, Prislan in Krajnc, 2014). Glavni 
namen uveljavljanja tržne znamke je pomoč 
slovenskim proizvajalcem pri uveljavljanju in 
dokazovanju kakovosti svojih proizvodov na 
slovenskem trgu. Shema je podrobneje pred-
stavljena na spletni strani www.s4q.si. Na tej 
spletni strani bodo predstavljeni tudi vsi pro-
izvajalci s pridobljenim znakom kakovosti S4Q.

3.3 Cene lesnih goriv
Za večjo transparentnost trga z lesnimi gorivi smo 
v začetku leta 2011 začeli spremljati cene lesnih 
goriv v Sloveniji (Slika 6). Cene goriv zbiramo in 
objavimo dvakrat letno, in sicer proti koncu in 
na začetku kurilne sezone. 

tona pelet, pakiranih v 15 kg vreče, je prvi 
polovici leta 2015 v povprečju stala 255 evrov, 

kar je približno okoli pet odstotkov manj kot v 
drugi polovici leta 2014 oziroma tri odstotke manj 
kot v enakem obdobju lani. Če pelete kupimo v 
razsutem stanju ali v tako imenovanih ”big-bag“  
vrečah, pa lahko privarčujemo do 23 oz. 17 evrov 
na tono. Po navadi so peleti najcenejši neposredno 
pri proizvajalcu, medtem ko so pri distributerjih 
lahko do 14 odstotkov dražji.

Peleti kot najdražja oblika lesne biomase so 
39 odstotkov cenejši (54 evrov/MWh) od cene 
kurilnega olja, ki se je v prvi polovici leta 2015 
gibala okoli 89 evrov/MWh. Največjo razliko med 
ceno pelet in kurilnega olja smo zabeležili v drugi 
polovici leta 2012, ko so bili peleti za skoraj 50 % 
cenejši glede na ceno kurilnega olja, trenutno pa 
je zaznaven trend zmanjševanja razlike, predvsem 
zaradi padajočih cen kurilnega olja (Prislan in 
Krajnc, 2015).

Slika 6: Gibanje cen 
15 kg vreč pelet (v 
evrih/tono)

Slika 7: Gibanje cen 
15 kg vreč pelet, 
vključenih v analizo 
2015
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Pri tržnih analizah se je pokazalo, da na 
slovenskem trgu cene pelet ne odražajo nujno 
tudi kakovosti pelet v vreči – torej višja cena ne 
pomeni tudi boljše kakovosti, kar je prikazano na 
primeru analize cen kupljenih pelet za potrebe 
tržne analize v letu 2015 (Slika 7). 

4 PRIPOROČILA ZA UPORABNIKE 
LESNIH PELET

Barva pelet ne pove veliko o sami kakovosti in je 
odvisna predvsem od vrste in sestave uporabljene 
surovine ter nastavitev proizvodne linije.

Edina lastnost, ki jo lahko ocenimo sami, je 
mehanska obstojnost – večji delež finega prahu 
in zdrobljenih pelet na dnu vreče kaže na manjšo 
mehansko obstojnost.

Oznaka certifikata (npr. ENplus ali DiNplus 
in po novem za slovenske proizvajalce tudi S4Q) 
zagotavlja, da ima proizvajalec vzpostavljen sistem 
zagotavljanja kakovosti. torej je verjetnost večja, 
da bo kakovost pelet ustrezala kakovostnemu 
razredu, navedenemu na embalaži.

Čeprav ni obvezno navajanje posameznih 
parametrov kakovosti na embalaži, se raje odlo-
čite za ponudnika, ki navaja več podatkov, tudi 
podatek o izvoru pelet in o samem proizvajalcu.

Vsi lesni peleti – ne glede na drevesno vrsto 
– imajo podobno zgorevalno toploto Hs (prej 
zgornja kurilna vrednost); kurilnost se namreč 
razlikuje predvsem zaradi vsebnosti vode.

Gostota nasutja je pomembna predvsem zaradi 
velikosti skladiščnega prostora ; 15 kg vreča pelet 
z nižjo gostota nasutja namreč zavzame večjo 
prostornino.

Kakovost pelet naj bo prilagojena zahtevam 
proizvajalca kotla. Če je zahtevana kakovost pelet 
a1, potem je smiselno poiskati ponudnika, ki 
zagotavlja tako kakovost.

Cena ne sme biti glavno oz. edino vodilo.
Če se odločimo za novega (manj znanega) 

ponudnika pelet, je smiselno najprej preveriti 
podatke na spletu in nato kupiti manjšo količino 
pelet ter spremljati delovanje kotla (količina 
pepela, nastala toplota …) in šele nato kupiti zaloge 
pelet za daljše obdobje (celotno kurilno sezono).
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Prof. Dušan Mlinšek se je rodil leta 1925 v učiteljski 
družini v Velenju, kjer je obiskoval osnovno šolo. 
Med nadaljevanjem šolanja na gimnaziji v Celju je 
bil leta 1944 vpoklican v nemško vojsko. Boril se je na 
vzhodni fronti, vendar je še v istem letu prebegnil in 
se pridružil slovenskim partizanom. Po drugi svetovni 
vojni je končal študij gozdarstva na Univerzi v Zagrebu 
in začel s službovanjem na Ministrstvu za gozdarstvo v 
Sloveniji. Leta 1951 je postal vodja Oddelka za urejanje 
gozdov v Murski Soboti, leto kasneje je prevzel vodenje 
Gozdne uprave Poljane na novomeškem območju. V 
obdobju od leta 1953 do 1960 je kot vodja oddelka 
za urejanje gozdov 
pustil velik pečat 
na slovenjegraškem 
gozdnogospodar-
skem območju. V 
tistem obdobju je 
navezal prijateljske 
stike s profesorjem 
Heinzom Leibun-
dgutom iz Zvezne 
tehniške visoke šole 
(EtH) v Zürichu, ki 
je deloval na obmo-
čju Jugoslavije kot 
izvedenec FaO. 
Navdušil se je nad 
švicarskim gozdar-
stvom in vpisal dok-
torat na EtH v Zürichu. tam je leta 1958 doktoriral s 
temo Raziskave stanja in negovanosti kmečkih gozdov 
na Pohorskem Podravju. V tistem obdobju je dodobra 
spoznal tudi izpopolnjeno švicarsko skupinsko posto-
pno gospodarjenje in podrobno gojitveno načrtovanje, 
ju prilagodil slovenskim razmeram in ju s seminarjem 
leta 1960 v Dobrni tudi uspešno prenesel v gozdarsko 
prakso. tako se je končalo obdobje šablonskega pre-
biralnega gospodarjenja po celotni površini Slovenije. 
V obdobju svojega udejstvovanja v praksi na slovenje-
graškem območju je pomembno prispeval k razvoju 
sonaravnega gojenja gozdov z usmeritvijo v posredno 
negovalno premeno zasmrečenih, nenegovanih in 
degradiranih gozdov. Gozdnogospodarski načrt za 
mislinjske gozdove iz leta 1955 vsebuje jasne smernice, 
kako je z majhnimi koraki in vložki mogoče doseči 
velike premike v zgradbi gozdov, za razliko od nepo-
srednih premen, ki so jih zagovarjali nekateri njegovi 
sodobniki. Mlinškova pot je na Koroškem, ob zavzeti 
podpori njegovih sodelavcev, prevladala in začrtala 

tudi temeljno doktrino slovenskega gojenja gozdov v 
prihodnosti: pot majhnih korakov in spoznanstveni 
pristop (slika 1). Dandanes, po več kot pol stoletja, 
se podobna izhodišča uveljavljajo tudi v svetu, npr. 
adaptivno gospodarjenje z gozdovi.

Leta 1960 se je zaposlil na Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani, najprej kot docent in od leta 1971 
kot redni profesor za gojenje gozdov. Na Univerzi je 
opravljal številne vodstvene funkcije, na primer kot 
vodja Katedre za gojenje gozdov, predstojnik Oddelka 
za gozdarstvo, prodekan in dekan Biotehniške fakultete. 
Zaradi razgledanosti, nekonvencionalnega načina raz-

mišljanja in sposob-
nosti za motiviranje 
je bil zelo priljubljen 
med študenti. Že 
takrat je oblikoval 
ogrodna skripta za 
aktivno dopisova-
nje vsebin med pre-
davanji in s študenti 
prebil veliko časa 
na terenskih dnevih 
v gozdu, ki so se 
večinoma raztegnili 
do večera, a je kljub 
temu ostalo dovolj 
časa za druženje po 
napornem delu. V 
tistem obdobju je 

začrtal smernice raziskovalnega dela, ki se je napajalo 
iz temeljnih ekoloških pragozdnih raziskav in hkrati 
odgovarjalo na ključne aktualne probleme iz gozdarske 
prakse, na primer nega sestojev rdečega bora, posredne 
premene grmišč, propadanje jelke in kasneje smreke, 
gojenje visokogorskih gozdov in premena kraške 
degradirane krajine. Za raziskovalno delo je navdušil 
študente in kolege iz prakse ter spodbudil različne 
oblike prenosov oz. mreženja znanja, na primer 
gozdarske študijske dneve, gozdnogojitvene semi-
narje ter posredovanje izvlečkov raziskovalnega dela 
praktikom. Zavedal se je, da pedagoško delo pomeni 
najbolj neposreden prenos raziskovalnih izsledkov v 
prakso, še več, razvil in zavestno udejanjal je načelo 
tetraedra, ki ponazarja tesno medsebojno povezanost 
znanstvenega, pedagoškega, strokovnega dela in dela 
z javnostjo.

Praktično delovanje, opazovanje in znanstvena 
dognanja so utrdili njegovo zavedanje o raznolikosti 
gozdnih rastišč in sestojev, ki so posledica interakcij 

Prof. dr. dr. h. c. Dušan Mlinšek – devetdesetletnik

Slika 1: Profesor Dušan Mlinšek pri razlagi na raziskovalni ploskvah 
v Straži (fotografija: prof. dr. Joseph Spörk)
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rastiščnih dejavnikov, naravnih motenj, gospodarjenja 
in posrednih antropogenih vplivov. to ga je vodilo – 
skozi številne razgovore z domačimi in tujimi strokov-
njaki – do razvoja sproščene tehnike gojenja gozdov, 
ki jo je predstavil tudi v knjižni obliki leta 1968. Delo 
je pisano v jedrnatem in razumljivem jeziku in je še 
dandanes pomemben študijski vir za gozdarske stro-
kovnjake. V sedemdesetih letih je s skupino sodelavcev 
izpeljal projekt Gozdni rezervati v Sloveniji, s katerim 
je zasnoval mrežo gozdnih rezervatov – pragozdov 
prihodnosti, razvil metodologijo 
dolgoročnega spremljanja narav-
nih sestojev in začel sistematično 
zbirati podatke. Skrbno urejene 
zbirke podatkov še vedno tvorijo 
hrbtenico raziskovalnega dela 
na Katedri za gojenje gozdov. 
Starejše zbirke so še posebno 
dragocene za proučevanje vpliva 
novodobnih sprememb okolja na 
gozdne ekosisteme.

Po zaposlitvi na fakulteti se je 
njegova mednarodna dejavnost 
stopnjevala. Najprej je v sklopu 
organizacije iUFRO prevzemal 
vodenje različnih sekcij in dajal 
pobude za nastanek novih, npr. 
sekcije profesorjev za gojenje 
gozdov. Potem je leta 1971 pre-
vzel vodenje celotne divizije 
za gojenje gozdov in leta 1982 
postal predsednik celotne organizacije iUFRO. Leta 
1986 je pod njegovim vodstvom v Ljubljani potekal 
svetovni kongres iUFRO, ki še vedno zelo pozitivno 
odmeva v mednarodnih krogih. Med drugim tudi 
zaradi vabljenih provokativnih govorcev, na primer 
indijanskega poglavarja Jima Russella. Leta 1989 je 
njegova mednarodna dejavnost dosegla nov vrhunec 
z ustanovitvijo evropskega združenja ProSilva Europe 
v Robanovem kotu. Združenje, katerega glavni pobu-
dnik je bil prav prof. Mlinšek, povezuje gozdarje, ki 
zagovarjajo sonaravno gospodarjenje kot alternativo 
golosekom. ProSilva združuje štiriindvajset evropskih 
držav in gozdarsko fundacijo iz regije Nova anglija 
v ZDa. Združenje je značilno prispevalo k vzponu 
sonaravnega gospodarjenja v Evropi in svetu.

V devetdesetih letih, ko je politika nepremišljeno 
reorganizirala gozdarsko stroko, se je večkrat javno 
izpostavil in zavzel za ohranitev strokovnega dela z 
gozdovi, mehanizma biološke amortizacije ter mreže 
gozdnih rezervatov. Zadnje je ogrožala denacionali-
zacija. Hkrati je zorelo njegovo poljudno-znanstveno 

delo, knjiga Pragozd v naši krajini (1992), s katero je 
izpostavil naravne gozdove kot veliko učilnico za vse 
generacije, še posebno pa za mladino. Po upokojitvi 
sredi devetdesetih let se je usmeril v ohranjanje narave 
in gozdno pedagogiko. Vrsto let je vodil Zvezo organi-
zacij za ohranjanje narave, se pogosto kritično oglašal v 
medijih in pri tem pogumno izrekel marsikatero pikro 
na račun divjega kapitalizma v Sloveniji in opuščanja 
skrbi za naravo. V zadnjem desetletju je poleg tega 
strnil svoje izkušnje iz dolgoletnega pedagoškega 

dela in pripravil skripta o gozdni 
pedagogiki v najširšem pomenu 
besede (slika 2).

Prof. Dušan Mlinšek je za 
svoje delo prejel številne nagrade 
in mednarodna priznanja, 
med drugim nagrado sklada 
Borisa Kidriča za raziskovalno 
delo (1966), red dela z zlatim 
vencem (1980), Jesenkovo pri-
znanje (1989), priznanji ProSilva 
Europe in iUFRO-a ter naziva 
ambasador znanosti RS (1991) 
in zaslužni profesor Ljubljanske 
Univerze (1992). Je dopisni član 
akademije gozdarskih znanosti v 
Firencah, leta 1997 je prejel častni 
doktorat Univerze v Oslu, leta 
2007 pa je postal častni občan 
Mestne občine Velenje.

Gozdarska in naravovarstvena 
stroka uživata številne sadove njegovega dela. Postavil 
je teoretične temelje slovenskega gojenja gozdov in jih 
trajno povezal z ekološkimi spoznanji. S sinergijo redkega 
pedagoškega daru, znanja in vztrajnosti je uspel teore-
tična izhodišča preliti v prakso gojenja gozdov (slika 1),  
in ta je prestala že marsikatero trdo preizkušnjo. Zelo 
veliko je pripomogel k mednarodni prepoznavnosti slo-
venskega gozdarstva. Evropski gozdarji se ga spominjajo 
po izvirnih predavanjih in še posebno po organizaciji 
številnih ekskurzij, s katerimi je želel seme sonaravnega 
ravnanja z gozdovi iz Slovenije prenesti v okolja, ki so 
gozdu manj naklonjena. V svetovnem merilu je značilno 
prispeval k znanstveni uveljavitvi gozdarske stroke, k 
prenosu načel o trajnostnem ravnanju z gozdom v druge 
vede in k napredku sonaravnega gospodarjenja, ki se 
nezadržno širi tudi po njegovi zaslugi.

Profesorju Dušanu Mlinšku ob visokem življenj-
skem jubileju iskreno čestitamo in mu želimo trdno 
zdravje ter še naprej polno mero zanj tako značilnega 
optimizma. 

Prof. dr. Jurij DiaCi

Slika 2: Načelo kognitivnosti v ravnanju 
z drevesom, gozdom in naravo (arhiv 
prof. Dušana Mlinška; avtor karikature: 
Mirko Celcer)
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5. septembra 2015 so delavci in nekdaj zaposleni v 
Gozdnem gospodarstvu Novo mesto obeležili 70. 
letnico obstoja podjetja. 

Kot se spodobi za tak praznik, so ga v Podturnu 
pri Dolenjskih toplicah obeležile dobra organiza-
cija, prijeten program, velika udeležba vabljenih 
in njihovo dobro razpoloženje. Prostor v šotoru in 
njegovi okolici je bil nabit z njihovim ponosom, 
da so bili in so sestavni del uspešnega podjetja.

Za to priložnost je andrej Kastelic, direktor 
podjetja povedal kar nekaj misli o zgodovini in 
bodočnosti gozdnega gospodarstva.

Kako bi na kratko opisali zgodovino gozdnega 
gospodarstva. Kateri so bili glavni mejniki v 
njegovem obstoju?

Gozdno gospo-
darstvo Novo 
mesto d.d., ki velja 
za eno večjih goz-
dnih gospodar-
stev v Sloveniji, je 
zaživelo leta 1945, 
ko so bile usta-
novljene gozdne 
uprave v Novem 
mestu, Črnomlju, 
Straži in Soteski z 
namenom, da bi 
gospodarile z goz-
dovi na območju 
Dolenjske in Bele krajine. Podjetje se je skozi 
zgodovino večkrat preimenovalo ter doživelo več 
organizacijskih sprememb, ki jih je narekovala 
zakonodaja. Leta 1965 pa je Zakon o gozdovih 
določil, da se gozdnogospodarski organizaciji 
dajo v gospodarjenje tudi zasebni gozdovi, kar se 
je ohranilo vse do leta 1993, ko je bil sprejet nov 
Zakon o gozdovih. ta zakon je ukinil temeljne 
organizacije združenega dela in ustanovil izvajal-
ska podjetja in Zavod za gozdove, poleg tega pa je 
zakon skladno s programom o razdružitvi razdelil 
tudi premoženje. Podjetje je pripravilo skladno z 
Zakonom o lastninskem preoblikovanju program 
lastninjenja podjetja in v avgustu 1995 pridobilo 
pozitivno soglasje oziroma odločbo. tako so postali 
večinski lastniki zaposleni, nekdanji zaposleni 
ter upokojenci. Podobno lastniško strukturo ima 

Gozdno gospodarstvo Novo mesto praznuje 70letnico

podjetje tudi danes. Lastninjenje je tako potekalo 
transparentno, odgovorno in pošteno, rezultat pa 
je viden tako pri poslovanju kot tudi pri donosu 
družbe zaposlenim, okolju in lastnikom.

Kako ste se uspeli razvijati v zadnjem obdobju? 
V kaj je bil usmerjen vaš razvoj v osnovni dejav
nosti družbe? Ste s tehnološko in kadrovsko opre
mljenostjo konkurenčni drugim, ki opravljajo 

dela v gozdovih? Je 
v vašem podjetju 
doseženo to kar 
se je želelo doseči 
v koncesijekem 
obdobju: zapo
slovati domače 
delavce in se opre
miti in usposobiti 
za konkuriranje 
tudi tujim podje
tjem? 

Omenjena del-
niška družba velja 
za dober primer 
uspešnega podje-

tja, ki ga lastniško obvladujejo zaposleni, nekdanji 
zaposleni in upokojenci. taka lastniška struktura 
omogoča delavcem in nekdanjim zaposlenim 
dodaten vir prihodka iz naslova dividend, samemu 
podjetju pa stabilno poslovanje in dolgoročen 
razvoj. Skupaj z ustanovljenim invalidskim pod-
jetjem zaposluje 200 ljudi, večinoma sekačev in 
ostalih gozdarskih delavcev. Poleg tega daje kruh 
še okoli 50 lokalnim podizvajalcem. Dejavnosti, 
ki jih je vsa ta leta razvijalo podjetje, so povezana 
z gozdarstvom. V podjetju smo usposobljeni za 
dejavnosti vse od načrtovanja do izvedbe sečnje 
in spravila lesa, izgradnje in vzdrževanja gozdnih 
prometnic ter gozdnogojitvenih in varstvenih del. 
Dejavnosti podjetja smo dopolnili še s prevozi 
lesa in peska, vzdrževanjem in popravilom goz-
darske in transportne mehanizacije, odkupom 
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in prodajo lesa, proizvodnjo in prodajo vrtnin, 
ogrevanjem na lesno biomaso, višinskim obre-
zovanjem ter povezovanjem gozdne lesne verige, 
ki jo nadgrajujemo z lastnim žagarskim obratom 
v Pogancih. Lani smo lesni industriji zagotovili 
dobrih 275.000 m3 gozdnih sortimentov, od tega 
smo 47.000 m3 odkupili od zasebnih lastnikov 
gozdov. V podjetju smo lani predelali čez 33.000 
m3 hlodovine iglavcev in listavcev. Poleg tega smo 
zgradili skoraj 100 km gozdnih vlak in zabeležili 
skoraj 17.000 gozdnogojitvenih in varstvenih ur 
ter opravili vzdrževanje na večini gozdnih cest na 
območju, ki ga pokrivamo.

Kljub spremembam in nekaterim težavam, ki so 
se v minulih letih dogajale v slovenski lesni indu-
striji, smo uspeli ohraniti sodelovanje v domačih 
gozdno lesnih verigah. Skozi obstoj podjetja smo 
se trudili ohraniti gospodarske potenciale tako 
na področju gozdarstva kot tudi na področju 
lesno predelovalne industrije s poudarkom na 
jugovzhodni Sloveniji. S povezovanjem domačih 
gozdno lesnih verig smo nekoliko ublažili upad 
zaposlenih v omenjenih panogah. Povezovanje 
in poslovno sodelovanje z deležniki v regiji ima 

dolgo poslovno tradicijo in se je do danes razvilo 
v sistem, ki omogoča stabilno oskrbo lesnoprede-
lovalne industrije skladno z njenimi zahtevami po 
kvaliteti in tehničnih karakteristikah gozdno lesnih 
sortimentov. Danes je za obstoj teh gozdno lesnih 
verig in zaposlenih v obeh gospodarskih panogah 
ključen nadaljnji razvoj oziroma preoblikovanje 
modela gospodarjenja z gozdovi. Danes tako veliko 
večino lesa prodamo domači lesni industriji. V 
tujino izvažamo samo les slabše kakovosti, ki je 
namenjen predvsem za lesne plošče in celulozni les, 
domača lesna industrija pa ga ni zmožna predelati, 
ker nima ustreznih zmogljivosti.

Podjetje je vsa ta leta sledilo trendu profesiona-
lizacije del v gozdarstvu tako na organizacijskem, 
kadrovskem kot tudi tehnološkem področju. Najve-
čje investicije zadnjih nekaj let so bile nakup najso-
dobnejše opreme za strojno sečnjo lesa, postavitev 
sodobnega steklenjaka v sklopu vrtnarije, ureditev 
kotlovnice na biomaso za ogrevanje rastlinjakov ter 
ogrevanje nekaj zunanjih porabnikov, prav sedaj pa 
z dvema sušilnicama in parilnico nadgrajujemo še 
svojo primarno predelavo lesa. Veliko pozornosti 
smo namenili tudi skrbi za kakovost. 
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Gozdno gospodarstvo Novo mesto je bilo 
vedno poznano po tem, da so bila vlaganja v 
gozdove skladna z načrti in med   največjimi 
v Sloveniji. Se to pozna v gozdovih? Kako je z 
vlaganji danes?

Pridobljena mednarodna FSC standarda za okro-
gli les in za žagani les, potrjujeta in zagotavljata, da 
je gospodarjenje z gozdovi sonaravno, trajnostno 
in večnamensko ter tudi, da ima podjetje pošten 
odnos do zaposlenih in lokalnega okolja. Prav tako 
se v podjetju lahko pohvalimo s CE certifikatom, 
ki zagotavlja dobavo žaganega lesa z ustreznimi 
tehničnimi lastnostmi. Poleg pridobljenih stan-
dardov se kvalitetno gospodarjenje z državnimi 
gozdovi odraža tudi v kondiciji podjetja. 

S pomočjo posluha SKZG RS je podjetje opravilo 
vsa predvidena vlaganja v gozdove, ki zagotavljajo 
trajnost in večnamensko vlogo gozdov, kar potrjuje 
domača in tudi tuja gozdarska stroka. 

Je bila ideja proslaviti 70. let obstoja dobro spre
jeta med zaposlenimi in vabljenimi na slovesnost? 
So stroški opravičeni z učinkom takega družabnega 
dogodka? Pripadnost podjetju se gotovo čuti tudi 
skozi udeležbo in razpoloženjem na njem.

Na obeležitvi 70-letnice podjetja so s preko 80 
% udeležbo vsi zaposleni in nekdanji zaposleni 
dali podjetju potrditev dosedanjega dobrega dela 
in priznali delavcem v gozdarstvu ustrezen status.

Kaj bo za vas najpomembnejše v obdobja po 
poteku sklenjene koncesijske pogodbe?

V vseh dejavnostih bomo še naprej sledili teh-
nološkemu razvoju in se tehnično izpopolnjevali 
in bomo kot sodobno organizirano podjetje pri-
pravljeni na vse poslovne priložnosti. Na območju 
GG Novo mesto je okrog 80 % zasebnih gozdov, ki 
nam predstavljajo zelo pomemben trg za storitve, 
s katerimi zagotavljamo kakovostno trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi.

Nadaljevali bomo z dobro prakso sodelovanja 
z raziskovalnimi inštitucijami, s povezovanjem 
obstoječih in iskanjem novih lesno predelovalnih 
verig v regiji in širše znotraj države. Lastno žago 
v Pogancih bomo še posodabljali za dodelavo pri-
marnih žagarskih proizvodov ter tako iskali rešitve 
za lastne lesne izdelke z višjo dodano vrednostjo 
vključno s soproizvodnjo toplotne in električne 
energije. Na področju vrtnarstva in hortikulture 
bomo nadaljevali z izpopolnjevanjem ponudbe 

Gozdarstvo v času in prostoru
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okrasnih rastlin in zelenjave iz lastne proizvo-
dnje, s čimer bomo prispevali svoj delež k lokalni 
samopreskrbi s hrano. Nadgraditi želimo celostno 
ponudbo ureditve okolice, ki vključuje tako nizke 
gradnje kot tudi celostno urejanje vrtov.

Kakšno je pričakovanje glede gospodarjenja 
z državnimi gozdovi?

Poleg ustreznega modela za gospodarjenje z 
gozdovi, ki bo nadgradil obstoječe povezave med 
gozdarstvom in lesno industrijo, je s strani države 
za nadaljnji razvoj ključno oblikovanje ustreznega 
poslovnega okolja za omenjeni panogi. Ustrezno 
poslovno okolje bi tako privabilo tudi novo lesno 
industrijo v regijo, ki ima dovolj surovinskega 
potenciala v gozdovih ter obstoječih dobrih praks 
iz lokalnega okolja v predelavi lesne surovine, ki 
ga danes ne izkoristimo v celoti v regiji kot tudi na 
državnem nivoju. Določen razvoj panoge bi lahko 

potekal tudi preko lesnih centrov. Pri osnovanju 
lesnega centra bi država s spodbujanjem med-
sebojnega partnerskega povezovanja ustvarila 
ugodno poslovno okolje za razvoj in s tem tudi 
nadaljnji razvoj lesne panoge. Pri vsakem lesnem 
centru je ključno korektno povezovanje deležni-
kov, ki temelji na dopolnjujočih se dejavnostih in 
ekonomskih načelih.

Glede na vse naštete zdrave potenciale, ki jih 
ima podjetje, upravičeno pričakujemo, da bo 
država z oblikovanjem novih modelov gospo-
darjenja z gozdovi upoštevala dosedanji trud za 
ohranitev domačih delovnih mest v gozdarstvu in 
domači lesni industriji. Poleg ohranitve delovnih 
mest naj država upošteva tudi vse obstoječe že 
delujoče gozdno lesne verige ter vse skupaj samo 
nadgrajuje.

Jože FaLKNER
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Uvodnik

Gozdarji morajo poznati tudi 
uporabnost in rabo lesa 

Leta 2012 je izšla monografija Bukovi gozdovi v Sloveniji s 
poglavji: Ekologija bukve in bukovih rastišč, Bukovi sestoji: 
struktura, dinamika in rast, Gospodarjenje z bukovimi gozdovi. 
Med prispevki sta tudi dva o rabi bukovine. Prvi, Zgodovinski 
prikaz rabe bukovih gozdov, prikazuje rabo bukovine skozi 
več stoletij, od najosnovnejše in najpogostejše, kot je raba za 
kurjavo, do zahtevnejše, kot sta oglarjenje in glažutarstvo, do 
številne uporabe bukovine v obrti, industrijske rabe bukovine 
za deske, furnir, vezane plošče, lesno volno, železniške pragove, 
pa do najvišje stopnje predelave upognjenega (krivljenega) 
pohištva, kjer so imeli pomembno mesto stoli. Omenja tudi 
kemično predelavo bukovine. Da ne bi našteval vsega, naj 
le ponovim za avtorjem prispevka: uporabnost bukovine 
je bila zelo široka, iz obdobja v obdobje se je spreminjala 
in dopolnjevala, njem pomen v vsakdanjem življenju pa je 
bil nenadomestljiv. O široki uporabnosti bukovega lesa je v 
monografiji tudi prispevek Lastnosti in predelava bukovega 
lesa ter njegova raba v arhitekturi. Iz prispevka izvemo, da 
je v Evropi dandanes bukovina poleg smrekovine in boro-
vine industrijski les, ki ga uporabljamo najpogosteje. Pa še 
zanimivost: Wikipedia navaja, da je znanih več kot 250 vrst 
rabe bukovega lesa. 

Kot uvod tokratnemu vestniku sta zanimiva še dva pri-
spevka v monografiji: Tehnološke posebnosti pridobivanja lesa 
v bukovih gozdovih in Tokovi in rabe okroglega bukovega lesa.

Tokratni prispevki v Gozdarskem vestniku so nekakšno 
nadaljevanje in nadgradnja monografije Bukovi gozdovi v 
Sloveniji. Mogoče je prav, da ob prebiranju prispevkov, ki so 
malo bolj »lesarski«, to upoštevamo, pa bo branje zanimi-
vejše in koristno tudi za gozdarje. Med prebiranjem bomo 
gozdarji dobili tudi marsikateri gozdnogojitveni napotek, da 
ne omenjam pridobivanja dodatnega znanja in spoznanj, ki 
so pomembna za pridobivanje in trženje lesa. 

Mag. Franc PERKO
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Predgovor

Bukev (Fagus sylvatica L.) je v slovenskem prostoru 
najbolj razširjen listavec in se pojavlja na skoraj 90 
% površine gozdov, več kot na četrtini pa je priso-
tna kot prevladujoča drevesna vrsta. Njen delež v 
lesni zalogi presega 50 %. Po najnovejših podatkih 
ima bukev najvišjo lesno zalogo v Sloveniji. Ta naj 
bi v prihodnje še naraščala. Od vseh funkcij, ki jih 
gozdovi zagotavljajo, je v gospodarskem smislu 
lesnopredelovalna najpomembnejša, pri čemer 
dobra kakovost lesa zagotavlja večji donos. Zaradi 
količine in pomena moramo bukovini posvetiti 
posebno pozornost v smislu boljšega ekonomskega 
izkoristka, pri čemer večja kakovost lesa zagotavlja 
večji donos. S tematiko ocene kakovosti lesa v sestoju, 
ter rabe bukovine in drugih listavcev za proizvode 
z visoko dodano vrednostjo, se stroka ukvarja že 
dolgo. Izkazalo se je, da je kakovost lesa potrebno 
obravnavati v celotni gozdno-lesni verigi, torej od 
gozda do končnega izdelka. Potrebno je usmerjeno 
strokovno in raziskovalno ter interdisciplinarno 
delo za oceno ustreznosti že uporabljanih metod 
in njihove izboljšave, da bodo uporabne v praksi 
in bodo primerno zajele čim širšo paleto možnih 
predelav lesa listavcev.

Triletni CRP projekt Racionalna raba lesa listavcev 
s poudarkom na bukovini se je začel z julijem 2014 
in je financiran s strani Javne agencije za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike 
Slovenije. Poleg sodelavcev z Oddelka za lesarstvo, 
Biotehniške fakultete (BF), Univerze v Ljubljani 
(UL), kot prijaviteljev projekta so vanj vključeni še: 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF, 
UL, Gozdarski inštitut Slovenije, Inštitut za celulozo 
in papir ter Zavod za Gozdove Slovenije. Glavni cilji 
projekta so: oceniti količine in vrednost lesa listavcev 
s poudarkom na bukovini; izboljšati ocenjevanje 
kakovosti lesa na stoječem drevju in spremljati 
kakovost lesa v celotni predelovalni verigi; predla-
gati optimalne tehnologije za optimalno rabo lesa 
ter spodbuditi razvoj proizvodnih verig v sektorju, 
ki bodo omogočile trajnostno rabo gozdnih virov, 
redno dobavo primernih gozdno-lesnih sortimentov 
in vzpostavitev ter delovanje primernih obratov za 
predelavo lesa. V sodelovanje bodo s pomočjo Zavoda 
za gozdove Slovenije vključeni tudi upravljavci in 

Doc. dr. J. G., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za 
prirastoslovje in gojenje gozda 
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Racionalna raba lesa bukovine
Jožica GRIčaR

lastniki gozdov ter gospodarske družbe v celotni 
gozdno-lesni verigi.

V pričujoči številki Gozdarskega vestnika je 
predstavljenih šest prispevkov z različnih sklopov 
raziskav, ki se odvijajo v okviru projekta. Marenče in 
Šega v prispevku obravnavata povezave med kakovo-
stjo bukovih dreves in iz njih izdelanih sortimentov. 
Kritično obravnavata različna merila, ki so aktualna 
v praksi, in ugotavljata povezave med kakovostjo 
dreves in sortimentov ter podobnosti in razlike, 
ki nastajajo, če pri presoji kakovosti sortimentov 
uporabljamo različna merila. avtorja še posebej 
izpostavita problematiko uporabe različnih trenutno 
veljavnih standardov, ki so v uporabi v praksi.

Prislan in sodelavci predstavljajo stanje žagarske 
panoge v Sloveniji v letih 2013 in 2014. Slovenska 
primarna lesnopredelovalna industrija je od začetka 
krize v letu 2008 doživela številne spremembe, 
predvsem zaradi poslabšanja stanja v pohištveni 
in gradbeni industriji. avtorji so analizirali stanje 
slovenske primarne lesnopredelovalne industrije, da 
bi ugotovili glavne vrzeli in pomanjkljivosti. Sočasno 
je potekala tudi raziskava stanja žagarskega sektorja v 
sosednjih regijah jugovzhodne Evrope. V prispevku 
navajajo glavne ugotovitve raziskave, opravljene v 
Sloveniji, rezultate pa primerjajo s stanjem žagarske 
industrije v jugovzhodni Evropi.

Straže in sodelavci so proučili fizikalne lastnosti 
(vlažnost in gostoto) lesa različno prizadetih izruva-
nih bukovih dreves ob koncu rastne sezone 2014, tj. 
v letu po velikem žledolomu. V raziskavi so ugotovili 
povezavo med deležem še aktivnega koreninskega 
sistema in stopnjo porjavelosti (izsušenosti) krošnje 
dreves ter vlažnostjo lesa in njenim razporedom. Pri 
zelo prizadetih drevesih so v prevodnem zunanjem 
delu beljave potrdili zmanjšanje vlažnosti lesa pod 
mejo naravne biološke odpornosti. Niso pa zasledili 
zmanjšanja gostote lesa, kar bi nakazovalo na okužbo 
in razkroj lesa z glivami ter posledično negativno 
vplivalo na mehanske lastnosti lesa.

Humar in sodelavci že več let raziskujejo odpor-
nost bukovine. Bukovina namreč spada med lesne 
vrste z najslabšo odpornostjo proti lesnim glivam, 
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kar je tudi eden izmed najpomembnejših razlogov, ki 
preprečuje uporabo bukovine na prostem. Prvi znaki 
glivnega razkroja se pojavijo že po nekaj mesecih 
izpostavitve, kasneje se razkroj nadaljuje, vzorci pa 
povsem propadejo po 4 do 6 letih izpostavitve. Glavni 
razlog za dovzetnost bukovine za glivni razkroj je 
povezan z odsotnostjo biološko aktivnih snovi in 
dejstvom, da se bukovina relativno hitro navlaži. 
avtorji pričakujejo, da bodo s pomočjo dolgoročnega 
spremljanja relevantnih lastnosti bukovine pridobili 
pomembne podatke, ki bodo omogočili širšo rabo 
bukovega lesa na prostem.

Kropivšek in čufar v prispevku predstavljata 
potencialno rabo in način vrednotenja dodane 
vrednosti v izdelkih iz bukovine. Za lažje in preg-
lednejše proučevanje ter določanje dodane vrednosti 
sta na podlagi tehnološke sorodnosti predlagala 
osemindvajset skupin, kamor sta razporedila več 
kot 350 doslej identificiranih izdelkov iz bukovine. 
Ker se kazalnika skupne dodane vrednosti za izdelek 
ne da uporabiti za medsebojne primerjave različnih 
izdelkov, sta razvila model za vrednotenje dodane 
vrednosti za izdelke iz bukovine. Uporabo modela 
in analizo nekaterih težav pri vrednotenju sta pod-
robneje predstavila na primeru žaganega lesa.

Zuletova obravnava kemijsko struktura buko-
vega lesa in različne možnosti za njegovo kemično 
predelavo. Uporabne komponente biomase so pred-
vsem celulozna vlakna, ksilan in lignin. Poleg tega 
bukov les in skorja vsebujeta tehnološko pomembne 
antioksidante, medtem ko so plodovi izredno bogat 
vir kakovostnega olja. V prispevku so predstavljeni 

nekateri najpomembnejši postopki frakcioniranja 
lesa, in sicer hidroliza, fermentacija, piroliza in 
ekstrakcija ter tržno zanimivi produkti, ki pri tem 
nastajajo. avtorica poudarja, da v prihodnosti največji 
potencial predstavlja pridobivanje nanofibrilirane 
celuloze. Bukov les, skupaj z odpadki, kot sta skorja 
in žagovina, je tako bogat surovinski potencial, ki 
bi ga veljalo izkoristiti tudi kot vir tržno zanimivih 
komponent.

S predlaganim projektom želimo prispevati k 
doseganju strateškega cilja raziskovalnega programa, 
ki vodi v povečanje konkurenčnosti proizvodne hrane 
in obnovljivih naravnih virov. Rezultati projekta 
bodo imeli širšo uporabno vrednost, predvsem za 
udeležence v gozdno lesni proizvodni verigi in za 
nadgradnjo ter dopolnitev že pripravljenih ukre-
pov ministrstev za področje kmetijstva, okolja, 
gospodarstva in financ, pomembnih za uspešno 
delovanje gozdno lesne verige. Rezultati projekta 
bodo predstavljali nabor uporabnih podatkov in 
napotkov od pregleda surovine v sestoju, pridobivanja 
surovine (tudi v razmerah škod zaradi žledoloma 
2014), pregleda nad tokovi lesa, analiz gozdarskih in 
lesarskih tehnologij, predlogov trženja lesa, pregleda 
obstoječih ter predloga razvoja sodobnih tehnologij 
predelave listavcev s poudarkom na bukovini. 

Dodatne informacije: Prof. dr. Katarina čufar, 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za Lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34, SI-1000 
Ljubljana, Slovenija, E-mail katarina.cufar@bf.uni-lj.
si,: http://crp-bukev.bf.uni-lj.si/
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1  Uvod
1 IntRodUctIon

Prispevek obravnava problematiko ocenjevanja 
kakovosti bukovega lesa v slovenskih gozdovih. 
Obravnavana tematika je le del vsebine, ki je vklju-
čena v Ciljni raziskovalni program iz leta 2014 z 
naslovom Racionalna raba lesa listavcev s poudar-
kom na bukovini. V okviru raziskave obravnavamo 
rabo listavcev s posebnim poudarkom na bukovem 
lesu. Vsebina zajema značilnosti stoječega drevja, 
ocenjevanje njegove kakovosti po ustaljeni stro-
kovni metodologiji, problematiko uporabe različnih 
standardov pri ocenjevanju sortimentne sestave 
teh dreves, predelavo lesa in njegovo sledenje do 
končnega izdelka. Obravnavana problematika se 
v celotnem raziskovalnem projektu ne konča na 
kamionski cesti ali skladišču, kot imamo gozdarji 
večinoma v raziskavah navado, ampak želimo slediti 

1 doc. dr. J. M., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire; Biotehniška fakulteta, Večna pot 83, 1000 
Ljubljana
2 viš. pred. mag. B. Š., Oddelek za lesarstvo;  
Biotehniška fakulteta, Rožna dolina Cesta VIII/34, 
1000 Ljubljana
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Povezave med kakovostjo bukovih dreves in iz njih izdelanih 
sortimentov
Links between Beech Tree Quality and Assortments Made of them

Jurij MaRENčE1, Bogdan ŠEGa2

Izvleček
Marenče, J., Šega, B.: Povezave med kakovostjo bukovih dreves in iz njih izdelanih sortimentov. Gozdarski vestnik, 
73/2015, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit 32. Prevod Breda Misja, jezikovni 
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic
V raziskavi smo obravnavali stoječe drevo, oceno njegove kakovosti in kakovost iz njega izdelanih sortimentov. 
Pri tem smo kritično obravnavali različna merila, ki so aktualna v praksi – petstopenjsko lestvico ocenjevanja 
kakovosti stoječih dreves, ki je v rabi na stalnih vzorčnih ploskvah, in aktualne standarde za ocenjevanje ka-
kovosti izdelanih sortimentov. Na  podlagi majhnega analiziranega vzorca ocenjenih in nato posekanih dreves 
smo ugotavljali povezave med kakovostjo dreves in sortimentov ter podobnosti in razlike, ki nastajajo, če pri 
presoji kakovosti sortimentov uporabljamo različna merila. Izpostavljamo problematiko različnih standardov, 
ki so trenutno veljavni pri nas ali pa jih pogosto uporabljamo v praksi.
Ključne besede: listavci, bukev, standardi, ocenjevanje, kakovost, napake lesa

Abstract
Marenče, J., Šega, B.: Links between Beech Tree Quality and assortments Made of them. Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 10. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 32. 
Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
In our research we dealt with the standing tree, estimation of the standing tree, evaluation of its quality and 
evaluation of quality of assortments made of it. Thereby we critically discussed diverse criteria, currently used in 
the practice – the five-grade scale for standing tree evaluation, used on permanent sampling plots, and current 
standards for evaluating the quality of the produced assortments. On the basis of a small analyzed sample of 
the evaluated and afterwards felled trees we were determining links between quality of trees and assortments as 
well as similarities and differences occurring when we use different standards for estimation of assortments. We 
highlight the issues of diverse standards, which are currently valid or most frequently used in practice in Slovenia. 
Key words: broadleaves, beech, standards, evaluation, quality, defects in wood

lesu in postopkom njegove predelave do končnega 
izdelka. V tokratnem prispevku obravnavamo le 
prvi del problematike, ki jo omenjamo – v našem 
primeru torej ocenjevanje kakovosti stoječega drevja, 
oceno sortimentne sestave, ki jo dobimo iz izbranih 
dreves, in kritično presojo meril oziroma kriterijev, 
ki jih pri tem lahko uporabljamo.

Bukev (Fagus sylvatica L.) je v slovenskih goz-
dovih najbolj razširjena drevesna vrsta in se pojavlja 
na skoraj 90 % površine gozdov, je prevladujoča 
drevesna vrsta po številu in deležu v lesni zalogi. V 
lesni zalogi po zadnjih podatkih predstavlja 32,2 % 

Znanstvena razprava



GozdV 73 (2015) 10430

delež (Poročilo ZGS za leto 2014). Tudi vremenske 
spremembe (suše, ujme, žledolomi, podlubniki), ki 
smo jim priča v zadnjih letih, napovedujejo, da se 
bo njen delež še povečeval. Tudi zato moramo in bo 
treba posebno pozornost nameniti gospodarjenju 
z bukovimi gozdovi, predvsem zaradi doseganja 
boljšega ekonomskega izkoristka in višje kakovosti 
bukovega lesa. Tako je bukev ena ključnih drevesnih 
vrst pri izboru in optimizaciji tehnologij obdelave in 
njene predelave v lesni industriji. Bukov les naj ne 
bo zgolj surovina v energetske namene v dosedanji 
tradicionalni rabi v pohištveni industriji in industriji 
vezanega lesa, ampak naj svoj prostor najde tudi pri 
izdelkih, ki temeljijo na visoki kakovosti in najvišji 
dodani vrednosti. S kakovostnim in strokovnim 
delom v gozdu se lahko približamo temu cilju, drugi 
del mora prispevati lesna industrija.

2  oPRedelItev In cIljI 
PRoblemA

2 defInItIon And GoAls of the 
IssUe

S problematiko ocenjevanja kakovosti lesa v bukovih 
sestojih in krojenjem sortimentov se je v preteklosti 
ukvarjalo več avtorjev (Lipoglavšek, 1994, 1996, 
Rebula, 2002, Kadunc, 2006). Navedene raziskave 
se ukvarjajo s stoječim drevjem in izdelanimi sor-
timenti. Večinoma so to raziskave, ki obravnavajo 
problematiko na gozdarskem področju (Prka, 2003, 
2006, 2010, Račko et al., 2011, Stankić et al., 2014). 
Praviloma se večina raziskav tu tudi konča; razen 
redkih izjem (Smrečnik, 2010) ne obravnavajo 
problematike v lesni predelavi, ki sledi. To želimo 
na podlagi več manjših vzorcev posameznih dreves 
in njihove predelave storiti v okviru omenjenega 
projekta. Za izboljšanje primarne in nadaljnje prede-
lave bukovega lesa v Sloveniji so ključnega pomena 
podatki o potencialni razpoložljivosti bukovega lesa 
glede na njegovo količino, predvsem pa kakovost. 
V tovrstnih obravnavah so pomembne tudi druge 
drevesne vrste, ki dajejo vreden in za trg potreben 
les, je pa njihov delež v sestoju manjši in samo po 
tem merilu tudi manj pomemben.

Predvsem v zadnjem desetletju se primarna in 
pohištvena industrija soočata z zaostrenimi pogoji 
poslovanja. V zadnjem obdobju se večina industrije 
ukvarja predvsem z lastnim preživetjem. Posledično 
je bilo vse manj vlaganj v nove tehnologije, kar se kaže 
tudi na področju primarne predelave listavcev, kjer 
obrati večinoma ne uporabljajo sodobnih tehnologij 
predelave listavcev. Najbrž je nerealno pričakovati, 

da bi v teh časih podjetja vlagala v razvoj, vsekakor 
pa je treba poiskati ustrezne rešitve. Pogosto rečemo, 
da je nujno povezovanje podjetij, raziskovalnih 
inštitucij in ob snovalcih ustrezne politike priti do 
novih tehnologij in izdelkov.

Bukovega lesa je veliko, je različne kakovosti in 
zato tudi uporabnosti. Povezati je treba strokovnjake 
znotraj gozdno-lesne verige z lesnimi podjetji – pa 
ne samo z njimi, tudi z drugimi strokami, ki nam 
po navadi v našem razmišljanju niso tako blizu 
(kemija, farmacija, živilska tehnologija, biotehno-
logija, nanomateriali). Po takšni poti lahko iščemo 
nove, drugačne možnosti predelave in izkoriščanja 
lesa, nove izdelke z višjo dodano vrednostjo. To 
je naloga za stroko in tudi politiko. Bukov les zna 
skuriti vsak, včasih smo znali še kaj več …

V prijavi projekta smo poleg drugih ciljev navedli 
predvsem še naslednje, ki se navezujejo na prispevek:

 – oceniti količine in kakovosti lesa listavcev (s 
poudarkom na bukovini),

 – v sestojih izboljšati ocenjevanje kakovosti in 
spremljati kakovost v predelovalni verigi,

 – preko Zavoda za gozdove Slovenije, ki je 
ključni partner projekta, vključiti upravljavce 
in lastnike gozdov ter gospodarske družbe v 
celotni gozdno-lesni verigi.
Z ocenitvijo količine in kakovosti bukovine v 

slovenskih gozdovih želimo ovrednotiti potenciale 
bukovega lesa pri nas. Po tej poti lahko ugotovimo 
količine, mere in kakovost lesa bukve, ki bodo 
služili kot ključni parametri pri presoji možnosti 
uveljavljanja sodobnejših tehnoloških obratov 
na področju lesne predelave. Ocena, dobljena 
na tak način, bo temeljila na celotni gozdno-
lesni verigi, od gospodarjenja z gozdovi, ocene 
kakovosti lesa in predloga rabe za posamezne 
kakovostne razrede oziroma potrebne kakovosti 
lesa za različne izdelke.

V dosedanjih primerjavah pogrešamo primerjavo 
oziroma sledenje kakovosti in tudi količine lesa od 
stoječega drevesa do njegove končne predelave v lesni 
industriji. V raziskovalnem projektu zasledujemo ta 
cilj, v tem prispevku pa želimo na podlagi majhnega 
analiziranega vzorca ocenjenih in nato posekanih 
dreves podati le podobnosti, razlike in problematiko 
različnih standardov, ki so trenutno veljavni pri nas 
ali pa jih pogosto uporabljamo v praksi.
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3  ocenjevAnje KAKovostI lesA 
– stoječeGA In IzdelAnIh 
soRtImentov

3 evAlUAtIon of wood qUAlIty 
– the stAndInG one And 
PRodUced AssoRtments

3.1  vrednotenje kakovosti dreves 
3.1 Evaluation of tree quality
Ocena kakovosti še stoječih dreves je pomembna 
za vse faze pridobivanja lesa, ki sledijo, in njegove 
predelave na lesnih obratih. Na Zavodu za gozdove 
Slovenije (ZGS) periodično ugotavljajo kakovost 
dreves na podlagi mreže stalnih vzorčnih ploskev, 
ki zajema približno 103.000 stalnih vzorčnih ploskev 
(Baza podatkov…, 2015). Ocene kakovosti temeljijo 
na vizualni oceni. Pri tem uporabljajo petstopenjsko 
lestvico (Navodila za…, 2010) in ocenjujejo drevesa 
s prsnim premerom 30 cm ali več, ocenjujejo prvo 
in drugo četrtino drevesa.

Merila so oblikovana še po standardu JUS iz leta 
1979. V Sloveniji sam standard ni več veljaven, ga pa 
zaradi njegove dolgoletne uporabe v praksi najbolje 
poznamo. V minulih letih je bilo narejenih nekaj 
analiz kakovosti v bukovih sestojih po Sloveniji 
(Kadunc 2012, Poljanec, Kadunc 2013), manj pogoste 
pa so raziskave, v katerih primerjamo omenjeno 
petstopenjsko lestvico ZGS s kakovostjo izdelanih 
sortimentov (Rantaša, 2013, Rogelj, 2012).

3.2 Problematika standardov in 
vrednotenje sortimentov po različnih 
merilih

3.2 Issues concerning standards and 
assortment evaluation according to 
diverse criteria

O problematiki rabe standardov okroglega lesa v 
Sloveniji smo v preteklosti že pisali (Piškur, 2003, 
2009, Piškur, Marenče, 2011). Prispevki praviloma 
obsegajo in obravnavajo področja terminologije, nji-
hovega merjenja ter napak in razvrščanja sortimentov 
po kakovosti znotraj posameznih drevesnih vrst.

Pred približno dvema desetletjema smo v Slo-
veniji z Zakonom o standardizaciji ukinili večino 
jugoslovanskih standardov, zato smo jih morali za 
vsa področja nadomestiti z novimi. Pred vstopom 
v EU je bilo v novi državi treba sprejeti vsaj 80 % 
novih standardov (Furlan, Košir, 2006). Standardi so 
bili praviloma privzeti v izvirnem jeziku (največkrat 
v angleščini in niso prevedeni). V tem procesu je 
temelj evropski standard (oznaka EN), po sprejetju 

v državi pa postane nacionalni, privzeti standard (v 
Sloveniji SIST EN).

Poudariti je treba, da so standardi praviloma 
neobvezna navodila – služijo predvsem kot pomoč v 
dogovarjanju med kupcem in prodajalcem. Uporaba 
standardov je obvezna le v primerih, ko je ogrožena 
varnost, zdravje ali okolje. Sicer je njihova uporaba 
neobvezna.

O problematiki standardov na področju goz-
darstva, predvsem pa o nameri poenotenja znotraj 
evropskega prostora, je bilo vedno veliko razprav 
in dvomov o smiselnosti takšnega početja. Razlog 
je v veliki razsežnosti celine, podnebni pestrosti, 
posledično pa raznolikosti gozda, drevesnih vrst 
in njihovih mer. Poenotiti vse skupaj?

3.3  jugoslovanski standardi iz leta 1979
3.3 Yugoslav standards of 1979
V Sloveniji še vedno največ govorimo o prvotnih 
jugoslovanskih standardih (JUS), ki jih zaradi dol-
goletne uporabe še vedno najbolj poznamo. Po svoji 
sestavi so bili zelo podrobni, zahtevni za uporabo, 
sortimentov niso opredeljeval po kakovosti, ampak 
po namenu. Standard je bil po mnenju stroke preoster 
in je večino sortimentov uvrščal v slabše kakovostne 
razrede. Navedeni razlogi so vodili k spremembam 
in dodatnim raziskavam, predvsem na področju 
hlodovine smreke, jelke in bukve. Namen je bil obli-
kovati strokovne, enostavnejše in zato primernejše 
standarde za omenjeno hlodovino. V vseh primerih 
je bil cilj preprost: oblikovati razrede po kakovosti in 
ne več zgolj po namenu uporabe. V Sloveniji je bil 
za iglavce tak standard sprejet leta 1998, za bukev 
pa ostal brez konsenza na tehničnem odboru SIST-a 
(Slovenski inštitut za standardizacijo) in ostal v fazi 
predloga. Oba standarda (SIST 1015 in PSIST 1014) 
sta bila razveljavljena leta 2012.

3.4  novejši, zdaj veljavni standardi
3.4 Newer, currently valid standards
V Sloveniji sta trenutno veljavna dva sistema razvr-
ščanja bukovega okroglega lesa po kakovosti in sta 
navedena v Pravilniku o merjenju in razvrščanju 
gozdnih lesnih sortimentov (Pravilnik…, 2011), (v 
nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik določa način mer-
jenja in razvrščanja po merah, kakovosti in namenu 
rabe za gozdne lesne sortimente iz gozdov, ki so v 
lasti Republike Slovenije. Prvi sistem je definiran v 
prilogi Pravilnika, drugi pa v slovenskem standardu 
SIST EN 1316-1:2013.
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Na podlagi obeh sistemov okrogli les razvrščamo 
v kakovostne razrede, ki so označeni z oznakami a 
(v Pravilniku a1, a2), B, C in D. V nadaljevanju je 
navedena kratka predstavitev obeh pravil razvrščanja 
in primerjava zahtev za večino značilnosti, ki jih je 
treba upoštevati pri določanju kakovosti.

Glede pravil merjenja gozdnih lesnih sortimentov 
se Pravilnik 2011 in evropski standard za razvrščanje 
hlodovine sklicujeta na SIST EN 1309-2. Količino 
lesa lahko navajamo z volumnom ali maso. 

3.5  Razvrstitev okroglega lesa in 
hlodovine po kakovostnih razredih 
na podlagi Pravilnika 2011

3.5 Classification of roundwood and logs 
according to classes on the basis of 
Rules of 2011

Pravilnik razvršča gozdne lesne sortimente po: 
–  drevesnih vrstah in njihovih skupinah, 
–  merah, 
–  namenu rabe, 
–  kakovosti.

Pri razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov po 
kakovosti se za hlodovino uporabljajo kakovostni 
razredi, navedeni v prilogi Pravilnika, pri ugotavl-
janju kvarnega vpliva se napake merijo na zunanjosti 
gozdnih lesnih sortimentov, kot je tudi določeno v 
prilogi Pravilnika. 

Kakovostni razredi so določeni posebej za listavce 
in iglavce, v prispevku navajamo le razrede, ki veljajo 
za bukev.

Kakovostni razred A1: hlodi za proizvodnjo 
rezanega furnirja

 – skupno število napak: največ 4; dolžina vsaj 2 
m, premer vsaj 40 cm.
Kakovostni razred A2: hlodi za proizvodnjo 

luščenega furnirja
 – skupno število napak: največ 5; dolžina vsaj 2 m, 

premer vsaj 35 cm.
Kakovostni razred b: hlodi za proizvodnjo 

žaganega lesa prve kakovosti
 – skupno število napak: največ 4; dolžina vsaj 4 m, 

premer vsaj 30 cm.
Kakovostni razred c: hlodi za proizvodnjo 

žaganega lesa druge kakovosti
 – skupno število napak: največ 6; dolžina vsaj 4 m, 

premer vsaj 30 cm.
Kakovostni razred d: hlodi za proizvodnjo 

žaganega lesa tretje kakovosti
– skupno število napak: največ 6; dolžina vsaj 3 m, 

premer vsaj 30 cm.

3.6  Razvrstitev okroglega lesa in 
hlodovine po kakovostnih razredih 
na podlagi standarda sIst en 1316-
1:2013

3.6 Classification of roundwood and logs 
according to classes on the basis of 
SIST EN 1316-1:2013 standard

Ta standard se praviloma uporablja za razvrščanje 
okroglega lesa, katerega namen uporabe ne poznamo. 
Bukovo hlodovino razvrščamo v kakovostne razrede.

Kakovostni razred A: prvovrstna hlodovina, 
ki je dolga vsaj 3 m in je njen srednji premer brez 
skorje vsaj 40 cm. Po navadi je to spodnji hlod, ki 
vsebuje »čist« les, brez napak oziroma z le manj-
šimi napakami in s skoraj neomejeno možnostjo 
uporabe.

Kakovostni razred b: hlodovina povprečne do 
najvišje kakovosti, brez posebnih zahtev po čistem 
lesu, ki je dolga vsaj 3 m in je srednji premer brez 
skorje vsaj 35 cm. Grče so dovoljene v obsegu, ki velja 
kot povprečje za vsako posamezno drevesno vrsto.

Kakovostni razred c: hlodovina slabše do 
povprečne kakovosti, ki je dolga vsaj 2 m in je srednji 
premer brez skorje vsaj 25 cm. Dovoljene so vse 
kakovostne posebnosti, ki bistveno ne zmanjšujejo 
naravnih značilnosti lesa.

Kakovostni razred d: hlodovina, ki je dolga vsaj 
2 m in je srednji premer brez skorje vsaj 20 cm, iz 
katere lahko nažagamo uporaben les, ki pa jo zaradi 
njenih značilnosti ne moremo uvrstiti v kakovostne 
razrede a, B, C.

3.7  Primerjava meril, navedenih v 
Pravilniku 2011 in evropskem 
standardu

3.7 Comparison of criteria, listed in Rules 
of 2011 and European standard

V tej primerjavi posebej ne analiziramo in 
primerjamo določil standarda JUS, zajemamo 
zgolj določila Pravilnika in evropskega standarda. 
Razlog je predvsem v splošno dobrem poznavanju 
JUS-a, njegovi dolgoletni in še vedno aktualni 
rabi, kljub dejstvu, da formalno ni veljaven. 
V poglavju z rezultati pa bomo v primerjavah 
zajeli uporabo vseh treh (obeh standardov in 
Pravilnika). Določil in podrobnosti je veliko – 
poudarili bomo le tiste, ki praviloma največkrat 
odločajo o kakovosti sortimenta. V obeh primerih 
razvrščamo hlodovino v razrede a (v Pravilniku 
a1 in a2), B, C in D.
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Vpliv debeline in dolžine na razvrstitev bukovega 
okroglega lesa

Žagarska hlodovina razredov B in C mora biti 
po Pravilniku dolga vsaj 4 m; evropski standard 
dovoljuje krajše hlode (3 m oz. 2 m) oz. dopušča 
možnost, da stranki skleneta dogovor. Standard EN 
975, ki obsega zahteve za žagani les, kot najmanjšo 
dolžino posameznih desk navaja 2 m, za bulse pa 3 
m. Določilo Pravilnika, da morajo hlodi biti daljši 
od 4 m, ni smiselna.

Glede debeline hlodov sta določili Pravilnika in 
evropskega standarda za a razred enaki, za preostale 
razrede mora biti hlodovina po Pravilniku debelejša 
od 30 cm, evropski standard pa dopušča drobnejšo 
hlodovino v C in D razredu (25 oz. 20 cm).

Vpliv grč na razvrstitev bukovega okroglega lesa
Na splošno velja, da so določila Pravilnika in 

evropskega standarda glede grč za razreda a in B 
primerljiva, v razredih C in D pa evropski standard 
dopušča večjo grčavost.

če primerjamo določila za grče na hlodovini 
z merili za žagani les, spoznamo, da dovoljujejo 
pravila za razvrščanje žaganega lesa (npr. EOS) v 
a in B razredu žaganega lesa posamezne manjše 
grče do velikosti 10 % oz. 15 % širine deske; ob 
bonifikaciji volumna v razredu B tudi eno grčo do 
velikosti 70 mm na vsak meter dolžine. V razredu C 
žaganega lesa grče sploh niso več omejene. Merila za 
razvrščanje žaganega lesa so bolj usklajena s pravili 
evropskega standarda za razvrščanje hlodovine kot 
z določili Pravilnika.

Vpliv zdravega rdečega srca pri bukovini na 
razvrstitev okroglega lesa

V razredih a in B Pravilnik dovoljuje nekoliko 
večji obseg zdravega rdečega srca kot evropski 
standard (20 % oz. 50 % Ø, v primerjavi s 15 % oz. 
30 % Ø). V razredu C Pravilnik dovoljuje prisotnost 
zdravega rdečega srca v obsegu do 80 % srednjega 
premera čela hloda, v evropskem standardu pa delež 
rdečega srca sploh ni omejen. Prav tako ni omejitve 
v obeh razredih D. Evropski standard dovoljuje tudi 
prisotnost zvezdastega rdečega srca v razredih B, C 
in D (10 %, 40 % oz. neomejeno).

Kakovostno hlodovino, ki izpolnjuje določila za 
razred a oz. B, ima pa zdravo rdeče srce v večjem 
obsegu, lahko po evropskem standardu razvrstimo 
v podrazreda “a red heart” oz. “B red heart”. Pri 
izdelavi pohištva je bukov žagani les z zdravim 
rdečim srcem včasih celo želena posebnost in ne 
»napaka«.

Evropski standard za bukov žagani les omejuje 
delež rdečega srca po posameznih razredih na 20 %, 
25 % in 33 % širine deske, v najslabšem razredu pa 
delež zdravega rdečega srca ni omejen. Pravila EOS 
za bukov žagani les so še ostrejša, saj pri razredu a 
dopuščajo prisotnost rdečega srca samo na slabši 
strani deske, v obsegu do 10 % širine deske; pri 
razredu B je rdeče srce dovoljeno tudi na boljši strani 
deske, vendar je tudi tu omejeno na največ 10 % širine 
deske. Na trgu žaganega lesa je iskana predvsem t.i. 
»bela bukev«, povpraševanje po obarvani bukovini je 
manjše. Kljub temu pa lahko v posameznih primerih 
cene za kakovosten žagani les z rdečim srcem (t.i. 
»kern«) presežejo cene neobarvanega lesa.

Vpliv koničnosti na razvrstitev bukovega okro-
glega lesa

Pravilnik omejuje koničnost po posameznih 
razredih na 3, 4, 6 oz. 10 % največjega  premera. V 
evropskem standardu koničnost ni omejena.

Vpliv krivosti na razvrstitev bukovega okroglega 
lesa

Pravilnik in evropski standard dopuščata v 
razredih a1, a2 oz. a enako ukrivljenost hlodovine 
(do 2 cm/m), za razred B je dovoljena 3 % oz. 4 % 
ukrivljenost, v razredu C evropski standard dopušča 
dvakrat večjo ukrivljenost kot Pravilnik, v razredu D 
pa po evropskem standardu ukrivljenost ni omejena. 
Določila so podobna merilom za žagani les, kjer je 
dovoljena ukrivljenost za razrede a, B in C 2 oz. 5 
cm/m oziroma brez omejitev za razred C.

Vpliv napak v srcu na razvrstitev bukovega 
okroglega lesa

Napake v srcu so po Pravilniku omejene po 
razredih na 10 %, 20 %, 25 % in 50 % premera. Po 
evropskem standardu v razredu a ne sme biti troh-
nobe, v razredih B in C je omejena na 15 % oz. 25 % 
premera, v razredu D pa ni omejena!!! Po Pravilniku 
je v razredu D največ 50 %. Dodana je še splošna 
zahteva pri evropskem standardu, da mora biti v 
D razredu uporabnega vsaj 40 % volumna hloda.

Vpliv zavitosti vlaken na razvrstitev bukovega 
okroglega lesa

Zavitost vlaken je v obeh dokumentih definirana 
različno: v Pravilniku kot največji odklon vlaken na 
metru glede na srednji premer večjega čela sortimenta 
(v %), po evropskem pa kot največji odklon vlaken 
na metru (v cm/m). Zavitost vlaken po Pravilniku za 
razrede a2, B in C znaša 10 do 20 %. V evropskem 
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standardu je v razredih a in B zavitost omejena na 
3 oz. 7 cm/m, za razreda C in D ni omejitev.

Vpliv razpok na razvrstitev bukovega okroglega 
lesa

Pravilnik v razredih a1 in a2 dopušča čelne 
razpoke do 10 cm dolžine, v preostalih razredih 
pa mora biti skupna dolžina razpok manjša od sre-
dnjega premera hloda. Evropski standard v razredu 
a ne dovoljuje prečnih razpok, v razredih B in C je 
dovoljena po ena razpoka v eni ravnini dolžine do 1 
oz. 2 srednjih premerov hloda, v razredu D dolžina 
razpok ni omejena.

Primerjava obeh meril 
Furnirska hlodovina – razred a1 : prvovrstna 

hlodovina – razred a 
V Pravilniku definirane zahteve za furnirsko 

hlodovino razred a1 so primerljive z zahtevami 
evropskega standarda za razred a. Merila za oval-
nost in napake srca so primerljiva. Pravilnik sicer 
dopušča prisotnost trohnobe v obsegu 10 % premera, 
medtem ko je evropski standard ne dopušča. Pravil-
nik dopušča tudi čelne razpoke do globine 10 cm in 
do 10 % kolesivost; evropski standard ne dopušča 
razpok. Merili za rdeče srce sta primerljivi.

Razred a2 – hlodi za luščenje
V evropskem standardu ni enakovrednega 

razreda. Načeloma merilom za razred a2 ustrezajo 
merila za razred a; dovoljeno pa je več grč (dve grči 
do velikosti 40 mm na meter) in večji obseg rdečega 
srca (do 50 % premera).

Razred B
V Pravilniku definirane zahteve za boljšo žagarsko 

hlodovino – razred B – so primerljive z zahtevami 
evropskega standarda za razred B.

Pri zdravih grčah je pri hlodovini do premera 40 
cm strožje določilo Pravilnika, pri debelinah več kot 
40 cm pa zahteva evropskega standarda. Pri krivosti 
je razlika zanemarljiva. Tudi merila za napake v srcu 
so primerljiva. Evropski standard dopušča nekoliko 
večjo zavitost vlaken – predvsem pri drobnejši hlo-
dovini. Merili glede čelnih razpok sta enaki. Pravilnik 
dopušča nekoliko večji obseg rdečega srca (50 % 
premera v primerjavi s 30 % premera).

Razred C
Pri slabši žagarski hlodovini evropski standard 

dopušča večjo grčavost kot Pravilnik. V evropskem 
standardu glede zdravih grč sploh ni omejitev, 

dovoljeni sta tudi dve slepici na meter. Po Pravilniku 
enojna krivost ne sme presegati 4 %; evropski stan-
dard pa dopušča dvakrat večjo ukrivljenost. Merila 
za ovalnost in napake srca so primerljiva. Pravilnik 
omejuje zavitost vlaken, evropski standard glede 
zavitosti ne postavlja omejitev. Po Pravilniku čelne 
razpoke ne smejo biti daljše od srednjega premera; 
evropski standard dopušča dvakrat daljše prečne 
razpoke – če so samo v eni ravnini. Pravilnik dovoljuje 
prisotnost rdečega srca v obsegu do 80 % srednjega 
premera; evropski standard v tem razredu sploh ne 
omejuje rdečega srca.

Razred D
Pravilnik omejuje število zdravih grč in slepic, 

evropski standard v tem razredu ne omejuje grč. 
Pravilnik omejuje koničnost, krivost, napake srca 
in razpoke; evropski standard za te značilnosti ne 
postavlja omejitev. Velja pa splošno določilo evrop-
skega standarda, da mora biti uporabnega več kot 
40 % volumna hloda.

Na splošno se zahteve za kakovostne razrede a 
in B nekoliko razlikujejo, vendar so primerljive. Pri 
razredih C in D pa so merila Pravilnika marsikje 
precej strožja od meril evropskega standarda, zaradi 
česar je delež hlodovine, ki je razvrščen v slabši 
kakovostni razred ali celo opredeljen kot neprimeren 
za razžagovanje, po Pravilniku večji.

4  metode delA
4 woRKInG methods

Temeljna ideja je v vključitvi manjših vzorcev bukovih 
dreves na produkcijsko različnih bukovih rastiščih 
v Sloveniji. Drevesa, ki smo jih vključili v raziskavo, 
so se med seboj na videz bistveno razlikovala po 
kakovosti. Ob sodelovanju z ZGS smo tako na več 
mestih izbrali po deset dreves, ki so bila izbrana na 
podlagi ocen po zavodovi petstopenjski lestvici, ki jo 
uporabljajo na stalnih vzorčnih ploskvah. V vsakem 
primeru smo izbrali deset dreves, po dve iz vsakega 
kakovostnega razreda. V tem prispevku predsta-
vljamo primer enega takšnih vzorcev. Vsa drevesa 
so bila posekana, sortimenti skrojeni in izmerjeni, 
za vsakega od njih smo ocenili tudi kakovost.

Količino lesa, hlodovine in goli, navajamo v 
kubičnih metrih (m3). Dejstvo je, da niti v Pravilniku 
2011 niti v evropskem standardu ni točno definirano, 
kolikšna mora biti dolžinska nadmera in kolikšni 
so odbitki skorje, ko premere merimo s skorjo. V 
našem primeru smo premere sortimentov merili 
s skorjo in pri hlodovini upoštevali odbitek 1 cm.
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Pri razvrščanju po kakovosti smo uporabili vsa 
tri merila (JUS 1979, Pravilnik…2011 in SIST EN 
1316-1:2013 za bukove hlode). V analizi smo pri-
merjali in analizirali povezave med okularno oceno 
kakovosti stoječega drevja in sortimentno strukturo 
ocenjeno po omenjenih treh merilih. V nadaljevanju 
je bil vsak sortiment ustrezno obravnavan glede 
na svojo kakovost. Manj kakovostni drevesni deli 
so bili uvrščeni v prostorninski les, kakovostnejši 
sortimenti pa razžagani na tračnem žagalnem stroju, 
posušeni in decimirani. Vsi drevesni deli so bili od 
samega začetka (od stoječega drevesa) ustrezno 
označeni – tako smo zagotovili sledljivost vsakega 
sortimenta do končne mehanske predelave. Na tak 
način želimo opredeliti količinske parametre (stoječe 
drevo – končni proizvod, sortimentacija) in kakovost 
lesa ob upoštevanju različnih meril. Reprezentativna 
analiza tovrstnih povezav bi terjala bistveno večji 
vzorec. Težava je v sami fizični izvedbi celotnega 
postopka – vanj so bili vključeni raziskovalci z dveh 
oddelkov Biotehniške fakultete (Oddelek za lesarstvo 
in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire), 
Zavod za gozdove Slovenije, gozdarska družba, ki 
je opravila vsa dela v gozdu, in lesna industrija na 
izbranem območju. Ves les se je predelal do končnega 
izdelka – ocenjujemo, da bi bila izvedba raziskave 
na bistveno večjem vzorcu zelo zahtevna.

Prav zato naj primerjave ter povezave med 
kakovostjo stoječih dreves in oceno sortimentne 
sestave ob uporabi različnih meril zaenkrat služijo 
predvsem orientaciji in hkratni kritični presoji. To 
so prve tovrstne analize sledljivosti kakovosti lesa 
od stoječega drevesa do končnega izdelka, narejene 
na tak način.

5  RezUltAtI
5 ResUlts

V nadaljevanju so navedeni rezultati raziskave, ki so 
bili pridobljeni na vzorcu desetih posekanih bukovih 
dreves na izbranem rastišču (kisloljubni bukovi 
gozdovi, Luzulo Fagetum – Castaneo Fagetum).

Količina posekanega lesa po posameznih stopnjah 
je navedena v preglednici 1. Iz desetih dreves, s 
skupno bruto količino lesa 30,95 m3, je bilo izdela-
nih 25 hlodov; štirje od njih so bili kombinirani in 
so bili prežagani naknadno. Skupni volumen vseh 
hlodov je znašal 14,61 m3, skupni volumen goli 
pa 12,62 m3. Pri izračunu bruto količine lesa smo 
uporabili faktor 0,88.

Delež hlodovine, dobljene iz dreves kakovosti 1 do 
3, znaša 53 do 59 %, pri drevesih slabše kakovosti pa 
se delež hlodovine zelo zmanjša in je pri kakovostni 
stopnji 5 le še 22,8 %.

Preglednica 1: Količina posekanega lesa in delež hlodovine
Table 1: Quantity of felled wood and share of logs

Kakovost dreves
Tree quality

1 2 3 4 5

Število posekanih dreves
Number of felled trees 2 2 2 2 2

Število hlodov
Number of logs 8 8 6 5 2

Volumen hlodov [m3]
Volume of logs [m3] 3,61 4,09 2,83 2,97 1,12

Volumen goli [m3]
Volume of fire wood [m3] 2,38 2,01 1,62 3,41 3,20

Skupni neto volumen [m3]
Total net volume [m3] 5,99 6,10 4,45 6,38 4,32

Bruto volumen [m3]
Gross volume [m3] 6,80 6,94 5,05 7,25 4,91

Delež hlodovine v bruto količini lesa [%]
Logs share in wood quantity [%] 53,0 59,0 55,9 41,0 22,8
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Kakovost lesa smo ocenjevali po treh pravilih: 
nekdanjih jugoslovanskih standardih (JUS D.B4.020, 
JUS D.B4.022, JUS D.B4.028), Prilogi 2 Pravilnika 
in privzetem evropskem standardu SIST EN 1316-
1:2013. Rezultati razvrščanja so prikazani grafično 
na slikah 1, 2 in 3.

Na sliki 1 prikazujemo rezultate razvrščanja za 
vsa tri uporabljena pravila.

Rezultati razvrščanja na podlagi Pravilnika in 
standardov JUS so zelo podobni, saj imajo isto 
osnovo. V razred a2 je bilo razvrščene 8,6 % hlodo-
vine, v razred B 30,6 %, v razred C 12,1 % in v razred 
D 41,4 % oz. 46,6 % hlodovine. Nekaj hlodov, ki so 
jih pripeljali na skladišče, je bilo po merilih Pravil-
nika oz. JUS-a razvrščenih med prostorninski les.

Delež hlodovine, razvrščene na podlagi evrop-

Slika 1: Deleži hlodovine v 
posameznih kakovostnih 
razredih
Figure 1: Share of logs in in-
dividual quality classes

Opomba: Prostorninski delež 
hlodovine; kakovostni razred, 
pravilnik
Comment: Volume share of 
logs; quality class, Rules

skega standarda v razred a, je enak, v razred B je 
nekoliko višji (37,7 %); bistvena razlika pa je v koli-
čini hlodovine, razvrščene v razred C. Na podlagi 
evropskega standarda smo v ta razred razvrstili 41,9 
% hlodovine – po Pravilniku pa samo 12,1%.

V katere kakovostne razrede smo razvrstili 
hlodovino, izdelano iz dreves določene kakovosti 
in kolikšni so bili njihovi deleži, prikazujemo na 
slikah 2 in 3.

Na sliki 2 so prikazani rezultati razvrščanja 
hlodovine, ki smo ga izvedli na podlagi Pravilnika.

Rezultati razvrščanja na podlagi standardov JUS 
so skoraj enaki rezultatom, dobljenim na podlagi 
Pravilnika. Razlika je samo pri dveh hlodih, izdelanih 
iz dreves kakovosti 4 in 5, ki sta na podlagi Pravilnika 
uvrščena med prostorninski les, na podlagi standarda 
JUS pa v razred D.

Opomba: količina lesa, ka-
kovostni razred, goli, bru-
to-neto
Comment: wood quantity, 
quality class, logs, gross-net

Slika 2: Deleži hlodovine 
ustreznih kakovostnih ra-
zredov, razvrščene na podlagi 
Pravilnika za posamezne ka-
kovosti dreves
Figure 2: Share of logs of 
appropriate quality classes, 
classified on the basis of the 
Rules for individual qualities 
of trees
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Na sliki 3 so prikazani rezultati razvrščanja hlo-
dovine, ki smo ga opravili na podlagi evropskega 
standarda.

6  RAzPRAvA, zAKljUčKI
6 dIscUssIon, conclUsIons

Omejitve glede dolžine, navedene v Pravilniku, 
zlasti določilo, da morajo biti v razredih B in C 
hlodi daljši od 4 m, se, kot vidimo na proučevanem 
vzorcu, v praksi vedno ne upošteva. Več kot 60 % 
hlodov je bilo krajših od 4 m, pa so bili kljub temu 
razvrščeni v omenjena razreda. Trg ima kot vedno 
svoje zakonitosti.

Na razvrstitev sortimentov najpogosteje odločilno 
vplivata velikost in število grč in slepic, obseg rdečega 
srca ter dolžina čelnih razpok. Očitna je razlika v 
deležu hlodov, ki so razvrščeni v razreda C in D. Zelo 
pomembno merilo so bile v tem primeru slepice. 
Pravilnik dopušča največ eno večjo grčo na meter 
dolžine in eno večjo slepico na dva metra dolžine; 
evropski standard pa dve slepici na meter, zdrave 
grče pa sploh niso omejene. V razredu C evropski 
standard dopušča tudi daljše čelne razpoke in večji 
obseg rdečega srca. Zato je delež slabše hlodovine, 
razvrščene v razred C, večji, če pri ocenjevanju 
uporabljamo evropski standard.

če posplošimo, lahko ugotovimo, da z upošte-
vanjem meril evropskega standarda razvrstimo 
hlodovino v višje kakovostne razrede in da so razlike 
še posebno očitne pri slabši hlodovini.

Na podlagi razvrščanja hlodovine po evropskem 
standardu smo iz dreves, ki so bila ocenjena s 
kakovostno stopnjo 1, uvrstili v višji (B) kakovostni 

Slika 3: Deleži hlodovine 
ustreznih kakovostnih ra-
zredov, razvrščene na pod-
lagi evropskega standarda za 
posamezne kakovosti dreves
Figure 3: Share of logs of 
appropriate quality classes, 
classified on the basis of the 
European standard for indi-
vidual qualities of trees

Opomba: kakovost dreves, 
goli
Comment: wood quantity, 
quality class, logs, gross-net

razred večji delež hlodovine, kot če smo razvrščali 
po Pravilniku. Delež hlodovine iz dreves preostalih 
kakovostnih stopenj, ki smo ga razvrstili v kakovo-
stna razreda a in B, je bil enak pri obeh pravilih 
razvrščanja. 

Z upoštevanjem meril Pravilnika smo pri drevju 
vseh kakovostnih stopenj velik delež hlodovine 
razvrstili v najslabši razred – D.

Lestvica za ocenjevanje kakovosti stoječega drevja, 
ki jo uporablja Zavod za gozdove Slovenije, temelji na 
standardih JUS in je potrebna posodobitve. V tem so 
naše ugotovitve podobne ugotovitvam Roglja (2012).

Iz dreves prve kakovostne stopnje so bili izdelani 
hlodi kakovostnega razreda B in C; pri ocenjevanju 
po Pravilniku celo tudi razreda D. Lestvica dopu-
šča pri drevesih kakovostne stopnje 1 v prvem 
segmentu hlodovino kakovosti a1, a2 ali B, kar ni 
najustrezneje, saj je v kakovosti in vrednosti tega 
lesa velika razlika.

Pri ocenjevanju kakovosti stoječega drevja upo-
števamo samo značilnosti, ki so vidne na površini 
debla. Takšna ocena je seveda zelo pomanjkljiva. 
Kakovost hlodovine je namreč zelo odvisna od 
t.i. napak srca, ki pa jih na stoječem drevesu samo 
vizualno ne moremo oceniti.

Pri ocenjevanju kakovosti lesa, ki ga tržimo, lahko 
uporabljamo različna merila. Uporaba standardov 
za ocenjevanje kakovosti sortimentov ni obvezna, 
nam pa standardi ob prodaji, nakupu oziroma pre-
vzemu lesa lahko zelo pomagajo in olajšajo delo. 
V državnih gozdovih uporabljamo Pravilnik. V 
zasebnih gozdovih, kjer se poseka največ lesa, se še 
vedno uporablja stare standarde JUS, ki formalno 
sicer niso več v veljavi. Razlogi za njihovo rabo so 
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znani: že dolgo vrsto let jih uporabljamo, najbolje 
jih poznamo, izrazoslovje iz njih je v praksi najpo-
gostejše. Prav zaradi uporabe različnih standardov 
in določil pri ocenjevanju kakovosti okroglega lesa je 
nemogoče enotno spremljati dogajanje na celotnem 
trgu z gozdnimi lesnimi sortimenti, ki je tudi zato 
manj urejen in usklajen.

Večjo enotnost bi lahko dosegli z izdelavo enotnih 
kakovostnih razredov za okrogli les. Bi vanje vključili 
tudi veljavne evropske standarde, ki so veljavni, jih 
pa večinoma sploh ne poznamo, še manj pa upora-
bljamo? Trg bi lahko spremljali enotneje, poenotili 
bi tudi merila. Pa si takšnih standardov sploh želimo 
in jih v praksi potrebujemo?

To je lahko le en način razmišljanja, drugi je 
naslednji.

Kar največ lahko upoštevamo oziroma nadal-
jujemo z »načinom starega JUS-a«, ki ga najbolje 
poznamo in smo ga na terenu doslej največ upo-
rabljali. Takšen je zdaj Pravilnik, ki je le v nekaterih 
delih spremenjen in dopolnjen na podlagi pred-
logov nekaterih gozdarskih družb, ki so predloge 
posredovale ob njegovem nastajanju. Menimo, da 
bi bil dokument še potreben dopolnitev in izboljšav 
v določenih delih. Takšnega zdaj uporabljamo v 
državnih gozdovih skladno z dogovorom z lastni-
kom teh gozdov.

V praksi se potrjuje, da standard, ki ga uporabl-
jamo doma, ne moti nobenega tujega kupca. Vsi 
izvoženi gozdni lesni sortimenti se izmerijo in ocenijo 
še enkrat pri kupcu, ne glede na naše meritve količin 
in kakovosti ob oddaji. So pa lahko različna pravila 
merjenja in sortiranja vir nesporazumov, saj je zelo 
težko oceniti količino in vrednost lesa ob predaji in 
so lahko pričakovanja ene ali druge stranke nere-
alna oziroma napačna. Standardi z vsemi svojimi 
podrobnostmi in določili so gotovo zelo koristen 
pripomoček; za vsakdanje delo ob času, ki nam je 
ob prevzemu lesa na voljo, pa morajo biti stvarni, 
logični, predvsem pa enostavni.

Še eno mnenje – tretje.
Glavni namen razvoja standardov je priprava 

čim enotnejših pravil, ker želimo s tem odpravljati 
ovire pri trgovanju. Slovenija je kot svoje nacionalne 
standarde privzela evropske standarde. Uporaba 
večine teh standardov je prostovoljna, ne pa vseh. 
Na področju lesarstva se v zadnjem času končuje 
priprava harmoniziranih standardov za lesne izdelke, 
ki se uporabljajo v gradbeništvu – njihova uporaba 
je obvezna. Ti standardi so samo vrh sistema, skli-
cujejo pa se tudi na druge standarde (terminološke, 
preskusne, produktne). Sistem standardizacije deluje 

kot celota. Standardi za okrogli les so le del te celote.
Morda bi šli po bolj pravi poti, če bi se skušali 

prilagoditi evropskim smernicam. V Nemčiji npr. 
od začetka leta 2015 velja okvirni sporazum za 
trgovanje s »surovim« lesom – Rahmenverein-
barung für den Roh-holzhandel in Deutschland 
(RVR, 2015), ki ureja področje podobno kot naš 
Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih 
proizvodov. RVR razvršča hlodovino po kakovosti 
in ne po namenu. Razvrstitev bukove hlodovine je 
podobna kot v evropskem standardu, merila pa so 
nekoliko prilagojena. V avstrijskih uzancah (ÖHU, 
2006) so najprej definirane zahteve za hlodovino za 
proizvodnjo luščenega in plemenitega furnirja ter 
ločeno od njih kakovostni razredi hlodovine a, B, 
C in Cx oz. D.

Hlodovina je surovina za primarno lesno indu-
strijo. Na področju lesnih kompozitnih materialov 
uporabljamo izključno privzete evropske standarde. 
Tudi pri trgovanju z žaganim lesom se vedno bolj 
uporabljajo evropska pravila, saj veliko žaganega 
lesa izvozimo. Smiselno je, da so pravila razvrščanja 
po kakovosti za hlodovino in žagani les čim bolj 
usklajena.

ali so razlike v pravilih razvrščanja hlodovine 
res tolikšne, da ni mogoče prevajanje kakovostnih 
razredov? Recimo iz razredov po standardih JUS v 
razrede po evropskih standardih? Temeljno načelo 
je v vseh pravilih enako – hlodovino razvrščamo v 
štiri osnovne kategorije: na t.i. prvovrstno hlodovino, 
boljšo žagarsko hlodovino, slabšo žagarsko hlodovino 
in hlodovino, ki je še uporabna. Podrobne meje meril 
za razrede pa so vedno predmet dogovora.

Eden pomembnih ciljev prispevka je v predstavitvi 
in enostavni primerjavi standardov na področju 
ocenjevanja kakovosti gozdnih lesnih sortimentov. 
Predvsem zato, ker vsaj nekatera večinoma slabo 
poznamo ali sploh nič. Predstavljeni standardi so si 
med seboj sicer podobni, niso pa neposredno primer-
ljivi. Znotraj vsakega kakovostnega razreda so razlike, 
večje ali manjše, ponekod so zahteve pomembne, 
drugje jih v primerljivem razredu sploh ni.

Obenem dodajamo pomembno vprašanje: ali 
sploh obstajata potreba in želja po poenotenju 
standardov, oblikovanju nekih skupnih meril? Je 
to sploh mogoče? Ob tem pa »pozabiti« na JUS v 
prvotni obliki, domače znanje in navade, preiti celo 
na evropska določila …

Pobuda je vsekakor na strani gospodarstva, upo-
rabnikov – torej tistih, ki se pri svojem vsakodnevnem 
delu v gozdu ukvarjajo s to problematiko in imajo o 
tem izdelano mnenje. Imamo dolgoletne evidence, 
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ki smo jih vodili po starih merilih, tradicijo, navade 
»klasiranja v prvo, drugo, tretjo …« Bomo po vseh 
teh letih prešli na nekaj čisto novega?

Vsaj eno je zanesljivo: merila kakovosti lesa naj 
bodo koristna, enostavna, predvsem pa nam naj ne 
otežujejo dela, ampak naj nam pri tem pomagajo.

7 sUmmARy

In this article we deal with the issues of evaluation of 
wood quality in Slovenian forests, with extra emphasis 
on beech wood. We classified the characteristics of 
standing trees according to the settled professional 
methodology and we evaluated the assortment 
composition of these trees, their processing and 
tracking to the final product according to diverse 
standards. The current research project includes 
the entire chain – i.e. from the standing tree to the 
final product in wood processing. In this research 
we dealt only with a part of these contents – that is 
to say quality from the standing tree to the tailored 
assortments of roundwood. On the basis of a small 
analyzed sample of the evaluated and afterwards 
felled trees we want to present only details, diffe-
rences and critical judgment of various standards, 
currently valid or most frequently used in practice 
in Slovenia. 

We selected samples of beech trees on several 
diverse beech sites in Slovenia. In this article we 
judge the results of one of the samples. In cooperation 
with Slovenia Forest Service we selected ten trees, 
two from every quality class – they were selected on 
the basis of evaluation according to the five-grade 
scale, used on permanent sampling plots. all trees 
were felled and assortments tailored and measured, 
quality of each of was evaluated. Thereby we used 
three standards them (JUS 1979, Rules of 2011 
and SIST EN 1316-1:2013 for beech logs). In our 
analysis we compared and analyzed links between 
ocular estimation of the standing trees’ quality 
and assortment structure, evaluated according to 
the mentioned three standards. Parts of trees not 
belonging to logs according to the standards were 
classified as stacked wood and assortments of higher 
quality were sawn with a band sawing machine, 
dried and decimated.

Ten selected trees in this sample represented a 
total gross amount of 30.95 m3, a total of 25 logs 
were produced; four of them were combined and 
later sawn through. With three of higher quality 
(grades 1 to 3) the share of logs amounted form 53 
to 59 %, the share of logs was greatly reduced with 

trees of lower quality and amounted to only 22.8 % 
at the grade 5. 

Quality of standing trees can be evaluated only 
according to the characteristics, visible on the sur-
face of the trunk. Such an evaluation is therefore 
deficient. Performing such evaluation we don’t 
take into account defects of heartwood, which we 
cannot determine at a standing tree, but which can 
be decisive in evaluating logs quality. 

Classification of assortments is most often affected 
by size and number of sound and unsound knots, 
size of splashing (red) heartwood and length of 
cracks. Results of classification on the basis of JUS 
standards are very similar to those got on the basis 
of the Rules. The Rules is “stricter” compared to the 
European standard. There is an evident difference 
in the share of logs, classified in quality classes C 
and D. In this case, unsound knots represent a very 
important criterion. The share of logs of lower quality, 
classified in the class C, is therefore larger, if we use 
European standard while evaluating. Generally we 
notice that by complying with European standard 
we classify logs into higher quality classes and that 
the differences are particularly evident with logs of 
lower quality.

7 PovzeteK
V prispevku smo obravnavali problematiko ocenjeva-
nja kakovosti lesa v slovenskih gozdovih s posebnim 
poudarkom na bukovem lesu. Značilnosti stoječega 
drevja smo opredeljevali po ustaljeni strokovni meto-
dologiji in z različnimi merili ocenjevali sortimentno 
sestavo teh dreves, njihovo predelavo in sledenje do 
končnega izdelka. aktualen raziskovalni projekt 
zajema celotno verigo – od stoječega drevesa do 
končnega proizvoda v lesni predelavi. V tej raziskavi 
smo obravnavali le del te vsebine – torej kakovost 
od stoječega drevesa do skrojenih sortimentov 
okroglega lesa. Na podlagi majhnega analiziranega 
vzorca ocenjenih in nato posekanih dreves želimo 
predstaviti le podobnosti, razlike in kritično presojo 
različnih standardov, ki so pri nas trenutno veljavni 
ali pa jih v praksi uporabljamo največ.

Vzorce bukovih dreves smo izbrali na več različnih 
bukovih rastiščih v Sloveniji. V tem članku presojamo 
rezultate enega od vzorcev. Ob sodelovanju Zavoda 
za gozdove Slovenije smo izbrali deset dreves, po dva 
iz vsakega kakovostnega razreda – izbrana so bila 
na temelju ocen po zavodovi petstopenjski lestvici, 
ki jo uporabljajo na stalnih vzorčnih ploskvah. 
Vsa drevesa so bila posekana, sortimenti skrojeni 
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in izmerjeni, za vsakega od njih smo ocenili tudi 
kakovost. Pri tem smo uporabili tri merila (JUS 1979, 
Pravilnik…2011 in SIST EN 1316-1:2013 za bukove 
hlode). V analizi smo primerjali in analizirali pove-
zave med okularno oceno kakovosti stoječega drevja 
in sortimentno strukturo, ocenjeno po omenjenih 
treh merilih. Dele dreves, ki po merilih niso sodili 
med hlodovino, smo uvrstili v prostorninski les, 
kakovostnejše sortimente pa razžagali na tračnem 
žagalnem stroju, posušili in decimirali.

Deset izbranih dreves v tokratnem vzorcu je pred-
stavljalo skupno bruto količino 30,95 m3, izdelanih 
je bilo skupaj 25 hlodov; štirje od njih so bili kom-
binirani in so bili naknadno prežagani. Prostornina 
vseh hlodov je znašala 14,61 m3, prostornina goli pa 
12,62 m3. Pri kakovostnejših drevesih (stopnje 1 do 
3) je delež hlodovine znašal 53 do 59 %, pri drevesih 
slabše kakovosti se delež hlodovine zelo zmanjša, 
pri kakovostni stopnji 5 je le še 22,8 %.

Kakovost stoječega drevja lahko ocenjujemo zgolj 
po značilnostih, ki so vidne na površini debla. Zato 
je takšna ocena pomanjkljiva. Pri takšnem ocenje-
vanju ne upoštevamo napak srca, ki jih na stoječem 
drevesu ne moremo določiti, so pa lahko odločilne 
pri ocenjevanju kakovosti hlodovine.

Na razvrstitev sortimentov najpogosteje vplivajo 
velikost ter število grč in slepic, obseg rdečega srca 
in dolžina čelnih razpok. Rezultati razvrščanja na 
podlagi standardov JUS so zelo podobni rezultatom, 
dobljenim na podlagi Pravilnika. Sam Pravilnik je 
v primerjavi z evropskim standardom »bolj strog«. 
Očitna je razlika v deležu hlodov, ki so razvrščeni v 
kakovostna razreda C in D. V tem primeru so zelo 
pomembno merilo slepice. Delež slabše hlodovine, 
razvrščene v razred C, je zato večji, če pri ocenje-
vanju uporabljamo evropski standard. Na splošno 
ugotavljamo, da z upoštevanjem meril evropskega 
standarda razvrstimo hlodovino v višje kakovostne 
razrede in da so razlike še posebno očitne pri slabši 
hlodovini.

8 zAhvAlA
8 AcKnowledGement

Delo je nastalo v okviru Ciljnega raziskovalnega pro-
jekta (CRP) V4-1419 Racionalna raba lesa listavcev s 
poudarkom na bukovini, ki ga financirata Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike 
Slovenije (aRRS). V raziskovalnem projektu smo 
doslej sodelovali z Zavodom za gozdove Slovenije, 
podjetjem Snežnik, d. d., Kočevska Reka in GLG 

Murska Sobota, d. o. o. ter podjetjem Murales, 
d. d., kjer smo opravili dosedanje raziskave. Del 
tako pridobljenih podatkov je bil uporabljen pri 
oblikovanju tega prispevka. V drugem delu traja-
nja projekta bomo v raziskavo vključili še dodatne 
subjekte s področja gozdarstva in lesne predelave. 
Vsem naštetim in sodelavcem pri projektu se avtorja 
najlepše zahvaljujeva.
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1 Uvod
Države na območju jugovzhodne Evrope se, razen 
nekaterih redkih izjem, že dlje spopadajo z velikimi 
težavami v lesnopredelovalni industriji. V Sloveniji 
se zlasti primarna industrija pa tudi pohištvena v 
zadnjem desetletju soočata z vedno bolj zaostrenimi 
pogoji poslovanja (Humar in sod., 2012). Posledično 
sta v prejšnjih letih vso energijo in kapital usmerjali 
v boj za preživetje, namesto v izobraževanje kadrov, 
nove tehnologije, raziskave in razvoj. Za državo z 
veliko lesno zalogo, kot je Slovenija, bi bila lahko 
lesnopredelovalna industrija izjemno pomembna 
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stanje žagarske panoge v sloveniji 2013/2014
Situation of the Slovenian Sawmill Sector in 2013/2014
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Izvleček:

Prislan, P., Piškur, M., Gornik Bučar, D. Stanje žagarske panoge v Sloveniji 2013/2014. Gozdarski vestnik, 73/2015, 
št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 24. Prevod avtorji, jezikovni pregled angleškega 
besedila Breda Misja, slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Slovenska primarna lesnopredelovalna industrija je od začetka krize v letu 2008 doživela številne spremembe, 
predvsem zaradi poslabšanja stanja v pohištveni in gradbeni industriji. Žagarska industrija je bila posledično 
prisiljena v boj za preživetje, zaradi česar je zaostalo vlaganje v nove tehnologije in uvajanje inovacij. V okviru 
projekta IDWOOD, ki je potekal med letoma 2012 in 2014 z namenom spodbujanja in pospeševanja inova-
tivnosti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v lesnem sektorju v jugovzhodni Evropi, smo  analizirali 
stanje slovenske primarne lesnopredelovalne industrije z namenom ugotoviti glavne vrzeli in pomanjkljivosti. 
Sočasno je potekala tudi raziskava stanja žagarskega sektorja v sosednjih regijah JV Evrope (Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine in Srbije). V pričujočem prispevku  navajamo glavne ugotovitve raziskave, opravljene v Sloveniji, 
rezultate pa primerjamo s stanjem žagarske industrije v jugovzhodni Evropi ter v (na tem področju) naprednejših 
evropskih državah.
Ključne besede: žagarstvo, žagan les, proizvodnja okroglega lesa, proizvodnja žaganega lesa, tehnološka opreml-
jenost žagarskih obratov, iglavci, listavci.

Abstract:
Prislan, P., Piškur, M., Gornik Bučar, D. Situation of the Slovenian Sawmill Sector in Slovenia in 2013/2014. 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 10. In Slovenian, abstract and summary in 
English, lit. quot. 24. Translated by the authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of 
the Slovenian text Marjetka Šivic.
The Slovenian sawmill industry has undergone numerous changes since the beginning of economic crisis in 
2008, mainly due to the decline in production in the furniture and construction industry. Consequently the 
sawmill sector struggled for survival instead of investing in new technologies and implementing innovations. 
In the framework of the international IDWOOD project (taking place between 2012 and 2014), aiming to pro-
mote and foster innovation and competitiveness of SMEs in the wood sector in the SEE area, an analysis of the 
Slovenian sawmill sector was carried out in order to identifying major gaps. Concurrently similar analysis was 
also carried out in the neighbour regions of the SEE area (i.e. Croatia, Bosnia and Herzegovina and Serbia). In 
the current article we would like to present the findings of the performed study. The results were compared with 
the situation of the sawmill industry in other SEE regions and advanced European countries.
Key words: sawmill industry, sawn wood, round wood production, production of sawn wood, sawmill techno-
logy, hardwood, softwood.

panoga s pozitivnimi okoljskimi in gospodarskimi 
učinki, kar bi bila nedvomno nova razvojna prilo-
žnost (Miklič, 2012).

Znanstvena razprava
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V Evropi so velike razlike med različnimi drža-
vami na področju lesne primarne predelovalne indu-
strije (Piškur, 2012b, c). Z namenom ugotavljanja in 
premoščanja vrzeli med državami z razvitim lesnim 
sektorjem in tistimi z manj razvitim je v letih 2011 do 
2014 potekal mednarodni projekt IDWOOD. Eden 
izmed ciljev omenjenega projekta je bil analizirati 
stanje primarne predelovalne industrije v Sloveniji, 
Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter Srbiji. V ta namen 
je v letu 2012 nastala anketa/vprašalnik s poudarkom 
na zbiranju podatkov o tehnološki opremljenosti 
ter potencialu in zmogljivosti žagarskih obratov v 
omenjenih državah.

Namen prispevka je predstaviti rezultate analize 
stanja žagarske industrije v Sloveniji in jugovzhodni 
regiji (Hrvaški, Bosni in Hercegovini in Srbiji) v 
letu 2012 ter izpostaviti glavne razlike z razvitejšimi 
evropskimi državami. 

Slika 1: Lesna zaloga v Slo-
veniji med letoma 1995 in 
2013 (SURS, 2015b).
Figure 1: Growing stock in 
Slovenia between 1995 and 
2013 (SURS, 2015b).

2  GozdARsKI seKtoR

slovenija
V letu 2013 je po podatkih Zavoda za gozdove Slo-
venije lesna zaloga v slovenskih gozdovih znašala 
342.409.000  m3 oziroma 289   m3/ha, od tega okoli 
46 % iglavcev in 54 % listavcev (slika 1). absolutni 
letni prirastek je znašal 8.492.000 m3 ali 7,17 m3/ha in 
se je v primerjavi z letom poprej povečal za 0,9 %. V 
prejšnjih letih je evidentirani letni posek dosegal od 3,4 
do 3,9 mio m3, in sicer 55 % iglavcev in 45 % listavcev. 
V letu 2013 je evidentirani posek v slovenskih gozdovih 
znašal 3.923.995 m3 oziroma 2.190.570 m3 iglavcev 
in 1.733.423 m3 listavcev (ZGS, 2014, SURS, 2015b).

V Sloveniji prevladujejo bukovi gozdovi. Bukev 
(Fagus sylvatica L.) sestavlja čiste in mešane združbe. 
Bukovi sestoji skupaj s hrastovo-bukovimi in jelovo-
-bukovimi gozdovi pokrivajo okoli 70  % celotne 
gozdne površine (Medved in sod., 2013). Glede na 

Slika 2: Drevesna sestava 
gozdov leta 2013 v Slove-
niji, izračunana na podlagi 
lesne zaloge (ZGS, 2014).
Figure 2: Percentage of tree 
species in Slovenian forests 
in 2013, calculated on the 
basis of growing stock (ZGS, 
2014).
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lesno zalogo v slovenskih gozdovih največji delež 
zavzema bukovina (32 %) (slika 2), podoben je tudi 
delež smrekovine (Pice abies (Mill.) L) 31,1 %, čeprav 
se v zadnjih letih postopno zmanjšuje (ZGS, 2014). 

Proizvodnja gozdno-lesnih sortimentov se je v letu 
2013 v primerjavi z letom 2012 povečala za 2,2 % na 

Slika 3: Proizvodnja gozdno-lesnih sortimentov v letu 2013 (SURS, 2015).
Figure 3: Production of roundwood in 2013 (SURS, 2015).

3,5 milijona m3. Proizvodnja okroglega lesa iglavcev 
je leta 2013 znašala 1,92 milijon m3 (54 %), listavcev 
pa 1,59 milijona m3 (45 %). Med gozdno-lesnimi 
sortimenti sta največji delež zavzemali žagarska in 
furnirska hlodovina (48 %), sledila sta les za ener-
getske namene (35 %) ter les za celulozo in plošče 

Slika 4: Zunajtrgovin-
ska bilanca sortimen-
tov okroglega lesa med 
letoma 2002 in 2013 
(SURS, 2015a).
Figure 4: External bal-
ance of roundwood 
varieties between 
2002 and 2012 (SURS, 
2015a).
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(14 %), najmanjši je bil delež drugega okroglega lesa 
za industrijske namene. Struktura sortimentov se je 
med iglavci in listavci precej razlikovala, medtem ko 
sta pri iglavcih največji delež sestavljali žagarska in 
furnirska hlodovina (75 %), pri listavcih pa je prevla-
doval les za kurjavo (63 %) (slika 3) (SURS, 2015d).

V letu 2012 je bilo izvoženih 1,32 milijona  m3 
okroglega lesa, uvoženih pa le 460.384 m3. V letu 2013 
se je izvoz okroglega lesa povečal za 17,1 %, uvoz pa 
za 24,6 %. V povprečju je bil izvoz skoraj trikrat večji 
kot uvoz. V primeru žagarske in furnirske hlodovine 
so bile razlike med izvozom in uvozom še večje; v 
letu 2013 je bilo izvoženih 708.592  m3 hlodovine, 
uvoženih pa le 50.039 m3. Slika 4 ponazarja zunajtr-
govinsko bilanco (izvoz minus uvoz) okroglega lesa 
med letoma 2003 in 2013 (SURS, 2015a). Od leta 
2010 se je znatno povečal zunajtrgovinski presežek 
industrijskega okroglega lesa ter hlodovine za raz-
žagovanje in izdelavo furnirja. Nekoliko bolj sta bila 
uravnovešena izvoz in uvoz lesa za celulozo in plošče; 
do leta 2006 je bil uvoz nekoliko večji kot izvoz, po 
tem letu pa se je razmerje obrnilo, kar je posledica 
prenehanja proizvodnje kemične celuloze v Krškem.

evropa
Glede na podatke UNECE je v letu 2014 Evropa pora-
bila 390 milijonov m3 industrijskega okroglega lesa, 
kar 60 % od tega pa so ga porabili le v petih državah: 
Finski, Franciji, Nemčiji, Poljski in Švedski. V letu 
2014 se je poraba povečala za okoli 4 % v primerjavi 

z letom 2013, predvsem kot posledica povečane 
proizvodnje. V Evropi je v letu 2014 proizvodnja 
okroglega lesa znašala 378,6 milijonov m3, od tega 
je bilo kar 76 % (288,9 milijona m3) iglavcev. Posek 
okroglega lesa iglavcev se je v letu 2014 glede na leto 
2013 povečal za 3,1 %. Od desetih največjih držav 
proizvajalk okroglega lesa iglavcev je bilo največje 
povečanje v poseku zabeleženo na Norveškem, v 
Turčiji, Franciji, Poljski in češki. Izmed večjih pro-
izvajalk okroglega lesa je avstrija edina država, kjer 
se je v prejšnjih letih zmanjšal posek. V Evropi se je 
v minulih petih letih posek okroglega lesa listavcev 
enakomerno večal in v letu 2014 dosegel najvišjo 
vrednost v zadnjih petih letih. Največje povečanje 
poseka okroglega lesa listavcev je bilo zabeleženo v 
Turčiji, Franciji, Sloveniji, Latviji in Nemčiji pred-
vsem zaradi povečanega povpraševanja proizvajalcev 
vlaknenih in ivernih plošč ter povečanega obsega 
proizvodnje pelet za ogrevanje (UNECE/FaO, 2015).

3 ŽAGARsKI seKtoR v slovenIjI
Glede na podatke Javne agencije RS za Javnopravne 
evidence in storitve (aJPES) je leta 2013 imelo kot 
glavno dejavnost »C16 - obdelava in predelava 
lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa« registriranih 
2101 podjetij (samostojnih podjetnikov, podjetij z 
omejeno odgovornostjo, delniških družb ter nosil-
cev dopolnilne dejavnosti), od tega 740 podjetij 
(oziroma 35 %) z registrirano dejavnostjo C16.100 

Slika 5: Število podjetij z registrirano glavno dejavnostjo »C16 - obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov 
iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva« v letu 2013 (Vir: aJPES).
Figure 5: Number of companies with main activity registered as »C16 - Manufacture of wood and of products of 
wood and cork, except furniture, manufacture of articles of straw and plaiting materials« in 2013 (Source: AJPES).
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(žaganje, skobljanje in impregniranje lesa) (slika 5). 
Kot sekundarno dejavnost C16 pa je imelo regis-
triranih kar 2452 podjetij (aJPES, 2013). Podatki 
Statističnega urada Slovenije (SURS) se nekoliko 
razlikujejo, najverjetneje zaradi različnega meto-
dološkega pristopa; po teh podatkih je bilo število 
podjetij z registrirano dejavnostjo C16 med letoma 
2008 in 2012 bolj ali manj konstantno in je nihalo 
od 1741 do 1692 (SURS, 2015e).

Znotraj dejavnosti C16 so v letu 2013 prevla-
dovala mikropodjetja z do enim zaposlenim ter 
mikropodjetja z dva do devetimi zaposlenimi z 
67- oz. 27-odstotnim deležem. 6 % je bilo majhnih 
podjetij (z 10 do 49 zaposlenimi) ter 1 % srednjih 
(50 do 249 zaposlenih). V okviru te dejavnosti je 
bilo leta 2013 registrirano le eno veliko podjetje z 
več kot 250 zaposlenimi (slika 6). Med leti se deleži 
spreminjajo predvsem zaradi mikropodjetij (aJPES, 
2013, SURS, 2015c). 

3.1 stanje slovenske žagarske industrije 
pred gospodarsko krizo

Kovač (2003) je v letu 2001 izvedel anketo v obstoječih 
718 žagarskih obratih, ki je pokazala, da v slovenskih 
obratih na leto razžagajo približno 1,9 milijona m3 
hlodovine. Pred gospodarsko krizo leta 2007 je Perme 
(2009) v okviru diplomske naloge na Oddelku za 
lesarstvo Biotehniške fakultete analiziral stanje v 
slovenski žagarski industriji. Proučevali so predvsem 
količino predelanega lesa, tehnološko opremljenost 
obratov ter ciljna tržišča. V anketi je sodelovalo 
81 podjetij, ki se ukvarjajo z žagarsko dejavnostjo. 
Skupna zmogljivost sodelujočih obratov je dosegla 
810.030 m3, kar je bilo 48 % razpoložljive hlodovine za 
leto 2007. Ugotovili so, da se tehnološka opremljenost 
v primerjavi s prejšnjimi leti izboljšuje oz. spreminja. 

Slika 6: Delež podjetij z registrirano dejavnostjo C16 glede na velikost 
podjetja oz. število zaposlenih.
Figure 6: Percentage of companies with registered C16 activity based on 
size and/or number of employees.

Iz raziskave je razvidno, da pre-
vladujoči osnovni stroj, s katerim 
so opremljeni žagarski obrati, ni 
več polnojarmenik, temveč tračni 
žagalni stroj. Ugotovili so tudi, da 
je v takratnem obdobju kar 40 % 
žagarskih obratov prodajalo svoje 
proizvode v tujino.

Piškur (2012a) poroča, da je 
bilo v obdobju od 2006 do 2008 
V Sloveniji registriranih okoli 700 
poslovnih subjektov, ki so dejansko 
razžagovali hlodovino. Ocenjuje, da 
so v tistem obdobju na leto razžagali 
okoli 1,6 milijona  m3 hlodovine; 

prevladoval je predvsem razrez hlodovine iglavcev 
(75  %). Po velikosti pa so v tistem obdobju pre-
vladovali obrati z manj kot deset zaposlenimi (več 
kot tri četrtine vseh obratov). Poroča, da se je leta 
2012 proizvodnja žaganega lesa glede na leto 2007 
zmanjšala za okoli 40 %.

Zaradi zmanjšanja obsega proizvodnje so se v 
zadnjih letih najverjetneje znatno spremenile struk-
tura, opremljenost in velikost obratov. 

3.2 Analiza stanja žagarske industrije v 
letu 2013

Leta 2013 smo opravili raziskavo zmogljivosti in teh-
nološke opremljenosti žagarskih obratov v Sloveniji, z 
namenom ugotavljanja aktualnega stanja v slovenski 
žagarski industriji. V ta namen smo pripravili vpra-
šalnik, sestavljen iz štirih tematskih sklopov:
1. splošni podatki o žagarskem obratu (lokacija, 

razpoložljive zmogljivosti, število zaposlenih, 
površina obrata …),

2. surovina in opremljenost obrata (delež in koli-
čina razžagane hlodovine, surovinsko zaledje, 
tehnološka opremljenost obrata …),

3. proizvodi in tržišče (količina proizvedenega žaga-
nega lesa, vrsta proizvodov, morebitna nadaljnja 
predelava, ravnanje z lesnimi ostanki, ciljni trg, 
distribucijske poti …),

4. nedavne pomembnejše investicije.
Na podlagi podatkov o podjetjih z registrirano 

dejavnostjo C16, ki smo jih pridobili pri aJPES-u, 
smo pripravili seznam 880 podjetij (samostojnih 
podjetnikov, podjetij z omejeno odgovornostjo, 
delniških družb ter nosilcev dopolnilne dejavnosti), 
kamor smo prek elektronske pošte posredovali dopis 
ter spletno povezavo na anketni vprašalnik. 

Delno ali popolno izpolnjen vprašalnik je posre-
dovalo 74 podjetij iz vseh dvanajstih statističnih regij 
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Slovenije. Na anketo se je odzvalo največ podjetij 
iz osrednjeslovenske statistične regije (24  %), s 
podobnim deležem so se udeležila podjetja iz 
jugovzhodne Slovenije ter podravske in notranj-
sko-kraške regije (11 do 12 %). Iz obalno-kraške 
in spodnje-posavske regije je sodelovalo najmanj 
podjetij (1 do 3 %). Glede na organizacijsko obliko 
so prevladovale družbe z omejeno odgovornostjo 
(55 %) ter samostojni podjetniki (35 %). Glede na 
vrsto glavne dejavnosti je v anketi sodelovalo največ 
podjetij z registrirano glavno dejavnostjo (po SKD 
2008 klasifikaciji) »16.100« žaganje, skobljanje in 
impregniranje lesa (74  %) ter »16.230« stavbno 
mizarstvo in tesarstvo (17 %).

Več kot polovica sodelujočih (53 %) anketiran-
cev je navedla, da je letna zmogljivost njihovega 
žagarskega obrata manjša od 5.000 m3, 24 % pa od 
10.000 do 20.000 m3 (slika 7). Ker vsi sodelujoči v 
anketi niso navedli natančnega podatka o zmoglji-
vosti, ampak zgolj interval, ocenjujemo, da je bila 
skupna letna zmogljivost v anketi sodelujočih obratov 

Slika 7: Razpoložljive zmog-
ljivosti žagarskih obratov, 
sodelujočih v raziskavi.
Figure 7: Distribution of saw-
mills in Slovenia according 
to their available capacities.

650.500 m3 na leto. 
Glede na število zaposlenih je v anketnem vpra-

šalniku sodelovalo okoli 47 % mikropodjetij (z 2 do 
9 zaposlenimi), 31 % majhnih podjetij (z 10 do 49 
zaposlenimi), 20 % mikropodjetij z do enim zaposle-
nim. V raziskavi je sodelovalo tudi veliko podjetje (z 
več kot 250 zaposlenimi). Količina v letu razžagane 
hlodovine na zaposlenega se med podjetji različnih 
velikosti pretirano ne razlikuje; v mikropodjetjih z 
do enim zaposlenim izdelajo v povprečju 988 m3 
žaganega lesa na zaposlenega, v majhnih podjetjih 
pa le nekaj manj (887 m3 na zaposlenega).

Rezultati ankete so pokazali, da se več kot tri 
četrtine sodelujočih žagarskih obratov ukvarja 
predvsem z razžagovanjem iglavcev (80 %). Delež 
obratov, ki na leto razžagajo več kot 80 % listavcev, je 
razmeroma majhen (10 %). Med razžagano hlodovino 
iglavcev prevladujeta smreka in jelka z največjim 
deležem, med hlodovino listavcev pa bukev in hrast 
(slika 8a,b). Med podjetji, ki razžagujejo pretežno 
hlodovino listavcev, je okoli 60  % mikropodjetij 

Slika 8: (a) Količina (m3) in (b) delež razžagane hlodovine po drevesnih vrstah v žagarskih obratih, sodelujočih 
v anketi.
Figure 8: (a) Quantity (m3) and (b) percentage of sawn roundwood according to tree species in sawmills participat-
ing in the survey.
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z enim do devetimi zaposlenimi ter le okoli 30 % 
majhnih podjetij.

Slaba polovica žagarskih obratov (48 %) surovino 
dobavlja pretežno iz surovinskih virov na razdalji od 
20 do 50 km, dobra četrtina (27 %) pa na razdalji do 
20 km od žagarskega obrata (slika 9a). 84 % anke-
tirancev je odgovorilo, da surovino dobavljajo od 
zasebnikov, 34 % od koncesionarjev, razmeroma velik 
delež obratov (16 %) pa razžaguje lastno surovino. 
Okoli 2 % anketirancev je odgovorilo, da surovino 
tudi uvažajo (slika 9b).

Najpogostejši stroj za razžagovanje hlodovine je 
tračni žagalni stroj, saj je v rabi v skoraj 40 % žagarskih 
obratov, sledi mu polnojarmenik (20 % obratov). 
Tehnologija profilirnih iverilnikov se trenutno 
uporablja še zelo redko (slika 10a). Najpogostejša je 
kombinacija tračnega žagalnega stroja in enoosnega 
krožnega žagalnega stroja, sledi pa ji kombinacija 
polnojarmenika, tračnega žagalnega stroja ter dvo-
osnega in/ali enoosnega krožnega žagalnega stroja 
(slika 10b). Obrati, ki razžagujejo pretežno listavce, 
so opremljeni s tračnimi žagalnimi stroji (50 %), 
nekoliko manj pogosta pa je kombinacija tračnega 
žagalnega stroja in (enoosnih ali dvoosnih) krožnih 
žagalnih strojev (slika 10c,d). Le slaba četrtina (23 %) 
od anketirancev je odgovorila, da razžaguje lupljeno 
hlodovino; predvsem prevladuje strojno lupljenje 
hlodovine, medtem ko je ročno izjema.

avtomatsko merjenje hlodovine je v Sloveniji še 
vedno redkost. Elektronska izmera hlodov na žagar-
skih obratih je v razvitih državah uveljavljena zaradi 
vrste prednosti. Za namene obračuna blaga med 
kupcem in prodajalcem so na nacionalnih ravneh 
dogovorjena in urejena pravila s konsenzom med 

Slika 9: Surovinsko zaledje žagarskih obratov; (a) razdalja transporta surovine in (b) izvor surovine.
Figure 9: Source of raw material in the participating companies; (a) average distance of transported raw material 
and (b) source of raw material.

profesionalnimi predstavniki združenj gozdarskih 
podjetij in lesnopredelovalnih podjetij, kjer imajo 
glavno vlogo sodobni žagarski obrati. V avstriji in 
Nemčiji merilne naprave kontrolirajo nacionalni 
organi in tako zagotavljajo opredeljene kakovostne 
zahteve izmer in načina obračunavanja volumna. 
Dogovorjeni načini in načela merjenja dimenzij 
hlodov se v zadnjih sto letih niso bistveno spremenili. 
Načela veljajo še dandanes; v avstriji so opredeljeni 
v njihovih Uzancah ter standardu ÖNORM L 1021 
(Vermessung von Rundholz). V avstriji pri elek-
tronski izmeri v skladu s standardom ÖNORM L 
1021 upoštevajo najmanjši povprečni premer dveh 
pravokotnih meritev. Tak način določanja srednjega 
premera je teoretično najbolj pravilen (Piškur, 2013).

Na tretjini žagarskih obratov namensko razžagu-
jejo hlodovino, četrtina žagarskih obratov proizvaja 
konstrukcijski les in dobra petina oziroma 22  % 
standardni les. Slaba petina (19  %) opravlja tudi 
druge žagarske storitve/usluge (slika 11a). Glede 
na število prejetih odgovorov je relativno velik 
delež proizvodov namenjen nadaljnji lastni upo-
rabi, primerljivi pa so deleži prodaje v lokalnem in 
regionalnem okolju ter na nivoju države in Evrope 
(slika 11b). Večina žagarskih obratov, ki razžagujejo 
pretežno listavce, se ukvarja predvsem z namenskim 
razžagovanjem z glavnim ciljnim trgom v Sloveniji 
in drugih evropskih državah.

Po podatkih anketiranih žagarskih obratov so v 
prejšnjih letih investirali predvsem v posodobitev 
tehnologije (posodobitev proizvodne linije, strojev 
in naprav) pa tudi v postavitev novih objektov in 
sušilnih komor.
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Slika 10: Opremljenost žagarskih obratov (a) in najpogostejše kombinacije strojev v žagarskih obratih, ki so 
sodelovali v anketi (b). Kombinacije strojev v obratih, ki razžagujejo bodisi pretežno listavce (c) ali iglavce (d).
Figure 10: Equipment of the participating sawmills (a) and the most common combination of sawmill machinery (b). 
Most common combination of sawmill machinery in sawmills sawing predominantly hardwood (c) and softwood (d).

Slika 11: Prevladujoča vrsta proizvodov v sodelujočih žagarskih obratih (a) ter tržišča njihovih žagarskih pro-
izvodov (b).
Figure 11: Most common product type (a) and target market (b) of the sawmills, participating in the survey.

4 stAnje ŽAGARsKe IndUstRIje 
v neKAteRIh ReGIjAh 
jUGovzhodne evRoPe

Sočasno je bila analiza stanja primarne lesnopredelo-
valne industrije po enaki metodologij kot v Sloveniji 

opravljena tudi na Hrvaškem (v Primorsko-goranski 
županiji), v Bosni in Hercegovini (v severozahodni 
regiji) ter v Srbiji.

na hrvaškem so anketne vprašalnike poslali 
osemdesetim žagarskim podjetjem iz Primorsko-
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goranske županije, izpolnjenega pa je vrnilo zgolj 
petnajst anketirancev. Skupna razpoložljiva zmoglji-
vost malih in srednje velikih podjetij, ki so sodelovali 
v raziskavi, je znašala 420.000 m3, leta 2012 pa so 
realizirali 289.500 m3. Najpomembnejša drevesna 
vrsta je bukovina, saj lesne izdelke večinoma izvažajo. 
Večina žagarskih obratov ima ustrezne kapacitete, 
kot glavno težavo pa navajajo razpoložljivost suro-
vine. Dva obrata v Primorsko-goranski županiji 
sta največja izvoznika gozdno-lesnih sortimentov, 
izvozno naravnani pa so vse bolj tudi nekateri manjši 
obrati, predvsem zaradi konkurence, ki jo predstavlja 
žagan les iz Slovenije in Bosne. Po mnenju hrvaškega 
lesarskega grozda so razmere in raven tehnologije v 
žagarskem sektorju in na področju primarne pre-
delave zaskrbljujoče, saj se prevladujoče zastarele 
tehnološke rešitve ne morejo meriti z zahtevami na 
trgu. Težave še dodatno povečujeta pomanjkanje 
kakovostnega investicijskega kapitala in majhna 
podpora žagarskim obratom. Pomanjkanje surovine, 
zastarela tehnologija in slabe gospodarske razmere, ki 
vladajo na Hrvaškem in tujih trgih, so glavni razlogi 
za propad lesnopredelovalnega sektorja na Hrvaškem, 
pa tudi na celotnem območju jugovzhodne Evrope. 
Podcenjuje se tudi dejstvo, da je surovina (gozdni 
sortimenti) iz jugovzhodne Evrope kakovostna in 
certificirana, vendar slabo tržena. Učinkovito trženje 
na trgih tretjih držav bi v prihodnje lahko izboljšalo 
rezultate lesnopredelovalnih podjetij in povečalo 
dolgoročno konkurenčnost žagarskih obratov v 
regiji (Bertović, 2013). 

V severozahodni regiji bosne in hercegovine 
je analizo žagarskih obratov opravilo združenje za 
razvoj NERDa. anketni vprašalnik s poudarkom na 
tehnološki opremljenosti so poslali tridesetim pod-
jetjem: šestindvajsetim podjetjem z desetimi zaposle-
nimi ali več in štirim podjetjem z manj kot desetimi 
zaposlenimi. Od tridesetih pomembnejših žagarskih 
obratov v severovzhodni regiji Bosne in Hercegovine, 
ki so večinoma mala in srednje velika podjetja in so 
bila vključena v raziskavo, jih je odgovorilo šestnajst. 
Razpoložljive kapacitete sodelujočih lesnopredelo-
valnih (žagarskih) obratov so znašale 200.000 m3. 
V letu 2012 je bilo razžagane 122.783 m3 surovine, 
kar pomeni, da je bila povprečna izkoriščenost raz-
položljivih kapacitet 61,39 %. Glede na rezultate je 
najmanjša izkoriščenost kapacitet znašala 23,33 %, 
največja pa več kot 95 %. Po navedbah NERDa so za 
lesnopredelovalno industrijo v Bosni in Hercegovini 
in severovzhodni regiji značilna številna mala in 
srednje velika podjetja, ki se v glavnem ukvarjajo s 

primarno predelavo lesa in s stavbnim pohištvom. 
Zaradi relativno slabe specializacije (pomanjkanje 
specializirane opreme in mehanizacije, pomanjkanje 
ustrezno usposobljene delovne sile, slaba tehnologija 
ter slaba aktivnost na področju tržnih raziskav in 
razvoja) so manj konkurenčna. Kljub vsem težavam 
pa je sektor usmerjen v izvoz in edini s pozitivno 
trgovinsko bilanco (Stajković, 2013).

v srbiji se je na vprašalnik o žagarskih obratih 
odzvalo petindvajset podjetij oz. 56 % anketirancev. 
Največ sodelujočih obratov (petnajst) ima sedež v 
statistični regiji Šumadije in zahodne Srbije, šest v 
jugovzhodni Srbiji ter po dva iz okolice Beograda 
in Vojvodine. Povprečna razpoložljiva kapaciteta 
sodelujočih žagarskih obratov znaša 10.555  m3. 
Realizirana količina razžaganega lesa leta 2012 sode-
lujočih žagarskih obratov pa je znašala 160.900 m3 
(vseh petindvajset podjetij je leta 2012 razžagalo 
202.900 m3 hlodov) (Milić, 2013).

5 ŽAGARsKI seKtoR v evRoPI
5.1  opremljenost žagarskih obratov v 

naprednejših evropskih državah
Slovenski žagarski obrati se od obratov v naprednejših 
evropskih žagarskih državah razlikujejo predvsem 
po velikosti oziroma po kapacitetah in posledično 
tudi opremljenosti. Za evropske razmere (pri tem so 
mišljeni obrati predvsem v avstriji, Nemčiji, Švedska, 
Finska) imajo veliki žagarski obrati kapacitete od 
500 000 m3 ter več kot milijon m3 na leto razžagane 
hlodovine iglavcev. V strukturi žagarskih obratov 
imajo tudi napredne evropske države relativno 
velik delež majhnih žagarskih obratov s kapaciteto 
do 5000 m3, ki pa v skupni količini razžagane koli-
čine ne pomenijo pomembnega deleža. Tako je na 
primer v Nemčiji 74 % majhnih žagarskih obratov, 
21 % srednje velikih in le 5 % velikih obratov, ki pa 
razžagajo kar 77  % na leto razžagane hlodovine, 
medtem ko je razžagane hlodovine na majhnih 
obratih samo 5 % (DeSH, 2015).

Veliki žagarski obrati so opremljeni z najzmogl-
jivejšo tehnologijo, v primeru razžagovanja iglavcev 
predvsem z visokoproduktivnimi profilirnimi lini-
jami in v primeru razžagovanja listavcev s tehnologijo 
tračnih žagalnih strojev v različnih postavitvah in 
kombinacijah s krožnimi žagalnimi stroji. Takšne teh-
nologije omogočajo doseganje visoke produktivnosti 
le, če je celoten tehnološki postopek od prevzema 
in merjenja hlodovine, prek razžagoavanja pa vse 
do razvrščanja, zlaganja in pakiranja žaganega lesa 
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na primerljivi tehnološki zahtevnosti. 
Tudi veliki žagarski obrati v Evropi se srečujejo 

s težavo neizkoriščenosti razpoložljivih kapacitet in 
kot poroča HolzKurier (2015), je Stora Enso (največji 
evropski žagarski koncern) zmanjšal razpoložljive 
kapacitete v zadnjih devetih letih za dva milijona m3 
na leto. Kljub vsemu navajajo v letu 2015 še okrog 
3 % neizkoriščenih kapacitet.

5.2  Poraba in proizvodnja žaganega lesa 
v evropi

Glede na poročilo UNECE/FaO (2015) je bil v letu 
2014 (podobno kot 2013) trg žaganega lesa iglav-
cev v Evropi zelo raznolik; na nekaterih trgih se je 
poraba zmanjšala, medtem ko se je na nekaterih 
signifikantno povečala. Celotna poraba žaganega 
lesa iglavcev se je v letu 2014 v Evropi povečala za 
2,7  % na 86,5 milijonov m3, kar je največ v zadnjih 
treh letih, vendar še vedno malo v primerjavi z 
zgodovinskimi vrednostmi. Največje povečanje 
porabe žaganega lesa iglavcev je bilo ugotovljeno 
predvsem v nordijskih državah (Finska, Norveška 
in Švedska). Nadpovprečna poraba je bila poleg 
tega ugotovljena še v Estoniji, Litvi, Poljski, Turčiji, 
Združenem Kraljestvu. Za Estonijo je bila značilna 
največja poraba žaganega lesa iglavcev na prebivalca 
v Evropi predvsem zaradi rastočega obnovitvenega 
sektorja. Zmanjšanje porabe žaganega lesa iglavcev 
so beležili v avstriji in Franciji, pa tudi na manjših 
tržiščih, kot so Latvija, Portugalska, Romunija in 
Slovenija.

Po podatkih UNECE/FaO (2015) je proizvodnja 
žaganega lesa iglavcev v Evropi presegla sto milijo-
nov m3 v letu 2014; prvič se je to zgodilo v letu 2011. 
Povpraševanje se je povečalo na evropskem trgu in 
tudi drugih, zato se je proizvodnja povečala za 3,2 % 
na 101,1 milijona m3. Povečanje proizvodnje je bilo 
zabeleženo predvsem na Finskem, v Nemčiji in na 
Švedskem, kjer je skupna proizvodnja znašala 2,3 
milijona m3. Na navedenih trgih se je proizvodnja 
povečala bodisi zaradi povečanja domače gradbene 
industrije (npr. na Švedskem), povečanih obnovit-
venih aktivnosti ali rastočega izvoza (na primer v 
Nemčiji in na Finskem). V letu 2014 se je proizvodnja 
(že tretje leto zapored) zmanjšala v avstrji, Franciji 
in na češkem, in sicer predvsem zaradi zmanjšanega 
povpraševanja na domačem trgu.

Poraba žaganega lesa listavcev je bila v zadnjih 
letih nepredvidljiva; z zmanjšanjem v letu 2011, ki 
mu je sledila rast v letu 2012 in ponovno zmanjšanje 
v letu 2013. V letu 2014 se je poraba povečala za 

4,5 % glede na leto poprej na 12,8 milijonov m3. 
Povečano porabo bi lahko pripisali aktivnostim v 
obnovitvenem sektorju v letu 2014 in počasnemu 
okrevanju gradbene in pohištvene industrije na 
nekaterih evropskih trgih. Največje je še vedno 
povpraševanje po žaganem lesu hrasta, kot poročajo 
francoski, nemški in romunski žagarski obrati. Mnogi 
francoski in hrvaški žagarski obrati v letu 2014 veli-
kokrat niso dohajali povpraševanja po žaganem lesu 
hrasta, predvsem kot surovine v industriji izdelave 
podov (parketov). Povpraševanje po žaganem lesu 
bukve se zmanjšuje predvsem v Nemčiji, medtem 
ko se povečuje na skandinavskih in španskem trgu. 
Evropska proizvodnja žaganega lesa listavcev se je 
v letu 2014 povečala na 134 milijone m3, kar je 8,2 % 
več kot v letu 2013, v EU se je proizvodnja povečala 
za 6,9 % (na 9,3 milijone m3) (povzeto po poročilu 
UNECE/FaO za leto 2015).

6 zAKljUčeK
V raziskavi stanja žagarske industrije v Sloveniji 
je sodelovalo 74 podjetij, kar je v primerjavi s 
številom podjetij, ki imajo dejavnost SKD 16.100 
registrirano kot glavno ali stransko, razmeroma 
majhen vzorec. Kljub temu je mogoče na podlagi 
pridobljenih podatkov ugotoviti nekaj zaključkov o 
stanju žagarske panoge v Sloveniji. Poudarek ankete 
je bil predvsem ugotoviti tehnološko opremljenost 
obratov ter vrsto proizvodov, na podlagi česar je 
mogoče sklepati o stanju in morebitni prihodnji 
usmerjenosti žagarske industrije v Sloveniji. Skupna 
letna kapaciteta obratov, ki so sodelovali v raziskavi, 
dosega okoli 650.000 m3. Več kot 50 % odstotkov 
anketirancev pa je odgovorilo, da so njihove raz-
položljive letne kapacitete manjše od 5000 m3. To 
pomeni, da v Sloveniji prevladujejo predvsem manjši 
žagarski obrati. Glede na vrsto razžagane hlodovine 
prevladujejo iglavci, predvsem smreka in jelka. Kljub 
dejstvu, da je v slovenskih gozdovih delež smreke 
in bukve primerljiv, je le okoli 20 % obratov, ki so 
navedli, da imajo tehnologijo prilagojeno predvsem 
razžagovanju listavcev.

Glede na preračune Gozdarskega inštituta Slo-
venije je koeficient predelave in proizvodnje za 
hlodovino iglavcev med najnižjimi med evropskimi 
državami in je v letu 2012 znašal 0,62; to pomeni, da 
na 100 m3 hlodov iz gozdov v Sloveniji predelamo le 
62 m3. Za primerjavo: v sosednji avstriji koeficient 
predelave in proizvodnje znaša 1,4. Po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) pa je 
razmerje med izvozom in uvozom hlodovine precej 
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neugodno. Leta 2013 je zunajtrgovinski presežek 
hlodovine iglavcev znašal 560.000  m3. Koeficient 
med izvozom in uvozom za hlodovino iglavcev je 
v letu 2012 dosegal okoli 100, v letu 2013 pa od 50 
do 60, kar pomeni, da na 100 m3 uvoza Slovenija 
izvozi od 5000 do 10000 m3 . V Nemčiji na 100 m3 
uvoza izvozijo 38  m3. Omenjeni podatki pričajo 
o neizkoriščenem potencialu slovenskih gozdov 
(Piškur in Prislan, 2014).

Težava, ki jo do neke mere poudarja tudi pričujoča 
raziskava, je znana kar nekaj časa in je v strukturi/
razdrobljenosti žagarskih obratov, ki po tehnološki 
opremljenosti in kapacitetah niso konkurenčni 
obratom iz sosednjih, razvitejših držav. Zaradi stanja 
na domačem trgu – manjši obseg proizvodnje v 
pohištveni industriji in gradbeništvu, ki se zrcali 
tudi v žagarskemu sektorju – pa se večina surovine 
(hlodovine) izvozi. 

Eden izmed razlogov za nastali položaj je, kot že 
omenjeno, relativna razdrobljenost žagarske indus-
trije in njena nepovezanost na horizontalnem nivoju, 
torej nepovezanost med žagarskimi obrati, kot tudi 
v vertikali, torej celotni gozdno-lesni proizvodni 
verigi. Tako so zelo dobrodošle aktivnosti žagarjev, 
ki se združujejo v Združenje žagarjev in trgovcev 
z žaganim lesom Slovenije, ki deluje pod okriljem 
Gospodarske zbornice Slovenije. Cilj združenja 
oziroma sekcije je, da bi čim več slovenske hlodovine 
predelali slovenski žagarski obrati, žagan les pa naj 
bi predelala slovenska lesnopredelovalna industrija 
v izdelke z visoko dodano vrednostjo. Združenje je 
predlagalo tudi več ukrepov, ki bi omogočili dosego 
teh ciljev in okrepilo slovensko primarno industrijo. 
Povezanost žagarjev bi lahko pomenila tudi možnosti 
skupnega iskanja novih trgov, na katerih je treba 
ponuditi večjo količino proizvodov, ki jih zaradi 
razdrobljenosti posamezen žagarski obrat ne more 
(Gornik Bučar, 2014).

V okviru projekta IDWOOD smo pripravili tudi 
katalog v anketi sodelujočih žagarskih obratov, ki 
naj bi pripomogel k večji prepoznavnosti slovenskih 
žagarskih obratov ne le v Sloveniji ampak tudi v 
ostalih sodelujočih državah. Katalog je dostopen na 
spletni strani www.idwood.eu, namenjen pa je žagar-
skim obratom za večjo medsebojno prepoznavnost 
in morebitnim strankam doma in v Evropi. V priho-
dnje bi bilo smotrno spremljati strukturo žagarskih 
obratov (kapacitete, opremljenost, tehnologijo) v 
rednih intervalih, bodisi v obliki anket ali po sistemu 
benčmarkinga (kjer se podjetja primerjajo med sabo) 
z namenom povečanja konkurenčnosti med obrati. 

7 PovzeteK
V obdobju krize se je slovenska primarna lesnopre-
delovalna industrija soočala s številnimi izzivi, med 
pomembnejšimi pa je zagotovo manjšanje obsega 
proizvodnje žaganega lesa zaradi slabega stanja 
pohištvene in gradbene industrije. Namesto da bi 
žagarski obrati vlagali v inovacije in izboljšave so 
bili zato prisiljeni v boj za preživetje. 

Z namenom ugotavljanja trenutnega stanja žagar-
skega sektorja v Sloveniji smo v okviru mednarodnega 
projekta IDWOOD opravili raziskavo zmogljivosti 
in tehnološke opremljenosti žagarskih obratov. 
Na podlagi pridobljenih rezultatov smo opravili 
primerjavo med stanjem žagarskega sektorja v Slo-
veniji in jugovzhodni Evropi s trenutnim stanjem 
v naprednejših evropskih državah. 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 74 podjetij, ki 
se ukvarja s primarno predelavo lesa. Njihova skupna 
kapaciteta dosega okoli 650.000 m3, prevladujejo pa 
(več kot 50 %) predvsem obrati s kapaciteto manjšo 
od 5000 m3. Večina obratov razžaguje les iglavcev, 
medtem ko ima le 20% obratov tehnologijo prilagojeno 
za razžagovanje lesa listavcev. V žagarskih obratih so 
največkrat prisotni tračni žagalni stroji, tehnologija 
profilirih iverilnikov pa se uporablja še zelo redko, tudi 
avtomatsko merjenje hlodovine je redkost v Sloveniji. 
Primerljivo stanje je raziskava pokazala tudi v ostalih 
regijah jugovzhodne Evrope. Obrati v naprednejših 
evropskih državah (kor je Nemčija, avstrija Finska 
itd.) so v primerjavi s slovenskimi večji in imajo 
večje kapacitete; veliki žagarski obrati razžagajo od 
500 000 m3 ter več kot milijon m3 hlodovine letno.

Zaradi stanja na domačem trgu se večino surovine 
(hlodovine) izvozi. Eden izmed razlogov za nastal 
položaj je relativna razdrobljenost ter nepovezanost 
med žagarskimi obrati, kot tudi v celotni gozdno-lesni 
proizvodni verigi. V zadnjem času zato potekajo 
aktivnosti žagarjev, ki se združujejo v Združenje 
žagarjev in trgovcev z žaganim lesom Slovenije.

8 sUmmARy
Due to the economic crisis, Slovenian primary 
wood processing industry has been facing nume-
rous challenges; the most important is certainly 
the decreased production of sawn wood due to the 
situation in Slovenian furniture and construction 
industry. Consequently, the sawmill sector struggled 
for survival instead of investing in new technologies 
and implementing innovations.

In order to evaluate the current situation in the 
Slovenian sawmill sector, a survey was performed in 
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the framework of IDWOOD project on capacity and 
technological equipment of Slovenian sawmill plants. 
Based on the obtained data, a comparison between 
situation of the sawmill sector in Slovenia and some 
regions of the South-Eastern Europe (SEE) as well as 
advanced European countries was performed.

The prepared questionnaires were answered by 
74 sawn wood producing companies; the majority 
(over 50 %) indicated available yearly capacities lower 
than 5000 m3. The total capacity of all participating 
companies amounts to around 650.000 m3 of sawn 
wood per year. Conifers are sawn by around 80% of 
participating sawmills, however just around 20  % 
are technologically equipped for production of sawn 
hardwoods. The most common machinery in Slovenian 
sawmills are band saws, meanwhile the profiling and 
chipping technologies as well as automatic log mea-
surements are still rare in Slovenia. Similar situation 
was also found in other SEE regions. Sawmill plants in 
advanced European countries (e.g. Germany, austria, 
Finland etc.) are larger and have higher capacities; big 
sawmill plants can produce from 500 000 m3 to more 
then a million m3 of sawn conifer wood per year.

Currently, most of the raw material (roundwood) 
is exported, due to current situation on the Slovenian 
market. One of the reasons for the situation are the 
relatively high fragmentation and incoherence among 
sawmills as well as poor connectivity in the forest-wood 
production chain. Recently the efforts were therefore 
mainly directed towards Slovenian association of sawn 
wood producers and traders.

9 zAhvAlA
Delo je bilo financirano s strani projekta ID:WOOD 
(SEE/D/0227/1.2/X) in aRRS Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prek 
Ciljnega raziskovalnega projekta (V4-1419 (B)) ter 
programske skupine (P4–0107). Raziskava je bila 
opravljena na Oddelku za lesarstvo Biotehniške 
fakultete ter Gozdarskem inštitutu Slovenije. Vsem 
sodelujočim v anketi »Žagarski obrati v Sloveniji« 
se iskreno zahvaljujemo.
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1 Uvod
Številna drevesa navadne bukve (Fagus sylvatica L.) 
so v žledolomu leta 2014 utrpela različne mehanske 
poškodbe. Ker je bukov les neodporen proti glivam 
in insektom (SIST-EN-350-2, 1995), se je bilo treba 
pri tej drevesni vrsti hitro in učinkovito odločati o 
sanacijskih ukrepih, spravilu, rabi in izkoriščanju 
lesa poškodovanega drevja. Pri tem se je pojavljalo 
vprašanje, ali je les izruvanih dreves (kjer je drevo 
podrto skupaj s koreninami) manj ogrožen kot les 
dreves, ki so doživela odlome oz. prelome debla 
(Jakša in Kolšek, 2009).  

Fiziološko stanje poškodovanih dreves in dovzet-
nost lesa za okužbe lahko med drugim ocenimo s 
pomočjo spremljanja vlažnosti lesa, ki (masa vode 
na maso absolutno suhega lesa (Gorišek, 2009) v 
živih bukvah z aktivnim koreninskim sistemom, 
nepoškodovanim lesnim cilindrom in delujočimi 
listi v povprečju znaša 85–95 % (čufar in sod., 2012). 
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fizikalne lastnosti bukovine po žledolomu
Physical Properties of Beech Wood after the Ice Storm

aleš STRaŽE1, Maks MERELa2, Luka KRŽE3, Katarina čUFaR4, Željko GORIŠEK5

Izvleček:
Straže, a., Merela, M., Krže, L., čufar, K., Gorišek, Ž.: Fizikalne lastnosti bukovine po žledolomu. Gozdarski 
vestnik, 73/2015, št. 10. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 16. Prevod avtorji, jezikovni pregled 
angleškega besedila Breda Misja, slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
Proučili smo fizikalne lastnosti (vlažnost in gostoto) lesa različno prizadetih izruvanih dreves navadne bukve 
(Fagus sylvatica L.) ob koncu prve vegetacijske dobe po velikem žledolomu v letu 2014. Raziskava je potrdila 
povezavo med deležem še aktivnega koreninskega sistema in stopnjo porjavelosti (izsušenosti) krošnje dreves 
ter vlažnostjo lesa in njenim razporedom. Pri zelo prizadetih drevesih smo v prevodnem zunanjem delu beljave 
potrdili zmanjšanje vlažnosti lesa pod mejo naravne biološke odpornosti (u < 60 %). Po prvi vegetacijski dobi 
nismo mogli potrditi zmanjšanja gostote lesa (in z njim povezanega poslabšanja mehanskih lastnosti), kar bi 
potrdilo okužbo in razkroj lesa z glivami.
Ključne besede: bukev, žledolom, fizikalne lastnosti lesa, vlažnost lesa, gostota lesa

Abstract:
Straže, a., Merela, M., Krže, L., čufar, K., Gorišek, Ž.: Physical Properties of Beech Wood after the Ice Storm. Gozdarski 
vestnik (Professional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 10. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 16. Translated 
by the authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
Physical properties (moisture content and density) of wood of variously damaged uprooted European beech 
(Fagus sylvatica L.) trees were studied at the end of the first vegetation period after the ice storm damage in Slo-
venian forests in 2014. The research confirmed significant correlation between the amount of active root system 
and necrosis of leaves and changed moisture content and its distribution in the trunks. The moisture content of 
wood below 60 % (indicating extinguished protection against wood destroying organisms) was found in sapwood 
of extremely damaged trees. at the end of the first vegetation period after damage we could not confirm any 
reduction of wood density (and reduced mechanical properties) which would indicate deterioration of wood.
Keywords: beech, ice storm, physical properties of wood, moisture content, wood density 

Vlažnost v deblu ni enakomerno razporejena in 
odraža prevajalno funkcijo lesa ter fiziološke razmere 
v drevesu. Les kot sekundarni ksilem je namreč tkivo 
za prevajanje vode od korenin proti krošnji, kjer je 
gonilna sila za dvig vode izhlapevanje skozi listne reže 
(Torelli, 1998; čufar, 2006). Pri bukvi prevajanje vode 
poteka po več branikah v zunanjem delu debla, kjer 
vlažnost lesa znaša okoli 110 %. V smeri proti not-
ranjosti debla se vlažnost lesa praviloma postopoma 

Znanstvena razprava
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zmanjšuje in najnižje vrednosti dosega na območju 
sušine, ki je praviloma najbolj izrazita pri bukvah 
velikih premerov s kratkimi krošnjami (Torelli, 1979; 
Torelli, 1980; Torelli, 2003). Tudi na območju sušine 
se vlažnost po navadi ne zmanjša pod 60 %.

Kadar bukev s sušino v osrednjem delu debla 
doživi mehanske poškodbe (npr. odlom velikih 
vej), se les na območju sušine diskolorira in nastane 
rdeče (Torelli, 1979; Torelli, 1980; Torelli, 2003). Po 
navadi je vlažnost slednjega nekoliko višja kot na 
območju sušine.

Pri izruvanih drevesih vsaj del koreninskega sis-
tema ostane v stiku s tlemi in je fiziološko aktiven. 
Delujoč koreninski sistem in prevodni sistem v 
deblu omogočata tok vode, ki zadostuje, da drevesa 
ozelenijo in sta nujna za preživetje listov. Ker je del 
koreninskega sistema poškodovan zaradi izgube stika 
s tlemi, je oskrba z vodo pogosto vsaj delno motena, 
kar se odraža v izsuševanju lesa debla in odmrtju 
listov. Pri tem je zelo pomembno, kakšni sta lega 
in morebitna osončenost padlega drevesa. čeprav 
je bukov les neodporen, visoka vlažnost v zdravem 
drevesu preprečuje nevarnost okužbe z biološkimi 
škodljivci. Zmanjšanje vlažnosti lesa zaradi poškodb 
in motene oskrbe z vodo pa je neposredna nevar-
nost za okužbo z biološkimi škodljivci. Nevarnost 
poškodbe se zelo poveča pri vlažnosti lesa, ki je 
manjša od 60 % (Findlay, 1985).

Okužbi z biološkimi škodljivci sledi razkroj lesa 
(celičnih sten v lesu). Napredujoče stadije razkroja 
zato spremlja zmanjšanje gostote lesa, ki v absolutno 
(sušilnično) suhem stanju (izražena kot masa lesne 
snovi na volumen v absolutno suhem stanju; ro = mo/
Vo (kg/m3) (Gorišek, 2009) pri bukovini v povprečju 
znaša 680 kg/m3 in niha v razponu od 490 do 880 
kg/m3 (Čufar, 2006; Čufar in sod., 2012). Zaradi 

velike variabilnosti znotraj drevesa in med drevesi, 
je gostota primeren pokazatelj razkroja lesa šele v 
primeru večjih izgub lesne mase.

Cilj pričujoče študije je bil pri bukvah, izruvanih 
ob žledolomu v letu 2014, ob koncu prve vegetacijske 
dobe po ujmi spremljati vlažnost (kot kazalnika fizi-
ološkega stanja padlih dreves in ogroženosti lesa za 
okužbo z biološkimi škodljivci) in gostoto lesa (kot 
kazalnika razkroja lesa zaradi delovanja bioloških 
škodljivcev). Ovrednotili smo tudi vpliv lege izruva-
nih dreves, mikroklime ter stika drevesnih korenin s 
tlemi na fizikalne lastnosti (vlažnost in gostoto) lesa.

2 mAteRIAl In metode
Na raziskovalni ploskvi mešanega listnatega gozda 
na južnem pobočju Rašice (Geogr. širina +46,13348 
°N; +14,52915 °E; 379 n.m.), Občina Trzin (k.o. 
Trzin, 1961/1954), smo v študijo vključili podrta 
in izruvana drevesa po žledolomu z delno aktivnim 
koreninskim sistemom (Sl. 1). Vzorčna drevesa so 
bila po starosti in velikosti primerljiva, med seboj 
pa so se razlikovala po naslednjih merilih:

 – po velikosti, vitalnosti in izsušenosti krošnje,
 – po deležu povezanosti koreninskega sistema s 

tlemi in
 – po vidni površinski izsušenosti skorje.

Cilj je bil zajeti čim večje razlike znotraj drevesa 
in tudi glede na okolico, t.j. izpostavljenost atmosfe-
rilijam ali stiku z zemljo. Pri izbranih drevesih smo 
na treh višinah ob koncu prve vegetacijske dobe po 
žledolomu (8. 9. 2014) odvzeli 0,7 m dolge hlode 
za proučevanje fizikalno-mehanskih lastnosti, v 
našem primeru vlažnosti in gostote lesa. Prvi hlod 
iz posamičnega drevesa (x.1) je bil odvzet na prsni 
višini, drugi hlod (x.2) proti sredini dolžine debla 

Slika 1: Raziskovalna ploskev in izbor izruvanih bukovih dreves
Figure 1: Research plot and selection of uprooted beech trees
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drevesa, tretji (x.3) pa je bil odvzet tik pod krošnjo 
izbranih dreves (Sl. 2a).

Iz vsakega hloda smo v laboratoriju izžagali kolut 
in mu glede na lego izruvanega drevesa v gozdu 
določili pravokotni koordinatni sistem s središčem v 
strženu (x – horizontalna smer; y – vertikalna smer). V 
smereh koordinatnega sistema smo izdelali elemente s 
prerezom 20 mm × 20 mm, ki smo jih od skorje proti 
strženu razdelili v serijo majhnih preizkušancev (∆l 
= 10,8 mm) (Sl. 2b). Z merjenjem (gravimetrično) 
(∆m = 0,001 g) in prostorni mase ne preizkušancev 
(∆V = 0,01 mm3) v svežem (m1, V1) in v absolutno 
suhem stanju (m0, V0) (48-urno sušenje pri 103 ± 2 
°C) smo določili radialno porazdelitev vlažnosti lesa 
(u) in gostote (ρ0) po enačbah (En. 1, 2).

Slika 2 a: Izbor hlodov in koluti, odvzeti na treh lokacijah (višinah) v drevesu; koluti imajo vlažen zunanji del in 
manjšo sušino v osrednjem delu  in (b) izdelava elementov za radialni vlažnostni ter gostotni profil v oseh x in osi 
Figure 2 a: Selection of logs and discs taken at three locations (heights) in the tree; all discs have a moist outer part 
and a dry zone in the central part, and (b) samples cut from discs to establish radial moisture content and density 
profiles along the x- and y-axis

a) b)

3 RezUltAtI In RAzPRAvA
3.1 zunanji morfološki znaki izruvanih 

dreves
V študiji smo potrdili značilno povezavo med dele-
žem še aktivnega koreninskega sistema in stopnjo 
izsušenosti krošnje. Pri drevesih, kjer smo ocenili, 
da je največ 20 % korenin v stiku z zemljo (drevo 1), 
smo na dan vzorčenja ugotovili le še komaj lokalno 
zaznavno ozelenelost krošnje (do 5 % listnih povr-
šin), pri čemer se je skorja na zgornji strani debla 
izruvanega drevesa luščila od koreničnika pa vse do 
krošnje drevesa. Na zgornji strani debla podrtega 
drevesa smo na več mestih vizualno zaznali tudi 
glivno okužbo (Sl. 3).

a) b) c)
Slika 3 a: Oluščena in osušena skorja na zgornjem delu debla soncu izpostavljenega podrtega drevesa (drevo 1) 
s slabo aktivnim koreninskim sistemom, (b) osuta in porjavela krošnja in c) skoraj povsem osušeni, povečani 
in nagubani bukovi listi
Figure 3a: Detached and dried bark on the upper sun exposed part of the trunk in the fallen tree (tree 1) with barely 
active root system, (b) leaf necrosis and defoliation, and c) almost completely dried, enlarged and curly beech leaves
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Delež zelenih listnih površin je bil večji pri 
drevesih z manj izruvanim oz. poškodovanim 
koreninskim sistemom. Še povsem zelene krošnje 
smo zaznali pri drevesih, ki so imela aktivnega 
vsaj 40 % koreninskega sistema. V tem primeru je 
imela pomemben negativen vpliv stopnja osonče-
nosti krošenj ležečih dreves. Tako smo na drevesih 
navkljub velikemu deležu aktivnega koreninskega 
sistema, ki so bila hkrati izpostavljena še močnemu 
sončnemu obsevanju, zaznali razbrazdanost skorje 
na zgornjem delu debla podrtih dreves. Na takih 
mestih smo po odstranitvi skorje odkrili lokalno 
posušeno kambijevo cono (Sl. 4).

Ob povprečni ohranjenosti koreninskega stika s 
tlemi (vizualno ocenjeno 30 % aktivnega korenin-
skega sistema) in sočasno ugodnejši legi krošnje 
drevesa, t.j. v senci okoliškega stoječega sestoja, pa 
ni bilo mogoče zaznati zunanjih sprememb skorje 
ali osušenosti meristema pod njo. Prevodno aktiv-
nost korenin in celotnega debla drevesa je potrdila 
tudi visoka stopnja ozelenelosti krošnje takšnih 
dreves (Sl. 5).

a) b) c)
Slika 4 a: Delno osušena skorja na zgornjem delu debla soncu izpostavljenega podrtega drevesa (drevo 2) z 
ohranjenim aktivnim koreninskim sistemom (40 %), (b) povsem ozelenela krošnja in c) v celoti ozeleneli, veliki 
in nagubani bukovi listi
Figure 4 a: Partly dried bark on the upper sun exposed tree trunk of the felled tree (the tree 2) with partly preserved 
active root system (ca. 40 %), (b) crown with green leaves and c) green, large and curly beech leaves

3.2 Porazdelitev lesne vlažnosti
Pri drevesih, izpostavljenih močnemu sončnemu 
obsevanju (drevo 1, Sl. 3), je bila vlažnost beljave 
zelo majhna vzdolž celotnega drevesnega debla 
(spodaj 41 %, v sredini 38 % in zgoraj 46 %) (Sl. 6). 
Proti notranjosti debla je vzdolž celotnega drevesa 
vlažnost višja, še posebno izrazito v bližini krošnje. 
Nizka vlažnost prevodne beljave je bila izražena tudi 
z zunanje strani z vidno izsušitvijo drevesne skorje, 
zlasti na zgornjem delu ležečega debla (Sl. 3a). 

Razvidno je, da je zunanji obod debel takšnih 
dreves v prvi vegetacijski dobi po žledolomu izgubil 
velik del proste vode (t.j. vode v lumnih celic), saj 
napojitvena vlažnost (kjer so celične stene in lumni 
zaliti z vodo) bukovine znaša okrog 110 % (Zim-
mermann, 1983; Skaar, 1988). Majhna izmerjena 
vlažnost pa pomeni izgubo prevodne funkcije in 
hkrati tudi naravne biološke odpornosti. Takšno 
vlažnostno porazdelitev je mogoče primerjati s 
stanjem ob močnem sušnem stresu rastline, kjer 
ob intenzivnem izhlapevanju vlage z listnih površin 
v atmosfero zaradi zmanjšanega obsega aktivnih 

Slika 5 a: Ohranjena skorja na zgornjem delu debla podrtega drevesa (drevo 3) s še ohranjenim aktivnim korenin-
skim sistemom (30 %) in zastrto lego krošnje, (b) delno ozelenela krošnja in c) delno ozeleneli veliki bukovi listi
Figure 5 a: Fully preserved bark on the upper part of the trunk of a fallen tree (tree 3) with preserved and active root 
system (30 %) and crown on shady micro-location, (b) partially green crown and c) partially green, large beech leaves

a) b) c)
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korenin nastane motena oskrba rastline z vodo, 
s tem pa pretrganje vodnih stolpcev in nastanek 
embolij v prevodnem trahejnem omrežju (Torelli, 
1998). Evropska bukev kot svetloljubna drevesna 
vrsta spada med večje porabnike vode s povprečnim 
dnevnim izhlapevanjem 4,8 g H2O/g zelenih listov 
(Rutter, 1968; Schipka in sod., 2005).

Pri drevesih z bolj zasenčeno krošnjo ter večjim 

Slika 6: Radialna porazdelitev vlažnosti pri izruvanem drevesu 1 z večjo izpostavljenostjo osončenju in 20 % dele-
žem aktivnih korenin: a) smer y in b) smer x (na prsni višini (-), na sredini drevesa (- - -) in tik pod krošnjo (…)
Figure 6: Radial distribution of moisture content in the uprooted tree No. 1 with higher exposure to sun irradiation 
and 20 % of active roots: a) y-direction, and b) x-direction (at breast height (-), at the center of the tree (- - -) and 
just below the crown (...)

a) b)

Slika 7: Radialna porazdelitev vlažnosti pri izruvanem drevesu 2 z večjo izpostavitvijo osončenju in 40 % deležem 
aktivnih korenin: a) smer y in b) smer x (na prsni višini (-), na sredini drevesa (- - -) in tik pod krošnjo (…)
Figure 7: Radial distribution of moisture content in the uprooted tree No. 2 with a higher exposure to sun irradia-
tion and 40 % of active roots: a) y-direction, and b) x-direction (at breast height (-), at the center of the tree (- - -) 
and just below the crown (...)

a) b)

deležem aktivnega koreninskega sistema (40 %) smo 
potrdili dokaj veliko povprečno lesno vlažnost, ki 
je po celotnem prerezu debel presegala 60 %, kar 
je meja učinkovite odpornosti dreves proti večini 
bioloških škodljivcev (Findlay, 1985). Pri tipičnem 
predstavniku (drevo 2) smo zaznali višjo vlažnost lesa 
na bazi drevesa (55–71 %), na polovici dolžine debla 
(53–71 %) in tudi tik pod krošnjo (59–98 %) (Sl. 7).

Slika 8: Radialna porazdelitev vlažnosti pri izruvanem drevesu 3 z nizko izpostavljenostjo osončenju in 30 % dele-
žem aktivnih korenin: a) smer y in b) smer x (na prsni višini (-), na sredini drevesa (- - -) in tik pod krošnjo (…)
Figure 8: Radial distribution of moisture content in the uprooted tree No. 3 with a low exposure to sun irradiation 
and 30 % of active roots: a) y-direction, and b) x-direction (at breast height (-), at the center of the tree (- - -) and 
just below the crown (...)

a) b)
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Vlažnost lesa nad mejo učinkovite odpornosti 
proti biološkim škodljivcem smo v celoti potrdili 
tudi pri drevesu 3 s povprečno aktivnim korenin-
skim sistemom in krošnjo v zasenčeni legi. Tik pod 
krošnjo je še vedno mogoče zaznati veliko vlažnost 
v prevodni beljavi, ki je nekoliko manjša le na delu 
debla, ki je najbližje tlem (Sl. 8).

3.3 Porazdelitev gostote lesa
Kljub nizki vlažnosti beljave in veliki izpostavljenosti 
sončnemu obsevanju tudi pri drevesih z majhnim 
deležem aktivnih korenin (drevo 1) ob koncu 
prve vegetacijske dobe še nismo potrdili lokalnega 

Slika 9: Radialna porazdelitev gostote lesa pri izruvanem drevesu 1 z večjo izpostavljenostjo osončenju in 20% 
deležem aktivnih korenin: a) smer y in b) smer x (na prsni višini (-), na sredini drevesa (- - -) in tik pod krošnjo (…)
Figure 9: Radial distribution of wood density in the uprooted tree No. 1 with a higher exposure to sun irradiation 
and 20 % of active roots: a) y-direction, and b) x-direction (at breast height (-), at the center of the tree (- - -) and 
just below the crown (...)

a) b)

zmanjšanja gostote lesa, ki smo ga pričakovali zaradi 
vidne površinske glivne okužbe. Pri teh drevesih je 
bila gostota lesa v absolutno suhem stanju na bazi 
688 kg/m3, na polovici dolžine drevesnega debla 
662 kg/m3 in tik pod krošnjo 676 kg/m3 (Sl. 9). 
Vrednosti gostot so primerljive s podatki drugih 
raziskav (Merela in sod., 2005; Wagenführ, 2007).

V podobnem velikostnem razredu so bile tudi 
povprečne gostote lesa pri enako izpostavljenih 
drevesih z večjim deležem aktivnih korenin (40 %): 
baza drevesa 709 kg/m3, sredina 720 kg/m3, tik pod 
krošnjo 668 kg/m3 (Sl. 10), pa tudi pri izruvanih 
drevesih z bolj zastrto lego (drevo 3, Sl. 11).

Slika 10: Radialna porazdelitev gostote lesa pri izruvanem drevesu 2 z večjo izpostavljenostjo osončenju in 40 % 
deležem aktivnih korenin: a) smer y in b) smer x (na prsni višini (-), na sredini drevesa (- - -) in tik pod krošnjo (…)
Figure 10: Radial distribution of wood density in the uprooted tree No. 2 with a higher exposure to sun irradiation 
and 40 % of active roots: a) y-direction, and b) x-direction (at breast height (-), at the center of the tree (- - -) and 
just below the crown (...)

a) b)

4 zAKljUčKI
Rezultati raziskave nakazujejo spremembe vlažnosti 
lesa in njene porazdelitve v bukovih deblih, izruvanih 
zaradi žledoloma ob koncu prve vegetacijske dobe 
po ujmi. Zmanjšanje lesne vlažnosti je značilno 
večje pri drevesih, ki so ležala na manj ugodni legi 

(npr. večjemu osončenju) ob hkratnem zmanjšanem 
stiku korenin z zemljo. Izrazito zmanjšanje vlažnosti 
lesa se v tem primeru pojavi v prevodni beljavi po 
celotni dolžini dreves.

Pri zelo prizadetih drevesih, t.j. pri drevesih z 
majhnim (največ 20 %) deležem korenin v stiku z 
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Slika 11: Radialna porazdelitev gostote lesa pri izruvanem drevesu 3 z nizko izpostavljenostjo osončenju in 30 % 
deležem aktivnih korenin: a) smer y in b) smer x (na prsni višini (-), na sredini drevesa (- - -) in tik pod krošnjo (…)
Figure 11: Radial distribution of wood density in the uprooted tree No. 3 with a low exposure to sun irradiation 
and 30 % of active roots: a) y-direction, and b) x-direction (at breast height (-), at the center of the tree (- - -) and 
just below the crown (...)

a) b)
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zemljo ob sočasni močni osončenosti, se zmanjšana 
vlažnost in veliko tveganje za okužbe pojavi že v prvi 
vegetacijski dobi po žledolomu. 

Raziskava tako nakazuje potrebo po uvedbi natanč-
nejšega razvrščanja v ujmah poškodovanih dreves iz 
prve skupine, kot jih razvrščata Jakša in Kolšek (2009). 
Predlagamo uvedbo dodatnih meril poškodovanosti 
oz. ogroženosti: a) delež še aktivnega koreninskega 
sistema drevesa, b) osončenost in c) lega drevesa. 

Zmanjšanja gostote lesa kot posledice glivne 
okužbe in s tem povezanih slabših mehanskih 
lastnosti pa pri drevesih, ki ohranijo koreninski stik 
s tlemi po prvi vegetacijski dobi, še ni pričakovati. 

Drevesa z večjim deležem (vsaj 40 %) aktivnega 
koreninskega sistema ostajajo po prvi vegetacijski 
dobi še dovolj vitalna, da so odporna proti biološkim 
okužbam. Vendar pa je njihov hidravlični sistem 
tako prizadet, da pričakujemo večje zmanjšanje 
vlažnosti in s tem tudi zmanjšano biološko odpornost 
v naslednji vegetacijski dobi.
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Življenjska doba bukovine na prostem
Service Life of Beech Wood in Outdoor Applications 

Miha HUMaR1, Davor KRŽIŠNIK2, Boštjan LESaR3, Nejc THaLER4, Mojca ŽLaHTIč5

Izvleček:
Humar, M., Kržišnik, D., Lesar, B., Thaler, N., Žlahtič, M.: Življenjska doba bukovine na prostem. Gozdarski 
vestni, 73/2015, št. 10. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit 24. Prevod avtorji, jezikovni pregled an-
gleškega besedila Breda Misja, slovenskega besedila Marjetka Šivic
Bukovina sodi med najpomembnejše lesne vrste v Sloveniji. Standard SIST EN 350-2 uvršča bukovino med lesne 
vrste z najslabšo odpornostjo proti lesnim glivam. To je eden izmed najpomembnejših razlogov, ki preprečuje 
uporabo bukovine na prostem. Večina podatkov o odpornosti bukovine temelji na laboratorijskih testiranjih, 
realnih terenskih testov pa je relativno malo. Življenjska doba bukovine je v veliki meri odvisna od lokalnih 
podnebnih razmer, zato je nujno določiti življenjsko dobo posameznih lesnih vrst na prostem v osrednji Slove-
niji. Na Oddelku za lesarstvo zato že več let potekajo testi, s katerimi določamo odpornost bukovine v tretjem 
razredu uporabe (na prostem, ni v stiku z zemljo). Prvi znaki glivnega razkroja se pojavijo že po nekaj mesecih 
izpostavitve, kasneje se razkroj nadaljuje, vzorci pa povsem propadejo po 4 do 6 letih izpostavitve. Glavni raz-
log za dovzetnost bukovine za glivni razkroj je povezan z odsotnostjo biološko aktivnih snovi (ekstraktivov) in 
dejstvom, da se bukovina relativno hitro navlaži. Z namenom proučiti dinamiko vlaženja bukovine smo petnajst 
mesecev stalno spremljali vlažnost lesa v različnih razmerah uporabe. Pričakujemo, da bomo skozi daljše obdobje 
spremljanja relevantnih lastnosti bukovine, preostalih lesnih vrst in modificiranega lesa pridobili podatke, ki 
bodo omogočili širšo rabo bukovega lesa na prostem.
Ključne besede: bukev, Fagus sylvatica, naravna odpornost, razkroj, terenski testi, vlažnost lesa, življenjska doba

Abstract:
Humar, M., Kržišnik, D., Lesar, B., Thaler, N., Žlahtič, M.: Service Life of Beech Wood in Outdoor applications. 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 10. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 24. 
Translated by the authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Beech wood is amongst the most important wood species in Slovenia. The EU standard EN 350-2 classifies beech 
wood into the group of the least durable wood species. This is one of the most important reasons which limit the 
use of beech wood in outdoor applications. The majority of the data about beech wood durability is a result of 
laboratory tests as there were limited numbers of field tests performed. as the service life of wood significantly 
depends on the local climate conditions, this data cannot be simply copied from other countries. Therefore, 
field tests have been running at the field test site of the Department of Wood Science and Technology for several 
years now to determine comprehensive performance of most important Slovenian wood species including be-
ech wood. Majority of the tests are performed in use class 3 applications (above ground, not covered). The first 
signs of decay on beech wood are visible after few months of exposure. afterwards the decay proceeds and the 
samples are degraded between 4 and 6 years of exposure. The most important reasons for insufficient outdoor 
performance of beech wood are lack of biologically active extractives and low water exclusion efficacy. In order 
to elucidate this phenomenon moisture content was continuously monitored for 15 months. We believe that 
the field tests performed will lead us to the data which will enable better understanding of the phenomena of 
durability and improve durability of beech wood with state of the art modification solutions.
Key words: beech, Fagus sylvatica, natural durability, decay, field testing, moisture content, service life
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1 Uvod
Bukovina sodi med najpomembnejše lesne vrste v 
srednji Evropi (Forest Europe, 2011). V evropskih 
gozdovih zavzema okoli 23 % delež (Forest Europe, 
2011), v slovenskih pa kar 32 % (ZGS, 2014). Priča-
kovati je, da se bo delež bukovine še večal. Včasih so 
bukovino uporabljali predvsem za izdelavo pohištva, 
železniških pragov, furnirja, vezanih plošč, oglja in 
za energetske namene (Torelli in sod., 2007, čufar 
in sod., 2012). Večina naštetih rab bukovine se je v 
zadnjem desetletju zelo zmanjšala (Piškur, 2012). 
V pohištveni industriji so bukovino nadomestili 
kompozitni materiali, železniške pragove nadome-
ščata beton in plastične mase. Tudi raba bukovine 
za izdelavo furnirja je zmanjšana povsod v Evropi; 
na primer: proizvodnja vezanih plošč iz bukovine 
dosega le še 30 % proizvodnje izpred desetih let 
(EUWID, 2015). Tudi slovenskih proizvajalcev veza-
nih plošč praktično ni več. Trenutno je edina raba 
bukovega lesa, kjer ni bilo opaziti izrazitega padca, 
raba za energetske namene. V ta namen je smiselno 
uporabiti manj kakovosten les in lesne ostanke. 
Kakovostne bukovine je škoda, da bi jo uporabili 
za izdelavo peletov, sekancev ali drv. Slovenija slovi 
po kakovostni bukovini, zato je nujno treba razviti 
nove rabe bukovine, če želimo izkoristiti omejene 
naravne vire, ki jih imamo na voljo.

Obstaja nekaj neizkoriščenih možnosti rab buko-
vine; lahko je vir komercialno zanimivih kemikalij 
(Vek in sod., 2014 in 2015). Ker je koncentracija 
komercialno zanimivih biološko aktivnih učinkovin 
ali prehranskih dopolnil v primerjavi z drugimi les-
nimi vrstami relativno nizka, ni verjeti, da bi komer-
cializirali pridobivanje teh učinkovin iz bukve. Glede 
na velik delež celuloze bi bila bukovina potencialno 
uporabna za pridobivanje nanoceluloze, vendar 
postopki za njeno pridobivanje še niso preneseni 
v industrijsko merilo. Bistveno obetavnejša rešitev 
se zdi uporaba bukovine v gradbeništvu. Tako so 
že razvili rešitve, ki omogočajo predelavo bukovine 
v nosilce LVL z odličnimi mehanskimi lastnostmi 
(Raute, 2014). Žal bukovina sodi med neodporne 
lesne vrste, ki jih brez ustrezne zaščite ne moremo 
uporabiti na prostem (Brischke in sod., 2013). Na 
voljo je že nekaj rešitev, kako na okolju prijazen 
način izboljšati relevantne lastnosti bukovine. V to 
skupino sodi termična modifikacija lesa, obdelava s 
hidrofobnimi pripravki, kot so voski in olja idr. Na 
terenskih poljih Oddelka za lesarstvo že preizkušamo 
naštete rešitve v praksi (Žlahtič in Humar, 2015). 
Zaradi časovno zahtevnih testiranj vsi podatki o 

obnašanju teh materialov na prostem še niso na voljo, 
zato se v tem prispevku osredotočamo predvsem 
na obnašanje nezaščitene bukovine na prostem in 
jo primerjamo z odpornejšima domačima lesnima 
vrstama, jedrovino hrasta in kostanja.

2 mAteRIAlI In metode
2.1 naravna odpornost proti lesnim 

glivam razkrojevalkam v laboratoriju
Naravno odpornost lesa smo določali v skladu z 
modificiranim standardom SIST EN 113 (2006). Za 
testiranje smo uporabili polradialne vzorce velikosti 
11 mm × 15 mm × 50 mm. Naravno odpornost 
bukovine (Fagus sylvatica) smo primerjali z naravno 
odpornostjo jedrovine hrasta (Quercus sp.) in jed-
rovine kostanja (Castanea sativa). Za vsako lesno 
vrsto smo uporabili po pet vzorcev, kot določa 
standard. Vzorci so bili izdelani iz adultnih delov 
desk, juvenilnemu lesu smo se izognili. Vzorcem 
smo določili maso v absolutno suhem stanju in jih 
sterilizirali s paro pod pritiskom (T = 121 °C, t = 
20 min). Sterilne vzorce smo za dvanajst tednov 
izpostavili delovanju gliv razkrojevalk. Uporabili 
smo naslednje glive: Daedalea quercina – hrastova 
labirintnica, Fibroporia vaillantii – bela hišna goba, 
Hypoxylon fragiforme – ogljena kroglica, Stereum 
hirsutum – dlakava slojevka in Trametes versicolor 
– pisana ploskocevka. Prvi dve povzročata rjavo 
trohnobo, preostale tri pa belo.

2.2 naravna odpornost proti lesnim 
glivam razkrojevalkam na terenskem 
testu v tretjem razredu uporabe

V raziskavi smo uporabili vzorce bukovine (F. sylva-
tica) in jih primerjali z lastnostmi jedrovine hrasta 
(Quercus sp.) in kostanja (C. sativa) velikosti 25 
mm × 50 mm × 500 mm. Vzorci so bili polradialni, 
branike so z vzdolžno površino tvorile kot 45±15 
°. Ves les je izviral iz osrednje Slovenije. Po štirih 
tednih sušenja pri sobnih razmerah smo vzorce 
izpostavili terenskemu testiranju v dveh obdobjih: 
28. 5. 2007 in 14. 7. 2010. Izpostavili smo jih na 
terenskem polju na Oddelku za lesarstvo v Rožni 
dolini v Ljubljani na pretežno senčno in zatišno 
lego (310 m n. v.) v 3.2 razredu izpostavitve (na 
prostem, nepokrito, pogosto močenje) (SIST EN 
335-1/2 2006). Za določanje življenjske dobe lesa 
smo v tej raziskavi uporabili dvoslojni test (ang. 
double layer test) (Rapp in augusta, 2004; SIST EN 
252, 2004). Pet enako obdelanih vzorcev smo zložili 
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v spodnjo vrsto in štiri v zgornjo. Vzorci v zgornji 
vrsti so bili glede na spodnje vzorce zamaknjeni za 
polovico širine vzorca.

Ocenjevanje vzorcev je potekalo vsako leto 
med 15. majem in 15. junijem. Vsak vzorec smo 
si natančno ogledali in ocenili stopnjo razkroja po 
standardu SIST EN 252, 2004 (Rapp in augusta, 
2004) (Preglednica 1).

2.3 spremljanje modrenja lesa na 
modelnem objektu oddelka za lesarstvo

Na vrtu Oddelka za lesarstvo smo postavili modelni 
objekt (Slika 1), ki je zgrajen v skeletni zasnovi. 

Preglednica 1: Ocene razkroja vzorcev (SIST EN 252, 2004).
Table 1: Decay rating scheme (SIST EN 252, 2004).

ocena Razvrstitev opis vzorca 
0 Ni znakov razkroja Na preizkušancu ni zaznavnih sprememb. 
1 Neznaten razkroj Na vzorcu so vidni znaki razkroja, vendar razkroj ni intenziven in je zelo 

prostorsko omejen: 
 spremembe, ki se pokažejo predvsem kot sprememba barve ali zelo  
 površinski razkroj, mehčanje lesa je najpogostejši kazalec, razkroj sega  
 do 1 mm v globino.

2 Zmeren razkroj Jasne spremembe v zmernem obsegu:
 spremembe, ki se kažejo kot mehčanje lesa 1 mm do 3 mm globoko na  
 1 cm2 ali večjem delu vzorca. 

3 Močen razkroj Velike spremembe:
 izrazit razkroj lesa 3 mm do 5 mm globoko na velikem delu površine  
 (večje od 20 cm2) ali mehčanje lesa globlje kot 10 mm na površini, večji  
 od 1 cm2.

4 Propadel vzorec Preizkušanec je zelo razkrojen:
 ob padcu z višine 0,5 m se zlomi.

Fasada objekta je skeletna, izdelana iz več različnih 
materialov, ki se uporabljajo v lesni gradnji. Del 
letev je izdelan tudi iz bukovine, jedrovine hrasta 
in kostanja. Objekt je bil postavljen poleti 2013, 
konec oktobra 2013 smo nanj pritrdili še fasado. 
V različnih časovnih obdobjih (Preglednica 5) 
smo ocenili pojav gliv modrivk in plesni na fasadi 
v skladu z modificiranim standardom SIST EN 
152-1 (1996).

Razkrojenosti na fasadnih elementih še nismo 
določali, saj je čas izpostavitve še prekratek za pojav 
gliv razkrojevalk. V prihodnosti načrtujemo, da 
bomo beležili tudi pojav gliv razkrojevalk.

Slika 1: Videz model-
nega objekta za spre-
mljanje življenjske dobe 
lesa. Objekt je na vrtu 
Oddelka za lesarstvo in 
je bil postavljen poleti 
2013, konec oktobra 
2013 smo nanj pritrdili 
še fasado.
Figure 1: View of the Mo-
del house for monitoring 
of service life of wood. 
The house is located at 
the Department of Wood 
Science and Technology. 
House summer of 20 was 
constructed in the 13 and 
in October 2013 the faça-
de was mounted.
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Preglednica 2: Merila vizualne ocene pomodrelosti/plesnivosti površine vzorcev lesa (prirejeno po EN 152-1, 1996)
Table 2: Criteria for visual assessment of staining of the surface of the wood specimens (adopted from EN 
152-1, 1996)

ocena opis pomodrelosti
0 Površina ni obarvana: madežev na površini ne opazimo.

1 Površina je zelo malo in zato nepomembno obarvana: največji dovoljeni premer madežev je 
2 mm, vseh madežev ni več kot 50.

2 les je zelo obarvan: če so madeži med seboj povezani, je lahko obarvane do 1/4 površine 
vzorca; če madeži med seboj niso povezani, je lahko obarvane do 1/3 površine vzorca. 

3 les je zelo obarvan: če so madeži med seboj povezani, je obarvane več kot 1/2 površine vzor-
ca; če madeži med seboj niso povezani, je pomodrele več kot 1/2 zgornje površine vzorca.

4 les je povsem obarvan, vzorci so povsem pomodreli. 

2.4 dinamika vlaženja lesa na 
modelnem objektu oddelka za 
lesarstvo

Vlažnost lesa določamo z električno uporovno 
metodo. Spremljamo jo na vzorcih, ki so izposta-
vljeni na vsaki strani objekta z enim senzorjem za 
vsako lesno vrsto. V ta namen uporabljamo izolirane 
jeklene elektrode, ki merijo električno upornost v 
sredini vzorcev. Vlažnost spremljamo v sredini, 
saj se večina gliv navadno razvije v osrednjem 
delu vzorcev, zato je to mesto najpomembnejše. 
Električno upornost merimo vsakih dvanajst ur 
z merilno opremo Scanntronik (Gigamodule) in 
jo beležimo z zapisovalci podatkov (Thermofox). 
Vzporedno z vlažnostjo beležimo tudi temperaturo 
v sredini vzorcev. Iz podatkov o električni upornosti 
in temperaturi lesa smo izračunali vlažnost lesa, kot 
to opisuje Lampen (2012).

Ob zgradbi Oddelka za lesarstvo je postavljena 
vremenska postaja Davis, ki omogoča spremljanje 
vremenskih podatkov na terenskem polju in pri 
modelnem objektu. Podatki nam omogočajo analizo 
vpliva vremena na življenjsko dobo lesa, izpostavlje-
nega na terenskem polju in v modelnem objektu.

3 RezUltAtI In RAzPRAvA
Standard SIST EN 350-2 (2015) uvršča bukovino med 
neodporne lesne vrste. V številnih standardnih in 
nestandardnih laboratorijskih testih se uporablja tudi 
kot referenčna neodporna vrsta. Odpornost bukovine 
proti lesnim glivam je slaba, zato bukovino uvrščamo 
v peti odpornostni razred, med zelo občutljive lesne 
vrste. Med listavci v to skupino sodijo še les gabra, 
javorja, jelše, breze, jesena, lipe, topola in vrbe. Med 
naštetimi lesnimi vrstami je les topola še nekoliko 
slabše odporen proti glivam, predvsem zaradi nizke 

gostote. Da bi preverili odpornost bukovine in jo 
primerjali z odpornostjo odpornejših lesnih vrst 
(hrast in kostanj), smo les izpostavili čistim kulturam 
gliv razkrojevalk. Za primerjavo smo uporabili še 
les hrasta in kostanja, ki ju uvrščamo v drugi razred 
odpornosti (SIST EN 350-2, 2015).

Po pričakovanju so glive rjave trohnobe razgra-
dile bukovino v manjši meri kot glive bele trohnobe 
(Preglednica 3). Najmanjšo izgubo mase je povzro-
čila gliva F. vaillantii (17,6 %), največjo pa gliva H. 
fragiforme (44,7 %). če izgube mase pretvorimo v 
odpornostne razrede v skladu s standardom CEN/TS 
15083-1 (2005), lahko potrdimo, da bukovina sodi v 
peti odpornostni razred (lesne vrste so zelo dovzetne 
za razkroj). Hrastovina se je izkazala bistveno bolje. 
Izgube mase hrastovine so nihale od 7,1 % (D. quer-
cina) do 0,9 % (F. vaillantii). Naši rezultati sovpadajo s 
podatki standarda SIST EN 350-2 (2015), ki jedrovino 
hrasta uvršča v drugi odpornostni razred. Najmanjšo 
izgubo mase smo zabeležili pri jedrovini kostanja. 
Nobena gliva ni povzročila izgube mase več kot 3 
%, kar pomeni, da so izgube mase zanemarljive. Na 
podlagi teh podatkov lahko jedrovino kostanja raz-
vrstimo v prvi odpornostni razred, kar je za razred 
više, kot jo uvršča standard SIST EN 350-2 (2015). 
Podobno odpornost smo zabeležili tudi v prejšnjih 
raziskavah (Thaler in sod., 2014).

Podatek o odpornosti lesa proti glivam je izhodiš-
čni podatek, ki pove, kakšne so lastnosti materiala. 
Vrednosti, določene v laboratoriju, veljajo za večji 
del severne hemisfere. Zanima pa nas, kako lahko iz 
odpornosti posameznih lesnih vrst določimo, koliko 
časa bo izdelek opravljal svojo funkcijo v realnih 
razmerah. Življenjska doba lesa je namreč odvisna 
od odpornosti lesa, podnebnih razmer in načina 
izpostavitve (Thelandersson in sod., 2011). Zato 
smo v nadaljevanju opravili še terenska preizkušanja 
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bukovine, hrastovine in kostanjevine na prostem. Ker 
je življenjska doba lesa zelo odvisna od podnebnih 
razmer in ker le-te nihajo med posameznimi leti, 
tudi pri določanju odpornosti lesa nastajajo razlike, 
zato smo test izpeljali v dveh delih. Prvo serijo vzor-
cev bukovine smo izpostavili spomladi 2007 in po 
enem letu opazili začetne znake razkroja. Po štirih 
letih smo izločili prve propadle vzorce, preostali 
so dokončno propadli po šestih letih (Preglednica 
4). če te podatke primerjamo z drugimi podatki 
iz literature, spoznamo, da je po šestih letih izpo-
stavitve bukovih vzorcev v kraju Ås na Norveškem 
povprečna ocena razkroja 2,0, na terenskem polju v 
Bergnu pa 3,1 (Brischke in sod., 2013). V Švedskem 
kraju Boråsu vzorci po desetihletih izpostavitve še 
niso bili povsem razkrojeni (ocena 3,4). Ti podatki 

Preglednica 3: Izguba mase bukovih vzorcev, izpostavljenih dvanajsttedenskemu delovanju gliv bele in rjave 
trohnobe. V oklepajih so navedeni standardni odkloni. Odpornostni razredi so določeni na podlagi standarda 
CEN/TS 15083-1 (2005).
Table 3: Mass loss of the beech wood specimens exposed to brown and white rot fungi for the period of 12 weeks. 
Standard deviations are put in the parenthesis. Resistance classes are calculated based on the CEN/TS 15083-1 
(2005) standard procedure. 

Lesna gliva Trohnoba
Bukev Hrast Kostanj

izguba 
mase

Odpor. 
razred

izguba 
mase

Odpor. 
razred

izguba 
mase

Odpor. 
razred

D. quercina Rjava  
trohnoba

22,1 (2,2) 4 7,1 (2,3) 2 1,7 (0,3) 1
F. vaillantii 17,6 (2,6) 4 0,9 (0,3) 1 0,5 (0,2) 1
H. fragiforme 

Bela  
trohnoba

44,7 (3,4) 5 5,9 (1,3) 2 0,2 (0,1) 1
S. hirsutum 34,3 (3,1) 5 2,1 (0,7) 1 0,7 (0,2) 1
T. versicolor 42,2 (1,9) 5 1,5 (0,4) 1 1,3 (0,3) 1

kažejo, da je v Sloveniji relativno ugodno podnebjea 
razvoj gliv in da les relativno hitro propade. Primer-
java med obema obdobjema izpostavitve bukovine 
pokaže, da razkroj na bukovih vzorcih, ki so bili 
izpostavljeni leta 2010, poteka nekoliko počasneje. 
Ključni podatek pa je, da razkroja na vzorcih, ki 
so bili izpostavljeni v navpičnem položaju, tudi po 
petih letih izpostavitve še ni opaziti. Po drugi strani 
razkroj hrastovine in kostanjevine poteka bistveno 
počasneje. Na kostanjevih vzorcih po petih letih 
izpostavitve še ni opaziti razkroja, nekoliko hitreje 
pa napreduje razkroj na delu hrastovih vzorcev, kjer 
prve zanesljive znake razkroja opazimo po petih 
do šestih letih izpostavitve. Ta podatek sovpada s 
podatki o odpornostnih razredih, predstavljenih v 
Preglednici 3. Kostanjevina se je v laboratorijskih in 

Preglednica 4: Razkrojenost bukovih, hrastovih in kostanjevih vzorcev, izpostavljenih na terenskem polju v 
dvoslojnem testu in navpični izpostavitvi. Del vzorcev je bil izpostavljen v juniju 2007, drugi pa v juniju 2010.
Table 4: Degradation of beech, oak and sweet chestnut wood specimens exposed on the field test site in double layer 
and vertical exposure. A part of the specimens was exposed in 2007, the other part in 2010. 

lesna vrsta Izpostavitev
leto ocenjevanja

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
vizualna ocena razkroja

Bukev dvoslojni test 1,2 2,5 3,0 3,3 3,8 4,0
Hrast dvoslojni test 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 1,1 1,3 1,3

Bukev
dvoslojni test 0,6 2 2 2,4 3,2
navpična 0 0 0 0 0

Hrast
dvoslojni test 0 0 0 0 0
navpična 0 0 0 0 0

Kostanj
dvoslojni test 0 0 0 0 0
navpična 0 0 0 0 0
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tudi terenskih testih izkazala bolje kot hrastovina, 
čeprav ju standard SIST EN 350-2 (2015) uvršča v 
isti odpornostni razred. Podatki o poteku razkroja 
kažejo, da je po poseku treba poskrbeti za ustrezno 
skladiščenje hlodovine, kar je že bila tema enega od 
prispevkov v tej reviji (Triplat in sod., 2013).

Poleg gliv razkrojevalk na les zelo vplivajo tudi 
glive modrivke. Uporabniki se pogosto odločijo 
za menjavo lesa zaradi estetskih vzrokov, čeprav je 
določeni izdelek še povsem funkcionalen. Dvoslojni 
testi so namenjeni predvsem vrednotenju razkroja, 
zato smo pojav gliv modrivk na testiranih lesnih 
vrstah ocenjevali na modelnem objektu Oddelka 
za lesarstvo. Vzorci bukve, hrasta in kostanja so bili 
izpostavljeni na treh različnih fasadah (severni, južni 
in vzhodni) ter na terasi. Severna fasada modelnega 
objekta je nagnjena navzven in ima relativno velik 
napušč, južna fasada je popolnoma navpična in 
ima manjši napušč, medtem ko ga na vzhodni in 
zahodni fasadi ni. Prvi znaki modrenja so se poja-
vili že po prvem mesecu izpostavitve. Upoštevati 
je treba, da je bil to jesenski mesec z relativno 
nizkimi temperaturami, a so se modrivke kljub 
temu pojavile. Modrenje se je pojavilo na bukovini 
(terasa in južna fasada), medtem ko ga na hrastovini 
in kostanjevini nismo opazili. Po treh mesecih se 

je modrenje pojavilo še na hrastovini na terasi in 
južni fasadi, kostanjevina pa je ostala neobarvana. 
Po petih mesecih je bilo opaziti prve diskoloracije 
tudi na kostanjevini. Na terasi pa ni bilo mogoče 
sklepati, ali je površina pomodrela ali pa je nastala le 
intenzivna fotodegradacija (Preglednica 5). Po osmih 
mesecih izpostavitve smo znake modrenja zabeležili 
na vseh lokacijah in vseh preizkušanih lesnih vrstah, 
v nadaljnjih mesecih pa je bilo vedno teže določiti, 
ali je posamezna površina pomodrela ali zgolj zelo 
in neenakomerno fotodegradirana. Izkazalo se je, da 
fotodegradacija prekrije znake modrenja, v vlažnih 
mesecih pa se v nekaterih primerih modrenje znova 
pojavi. Kot kaže, je modrenje dinamičen proces, kjer 
neprestano nastaja degradacija glivnih pigmentov 
zaradi žarkov UV in nastanka novih glivnih madežev. 
To je še posebno izrazito pri kostanju, ki je na severni 
strani pritrjen čisto pri tleh, zato je zelo izpostavljen 
škropljenju meteorne vode, zato smo težko ločili 
abiotske procese razgradnje od modrenja.

Eden od ciljev pričujoče raziskave je bil ugotoviti, 
kako različni položaji izpostavitve lesa vplivajo na 
njegovo življenjsko dobo. Ker je čas izpostavitve 
lesa v našem podnebju še prekratek, smo ta podatek 
poskušali pridobiti posredno, preko spremljanja 
dinamike vlaženja lesa. Na modelnem objektu smo 

Preglednica 5: Vpliv mesta izpostavitve in lesne vrste na pojav gliv modrivk. Vzorci so bili izpostavljeni na fasadi 
in terasi modelnega objekta 25. 10. 2013.
Table 5: Impact of exposure and wood species on the occurrence of blue stain fungi. Samples were exposed on the 
façade of the model object on October 25, 2013. 

lesna vrsta Izpostavitve-
ni položaj

čas izpostavitve (meseci)
1 3 5 8 12 20

vizualna ocena pomodrelosti

Bukev

terasa 1,0 1,3 * * * *
sever 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 1,8
jug 0,8 2,2 3,2 3,2 * *
vzhod 0,0 2,6 2,9 3,7 3,7 3,0

Hrast

terasa 0,0 3,4 * * * *
sever 0,0 0,0 0,2 0,8 1,0 3,4
jug 0,0 1,0 2,0 2,4 2,3 *
vzhod 0,0 0,0 3,0 3,1 * *

Kostanj

terasa 0,0 0,0 * * * *

sever 0,0 0,0 2,0 3,0 * *
jug 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0
vzhod 0,0 0,0 2,0 2,3 2,4 2,5

* modrenja ni mogoče ločiti od fotodegradacije
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Preglednica 6: Vpliv izpostavitve in lesne vrste na najmanjšo, največjo in povprečno vlažnost lesa (u) ter na 
število meritev, ki presegajo posamezne limitne razmere. Vzorci so bili izpostavljeni na modelnem objektu 
Oddelka za lesarstvo. 
Table 6: Impact of the exposure and wood species on the minimal, maximal and average moisture content (u) and 
on the number of the measurements that exceeds the limit criteria. 

terasa fasada sever fasada jug fasada vzhod
bukev

Število meritev 849 879 643 905
Število dni 425 439 321 452
Najmanj 6,9 10,1 7,7 6,1
Največ 30,5 17,7 44 35,5
Povprečje 18,0 13,6 15,3 13,5
# u > 15 629 147 326 185
# u > 20 236 0 40 31
# u > 25 51 0 10 10
# u > 30 2 0 9 8
# u > 20 in temp > 20 26 0 1 0
# u > 18 in temp > 18 82 0 3 2

hrast jedrovina

Število meritev 849 926 848 897
Število dni 425 463 424 449
Najmanj 5,1 11,5 5,0 8,5
Največ 32,1 16,6 41,7 33,1
Povprečje 18,6 13,9 13,0 13,9
# u > 15 661 140 148 232
# u > 20 276 0 13 17
# u > 25 57 0 11 15
# u > 30 5 0 9 6
# u > 20 in temp > 20 42 0 0 0
# u > 18 in temp > 18 150 0 0 1

kostanj jedrovina

Število meritev 897 926 850 770
Število dni 448 463 425 385
Najmanj 9,3 7,7 9,7 8,8
Največ 21,9 30,5 18,8 35,5
Povprečje 15,5 14,1 12,3 13,1
# u > 15 438 206 5 119
# u > 20 28 7 0 19
# u > 25 0 5 0 14
# u > 30 0 2 0 9
# u > 20 in temp > 20 1 1 0 2
# u > 18 in temp > 18 24 1 0 4
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opravljali tudi meritve vlažnosti lesa z uporovno 
metodo. Zaradi visoke cene merilne opreme vseh 
senzorjev nismo namestili hkrati, temveč skozi obdo-
bje pol leta. Tako smo zaradi zamika začetka meritev 
in občasnih izpadov meritev zaradi tehničnih težav 
na izbranih lokacijah izvedli od 926 do 643 meritev 
(Preglednica 6). To pomeni, da so meritve v večini 
primerov potekale več kot eno leto, kar nam omogoča 
reprezentativen vpogled v dinamiko vlaženja lesa. Ker 
je relativno veliko podatkov o vlažnostih lesa, smo jih 
povzeli in navedli v Preglednici 6. Gibanje vlažnosti 
lesa skozi leto pa smo grafično prikazali le na primeru 
terase (Slika 2). Iz izpostavitve lesa na terasi je vidno, 
da med posameznimi lesnimi vrstami ni bilo večjih 
razlik. Najmanjšo vlažnost smo opazili pri kostanje-
vini, hrastovina in bukovina pa izkazujeta primerljiv 
vzorec obnašanja. Iz grafične predstavitve dinamike 
vlaženja lesa je lepo razvidno, da smo največjo vla-
žnost zabeležili pozimi, ko je bilo več dežja in talečega 
snega, les pa se je zaradi nizkih temperatur počasneje 
sušil. Spomladi se je vlažnost lesa izrazito zmanjšala.

Slika 2: Gibanje vlažnosti elementov terase, izdelanih iz različnih vrst lesa, v obdobju od 1. 3. 2014 do 1. 7. 2015. 
Na sliki je zaradi jasnosti prikazano tridnevno drseče povprečje. 
Figure 2: Moisture content of the decking elements made of various wood species between 1.3.2014 and 1.7.2015. 
Moving average of 3 days is plotted in order to make the figure clearer. 

4 sKlePI
Neodpornost bukovine se kaže v relativno hitrem 
propadu. če les uporabljamo nad zemljo, vendar brez 
ustrezne konstrukcijske zaščite, lahko prve znake 
trohnobe opazimo že po prvem letu izpostavitve, 
večina vzorcev pa propade v obdobju med štirimi 
in šestimi leti. Poleg gliv razkrojevalk se na bukovini 
hitro pojavijo tudi glive modrivke.

če bukovino primerjamo s hrastovino in kostan-
jevino, ugotovimo, da se bukovina izkaže izrazito 
slabše. Z meritvami vlažnosti lesa smo potrdili, da 
je glavni vzrok za daljšo življenjsko dobo hrastovine 
in kostanjevine boljša odpornost lesa proti glivam, 
delno pa k temu prispeva tudi boljša sposobnost 
kostanjevine, da med uporabo ostane suha. Jedrovina 
kostanja se namreč teže navlaži in se tudi hitreje 
posuši kot bukovina in hrastovina.

če želimo bukovino uporabiti na prostem, jo 
moramo ustrezno zaščititi. Na terenskem polju 
Oddelka za lesarstvo tako že več let preizkušamo 
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bukove pragove, zaščitene z novejšimi biocidnimi 
proizvodi, z naravnimi voski impregnirano bukovino 
in termično modificirano bukovino. Večina raziskav 
poteka v tesnem sodelovanju s podjetji.

5 zAhvAlA
Izvedbo te raziskave je omogočilo več projektov, 
povezanih med seboj, ki jih je sofinancirala agencija 
za raziskovalno dejavnost RS: V4-1419 – Racionalna 
raba lesa listavcev s poudarkom na bukovini, L4-5517 
- Preprečevanje vlaženja lesa, kot merilo učinko-
vitosti zaščite lesa pred glivami razkrojevalkami, 
P4-0015 – Programska skupina les in lignocelulo-
zni kompoziti, 0481-09 Infrastrukturnega centra 
za pripravo, staranje in terensko testiranje lesa ter 
lignoceluloznih materialov (IC LES PST). Podjetji 
Silvaprodukt, d. o. o., M Sora, d. d., in Montažna 
gradnja Tadej Zimic, s. p., sta omogočili raziskavo 
v okviru projektov Raziskovalni vavčer 500154 in 
projekta WINdow based on THERmally modi-
fied wood with high performance WaX coating 
(WINTHERWaX, 666206). 
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1 Uvod 
1 IntRodUctIon

Velik in v zadnjih letih celo naraščajoč delež bukve 
(Fagus sylvatica L.) v lesni zalogi Slovenije ter 
precejšnje zmanjšanje obsega lesne predelave v Slo-
veniji na novo odpirata vprašanja o možnostih bolj 

GDK 89:176.1Fagus sylvatica(045)=163.6

Potencialna raba bukovine in vrednotenje dodane vrednosti v 
izdelkih iz bukovine
Potential Use of Beechwood and Estimation of Value Added of Beechwood Products 

Jože KROPIVŠEK1, Katarina čUFaR2

Izvleček: 
Kropivšek, J., čufar, K.: Potencialna raba bukovine in vrednotenje dodane vrednosti v izdelkih iz bukovine. 
Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit.18. Prevod avtorja, 
jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
Pri predelavi lesa v različne izdelke je zagotavljanje visoke dodane vrednosti ključnega pomena za doseganje 
ekonomske učinkovitosti. V raziskavi predstavljamo potencialno rabo lesa bukve (Fagus sylvatica L.) in način 
vrednotenja dodane vrednosti v izdelkih iz bukovine. Za lažje in preglednejše proučevanje ter določanje dodane 
vrednosti smo na podlagi tehnološke sorodnosti predlagali osemindvajset skupin, kamor smo razporedili več kot 350 
doslej identificiranih izdelkov iz bukovine. Ker kazalnika skupne dodane vrednosti za izdelek ne moremo uporabiti 
za medsebojne primerjave različnih izdelkov (zaradi različnih deležev lesa v strukturi uporabljenih materialov za 
izdelek ter različnih tehnoloških in  drugih zahtev proizvodnje izdelka), smo razvili model za vrednotenje dodane 
vrednosti za izdelke iz bukovine. V tem modelu smo predvideli tri dodatne kazalnike: (1) dodana vrednost glede 
na količino vgrajenega lesa v izdelku, (2) dodana vrednost glede na vrednostni delež vgrajenega lesa v izdelku in 
(3) delež dodane vrednosti v prodajni ceni izdelka. Slednji je za poslovne odločitve najpomembnejši. Med glavnimi  
težavami pri uporabi modela in vrednotenju ter pridobivanju podatkov je določitev cene na vhodu in izhodu. To 
je tesno povezano z razlikami določanja kakovosti lesa v celotni gozdno-lesni verigi. Uporaba modela in analiza 
nekaterih težav pri vrednotenju sta podrobneje predstavljena na primeru žaganega lesa.
Ključne besede: dodana vrednost, vrednotenje, raba lesa, bukovina

Abstract: 
Kropivšek, J., čufar, K.: Potential Use of Beechwood and Estimation of Value added of Beechwood Products. 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 73/2015, vol. 10. In Slovenian, abstract and summary in 
English, lit. quot. 18 Translated by the author, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic. 
High value added of various wood products as a result of wood processing is crucial for achieving economic 
efficiency of operations. The study presents potential use of beechwood (Fagus sylvatica L.) and an estimation 
method for value added of beechwood products. For easier and more transparent study and determination of 
value added of over 350 so far identified products made of beechwood, 28 groups of products based on tech-
nological similarities were suggested. Since the indicator of total value added of product cannot be used for 
comparison of diverse products (due to different amounts of wood in the material structure of a product as well 
as due to variety of technological and other requirements of the production), we have developed a model for 
estimation of value added of beechwood products. In this model, three additional indicators were proposed: (1) 
total value added per amount of wood used in the product, (2) total value added on share of value of wood used 
in the product and (3) share of value added in the selling price of the product. The latter is the most important 
for business decisions. One of the main obstacles to apply the model and evaluate as well as collect the data is 
to determine the prices of both inputs and outputs. This is closely related to incomparability in determination 
of the quality of wood in the entire forest-wood chain. application of the model and identification of problems 
is presented in detail for the case of sawn wood product.
Key words: value added, estimation, use of wood, beechwood, wood-industry
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izkoriščanja razpoložljivih zmogljivosti lesne pre-
delave. Znano je, da je bukov les široko uporaben. 
Bukovina je poleg smrekovine in borovine v Evropi 
najbolj uporabljan industrijski les, uporabiti pa jo je 
mogoče za vsaj 250 različnih izdelkov (npr. čufar 
et al., 2012).

Široka raba bukovine temelji na lastnostih lesa. 
Bukovina ima srednjo gostoto absolutno suhega lesa 
(r0) 680 kg/m3 in gostoto zračno suhega lesa (r12...15) 
720 kg/m3 ter se med srednjeevropskimi komercial-
nimi lesnimi vrstami po gostoti uvršča v zgornjo 
četrtino. Bukov les je trd, žilav in trden, trdnostne 
lastnosti pa so glede na gostoto nadpovprečno visoke. 
Med neugodne lastnosti štejemo dimenzijsko in 
oblikovno neobstojnost bukovine ter veliko krčenje 
in nabrekanje. Zato je bukovina manj primerna za 
uporabo v razmerah, kjer so velika podnebna nihanja 
(Grosser in Teetz, 1985, čufar et al., 2012). 

Pri ravnanju z bukovino po poseku je treba biti 
posebno pazljiv, saj je bukov les zelo dovzeten za 
okužbo z glivami in za napad sekundarnih lesnih 
insektov. Po privzetem evropskem standardu SIST 
EN 350-2 (2005) bukovino uvrščamo med lesne 
vrste, ki so neodporne proti glivam in insektom, 
vključno s termiti. Rdeče srce ni nič bolj trajno kot 
beljava. Po navadi je nezaželeno in ga štejemo kot 
napako, za nekatere izdelke pa je zaželeno.

Bukovina je zelo primerna za vse vrste strojne 
obdelave, tudi za luščenje in rezanje v furnirje. Zelo 
primerna je tudi za krivljenje. Mogoče jo je dobro 
površinsko obdelati in lepiti. Naštete lastnosti in 
razpoložljivost ter sprejemljiva cena lesa omogočajo 
uporabo za širok nabor izdelkov. Na splošno velja, 
da bukovino najbolje uporabimo, če jo predelamo v 
furnirje in izdelke na podlagi furnirja. Iz luščenega 
furnirja izdelujemo vezane plošče, lameliran les in 
množico galanterijskih izdelkov. Rezani furnir pa 
uporabljamo za oplemenitenje različnih ploščnih 
kompozitov, za pohištvo in vrsto drugih rab. Pred-
nosti bukovine lahko še posebno izkoristimo, če jo 
uporabimo za krivljene elemente iz masivnega in 
vezanega lesa, galanterijske izdelke in stole. 

Veliko bukovine se uporabi za drva, veča pa se 
tudi predelava ostankov v brikete in pelete. Nekaj 
bukovine skupaj z drugimi lesnimi vrstami predelajo 
v papir in celulozo ter v iverne in vlaknene plošče. 
V prihodnje si veliko obetamo od ponovne oži-
vitve nekaterih tržno zanimivih tradicionalnih rab 
bukovine, uporabe modificirane bukovine, uporabe 
bukovine za razne nosilce in gradnjo. Veliko obeta 
tudi razvoj novih izdelkov, ki temeljijo na posebnostih 
kemijske sestave bukovine.

Z vidika gospodarnosti vse naštete rabe niso 
enako zanimive. Različni izdelki, ki so izdelani iz 
bukovine, imajo različno dodano vrednost. Le-ta na 
najbolj neposreden način izraža stopnjo tehnološke 
učinkovitosti izrabe (redkih) poslovnih virov, med 
katere spadata tudi les in energija. Tehnološka učin-
kovitost pa je pogoj za ekonomsko učinkovitost in 
uspešnost poslovanja podjetij. Zato je proizvodnja 
izdelkov z visoko dodano vrednostjo eden izmed 
pomembnih strateških ciljev vsakega proizvodnega 
podjetja. Dodana vrednost je tudi eden izmed 
pomembnih kazalnikov znotraj finančne analize 
podjetij, katere glavni cilj je oceniti ekonomsko 
učinkovitost podjetja v povezavi z njegovimi cilji 
in strateškimi usmeritvami (Palepu et al., 2004; 
Friedlob and Schleifer, 2003). S finančno analizo 
omogočimo tudi ocenjevanje in vrednotenje različnih 
poslovnih odločitev na poslovno uspešnost podjetja 
(Helfert, 2001; Slapničar, 2004; Peršak, 2011; Hornby, 
Gammie, Wall, 1997).

Dodana vrednost v izdelku je razlika med pro-
izvodnjo v osnovnih cenah in vmesno potrošnjo v 
kupčevih cenah. Je razlika med (tržno) vrednostjo 
proizvedenih izdelkov/storitev in vrednostjo vseh 
(materialnih) proizvodnih virov, ki so bili porabljeni 
v proizvodnem procesu (Sathre and Gustavsson, 
2009). Pri izračunavanju dodane vrednosti torej od 
vrednosti (prodajne cene) končnega izdelka odšte-
jemo stroške vseh materialov in energije. Izračun 
dodane vrednosti (DV) ugotovimo po naslednjem 
izrazu (Lantz, 2005) (Izraz 1):

DV = [vrednost izdelkov/storitev] –  
 [stroški porabljenih materialov] – 
 [stroški porabljene energije]    (1)

V raziskavi na sistematičen način predstavljamo 
potencialno rabo bukovega lesa in način vrednotenja 
dodane vrednosti v izdelkih iz bukovine. Zaradi 
številnih izdelkov, ki jih lahko izdelamo iz bukovine, 
smo pri proučevanju potencialne rabe bukovine 
oblikovali skupine, v katere smo razvrstili te izdelke. 
Pri razvoju modela za izračun dodane vrednosti v 
izdelkih iz bukovine ugotavljamo številne omejitve 
tega kazalnika, zato smo raziskali tudi, kako ga lahko 
dopolnimo. Pri uporabi modela smo ugotavljali 
tudi glavne težave pri vrednotenju in pridobivanju 
podatkov, ki smo jih podrobneje predstavili na 
primeru žaganega lesa.

Kropivšek, J., Čufar, K.: Potencialna raba bukovine in vrednotenje dodane vrednosti v izdelkih iz bukovine



GozdV 73 (2015) 10472

2 mAteRIAlI In metode
2 mAteRIAls And methods

Potencialno rabo bukovine smo sistematizirali na 
podlagi dosedanjih raziskav, zgodovinske rabe in s 
skrbnim pregledom trenutnega trga lesnih izdelkov. 
Za razvrščanje izdelkov v skupine smo uporabili 
njihovo tehnološko podobnost oz. sorodnost, s 
čimer smo zagotovili lažje in preglednejše prou-
čevanje in določanje dodane vrednosti v izdelkih. 
Izdelki, razvrščeni v isto skupino, so podobni po 
uporabljeni tehnologiji in posledično tudi po obsegu 
potrebnega vloženega dela in kapitala za njihovo 
proizvodnjo. To v nadaljevanju vrednotenja dodane 
vrednosti v izdelku omogoča neposredne medse-
bojne primerjave med različnimi izdelki znotraj 
ene skupine. Primerjave med izdelki iz različnih 
skupin pa so smiselne samo v primeru proučeva-
nja na ravni enega podjetja, saj je za interpretacijo 
dodane vrednosti v izdelkih treba poznati tudi 
druge poslovne dejavnike. 

Razvoj načina vrednotenja dodane vrednosti v 
izdelkih izhaja iz definicije dodane vrednosti kot 
razlike med (tržno) vrednostjo proizvedenih izdelkov 
in vrednostjo vseh porabljenih (materialnih) proi-
zvodnih virov (Sathre and Gustavsson, 2009; Ringe 
and Hoover, 1987). Dodana vrednost je merilo, na 
podlagi katerega ocenjujemo prispevek vsakega 
posameznega proizvodnega dejavnika in tehnološke 
spremembe h končni poslovni uspešnosti podjetja 
(Ringe and Hoover, 1987).

Lesno(industrijsko) predelavo lahko prikažemo 
z energijskimi in materialnimi tokovi, pri porabi 
dela in kapitala v času predelave pa se tokovi 

spreminjajo, pridobivajo vrednost (slika 1). Tako 
lahko ugotovimo, da v lesno(industrijsko) prede-
lavo vstopa več različnih materialov (in energije) 
in poleg glavnega izdelka izstopajo tudi stranski 
materialni izdelki (npr. za nadaljnjo proizvodnjo 
oz. prodajo namenjeni ostanki) in stranski izdelki 
v obliki energije (npr. ostanki za namene kurjenja 
oz. pridobivanje energije) (Sathre in Gustavsson, 
2009). Ocenjevanje ekonomske dodane vrednosti 
se torej nanaša na vrednotenje obeh vrst tokov. 
Sathre in Gustavsson (2009) predlagata naslednji 
splošni izraz za izračun celotne dodane vrednosti 
v lesnoindustrijski predelavi (Izraz 2):

 (2)

kjer je:
DVCEL celotna dodana vrednost v lesni predelavi,
VGI vrednost glavnih izdelkov iz lesne predelave,
VSMI vrednost stranskih materialnih izdelkov iz lesne 

predelave,
VSEI vrednost stranskih izdelkov v obliki energije 

(goriva in elektrika) iz lesne predelave,
VSBI vrednost vstopne biomase (okrogel les in lesni 

ostanki) v lesno predelavo,
VSOM vrednost preostalih vstopnih materialov v lesno 

predelavo,
VSEN vrednost vstopne energije (goriva in elektrika) v 

lesno predelavo.

Pri razvoju celostnega vrednotenja dodane vre-
dnosti za izdelke iz bukovine smo omenjeni temeljni 
način dopolnili z drugimi kazalniki in razvili model 
zbiranja in obdelave podatkov.

Slika 1: Shematski prikaz procesa dodajanja vrednosti v lesni predelavi (Sathre in Gustavsson, 2009)
Figure 1: Conceptual diagram of the process of adding exchange value within a forest based industry firm (Sathre 
and Gustavsson, 2009).
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3 RezUltAtI In dIsKUsIjA
3 ResUlts And dIscUsIon

3. Izdelki iz bukovine
3.1 Beechwood products
Iz različnih dosedanjih raziskav (npr. Grosser in 
Teetz, 1985, čufar, 2006, čufar et al., 2012) smo 
ugotovili, da je bukovino mogoče uporabiti za več 
sto izdelkov. Sezname smo potem dopolnili še s 
proučitvijo trenutnega trga (Dremelj, 2015) in 
zgodovinske rabe (Cimperšek, 2012, čufar et al., 
2012, Klein, 2015). Za namene lažjega proučevanja 
optimalne rabe in dodane vrednosti v izdelkih 
smo izdelke razvrstili v skupine, kot je prikazano 
v preglednici 1.

Ugotovili smo več kot 350 izdelkov iz bukovine. V 
preglednici 1 je razvidno, da je bilo največ izdelkov 
razvrščenih v skupino »lesna galanterija«, sledijo 
»orodja in merila« ter »lesene igrače«. V teh treh 
skupinah je kar polovica vseh različnih izdelkov iz 
bukovine. V naštetih izdelkih izkoriščamo predvsem 
homogeno strukturo, trdnost in dobro obdelavnost 

Preglednica 1: Skupine za razvrščanje izdelkov iz bukovine in njihove velikosti glede na število izdelkov v skupini
Table 1: Groups for beechwood products classification and their size according to number of products per group

skupina izdelkov

velikost skupine 
glede na število 
izdelkov v sku-

pini

skupina izdelkov

velikost skupine 
glede na število 
izdelkov v sku-

pini

1 Žagan les a 15 Uporaba v prehrani a

2 Energenti a 16 Embalaža a

3 Pomožni materiali a 17 Lesna galanterija E

4 Furnir a 18 Omarasto pohištvo B

5 Celuloza in papir a 19 Drugo pohištvo a

6 Lesni kompoziti B 20 Športno orodje B

7 Notranje in zunanje obloge a 21 Kolarski izdelki B

8 Podi a 22 Stoli, mize B

9 Impregniran les a 23 Lesene igrače D

10 Notranje konstrukcije a 24 Šolske potrebščine a

11 Zunanje konstrukcije a 25 Orodja in merila D

12 Vodne konstrukcije in izdelki a 26 Glasbila B

13 Krivljeni polizdelki a 27 Umetniški izdelki B

14 Izdelki kemijske industrije C 28 Nerazvrščeni izdelki a

Legenda: a – manj kot 10 izdelkov; B – 10–20 izdelkov; C – 20–-30 izdelkov; D – 30–40 izdelkov; E – več kot 
40 izdelkov; 

bukovega lesa. Podobno lahko trdimo za uporabo 
bukovine v »glasbilih« (npr. kladivca pri klavirjih) 
in za uporabo pri izdelavi »pomožnih materialov« 
za lesno industrijo (npr. mozniki, lamele ipd.). S 
predelavo lesa v »furnirje« vseh vrst dosežemo široko 
uporabnost. Pri tem je luščen furnir izhodišče za 
izdelavo vezanih plošč in številnih polizdelkov, rezan 
furnir pa večinoma uporabljamo za dekorativne 
namene. Zaradi kemijskih lastnosti je bukovina zelo 
uporabna tudi v kemijski industriji. Bukova vlakna 
uporabljajo v proizvodnji papirja, v prihodnje pa si 
veliko obetajo od bukovine za pridobivanje spojin 
z dodano vrednostjo (sladkorji, lignin, ekstraktivi 
ipd.) (Zule, osebna komunikacija). V krivljeni obliki, 
v obliki furnirjev ali žaganega lesa pa je bukovina 
tradicionalno uporabljena pri proizvodnji stolov in 
miz. Zaradi velikega deleža bukovine slabše kakovosti 
v gozdu (Poljanec, Kadunc, 2013) in njene visoke 
kurilne vrednosti je veliko bukovine predelane tudi 
v energente (drva, peleti, sekanci ipd.) (npr. Piškur, 
Rogelja in Krajnc, 2014). 
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3.2 model vrednotenja dodane vrednosti 
v izdelkih iz bukovine 

3.2 Model for estimating value added of 
beechwood products

Pri razvoju celotnega modela vrednotenja dodane 
vrednosti v izdelkih iz bukovine smo izhajali iz splo-
šnega izraza za izračun celotne dodane vrednosti v 
lesnoindustrijski predelavi (Izraz 2). Ista avtorja sta 
opredelila tudi temeljni kazalnik dodane vrednosti 
v izdelku (Sathre in Gustavsson, 2009) (Izraz 3). 

   (3)

kjer je:
DVIZD celotna dodana vrednost v izdelku (€/enoto*),
VGSI vrednost glavnih in stranskih izdelkov (€/

enoto*),
vsles vrednost vstopnega lesa za izdelek (€/enoto*),
vso vrednost ostalih vstopnih materialov in energije 

za izdelek (€/enoto*),
 *enota je količinska enota enega glavnega 

izdelka (kos, m3, m2 ipd.)

Dodana vrednost za posamezni izdelek je v 
absolutni vrednosti omejeno uporaben podatek, 
saj ne omogoča primerljivosti med izdelki, posebno 
zaradi različnih deležev lesa v strukturi uporabljenih 
materialov za izdelek, pa tudi zaradi različnih teh-
noloških in drugih zahtev proizvodnje posameznega 
izdelka. Zato smo dodano vrednost računali tudi 
na količino (m3) vgrajenega lesa v izdelku (Izraz 
4). Tako smo ugotovili podatke, na podlagi katerih 
smo lahko opravili primerjavo med izdelki – torej, 
v katerem izdelku je največ dodane vrednosti na 
enoto (po navadi m3) vgrajenega lesa. 

 (4)

kjer je:
DVIZL dodana vrednost glede na količino vgrajenega 

lesa v izdelku (€/m3),
Qles količina porabljenega lesa v izdelku (m3/ enoto*),
 *enota je količinska enota enega glavnega 

izdelka (kos, m3, m2 ipd.).

Nadalje smo ugotavljali dodano vrednost, vezano 
na vrednost v proizvodnji izdelka porabljenega 
lesa oz. biomase (Izraz 5), pri čemer se izračunana 
celotna dodana vrednost izdelka (DVIZD) porazdeli 
na uporabljene materiale glede na njihove deleže v 
izdelku. Tako smo skušali odstraniti vpliv vrednosti 
drugih vgrajenih materialov in izračunati dodano 
vrednost, ki ustreza vrednostnemu deležu vgraje-
nega lesa. To je še posebno pomembno za izdelke, 

ki imajo v strukturi vgrajenih materialov v izdelek 
nekaj drugih dražjih materialov (npr. diamanti, 
zlato..) oz. je vrednostni delež drugih materialov 
v izdelku zelo velik in s tem bistveno prispeva k 
dodani vrednosti.

 (5)

kjer je: 
DVLES  dodana vrednost glede na vrednostni delež
 vgrajenega lesa v izdelku (€/m3),
vsom vrednost ostalih vstopnih materialov za 
 izdelek (€/enoto*),
 *enota je količinska enota enega glavnega 

izdelka (kos, m3, m2 ipd.).

Na koncu smo v modelu predvideli še izračun 
deleža dodane vrednosti v prodajni ceni izdelka 
(Izraz 6). Tako lahko izdelke (predvsem znotraj ene 
skupine) razvrstimo po donosnosti, saj ta izračun 
daje pomembno informacijo o deležu prodajne 
cene za pokrivanje stroškov dela, kapitala in drugih 
posrednih stroškov ter dobička.

 (6)

kjer je:
– % DVIZDdelež dodane vrednosti v prodajni ceni 

izdelka (%),
– pcizdprodajna cena glavnega izdelka (evrov).

Opomba: vse vrednosti in cene v modelu so brez DDV.

Za izračun vseh navedenih kazalnikov je tako 
treba zbrati podatke o količinah in cenah vgrajenih 
materialov (ločeno za les in druge materiale ter 
energijo) na enoto izdelka in podatke o količinah 
ter cenah glavnih in stranskih izdelkov. Za izračun 
dodane vrednosti v izdelku je posebno pomembno 
določiti tudi podatke o kakovostih vgrajenega lesa. 

3.3 Primer: dodana vrednost pri 
proizvodnji žaganega lesa in 
praktične težave pri pridobivanju in 
vrednotenju podatkov

3.3 CaSE: Value added in production of 
sawn wood and practical issues in data 
collection and evaluation

Za preverjanje izračunov po modelu vrednotenja 
dodane vrednosti v izdelkih iz bukovine (slika 2) smo 
pridobili vzorčne podatke za proizvodnjo žaganega 
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lesa. Podatki predstavljajo povprečne vrednosti, 
pridobljene iz več različnih virov, zato rezultati niso 
neposredno uporabni, zanimivi so predvsem za 
primerjavo z drugimi izdelki. Tako smo kot vhodni 
podatek vzeli ceno hlodovine 70 €/m3, izkoristek 70 
% in cena žaganega lesa 145 €/m3. Ob vseh drugih 
materialih in energiji ter stranskih izdelkih, ki 
nastanejo pri tej proizvodnji, smo izračunali, da je:

 – dodana vrednost na m3 žaganega lesa (DVIZD) 
48,30 evra,

 – dodana vrednost glede na količino vgrajenega 
lesa v izdelku (DVIZL) 34,50 evra/m3,

 – dodana vrednost glede na vrednostni delež 
vgrajenega lesa v izdelku (DVLES) 32,60 evra/m3,

 – delež dodane vrednosti v prodajni ceni izdelka 
(%DVIZD) 33 %.
Primerjalno smo nato ugotovili, da je proizvod-

nja žaganega lesa tako z vidika skupne dodane 
vrednosti v izdelku kot dodane vrednosti glede na 
delež (količinsko in vrednostno) vgrajenega lesa v 
izdelku v primerjavi z npr. proizvodnjo sekancev 
višja za več kot 20 %, vendar pa je pri slednji delež 
dodane vrednosti v prodajni ceni izdelka višji (za 
skoraj 100 %) kot pri žaganem lesu. Kot že omenjeno 
pri razvoju modela vrednotenja dodane vrednosti v 

izdelkih iz bukovine šele ta kazalnik pokaže pravo 
podobo dodane vrednosti določenega izdelka, saj 
se v njem skrivajo informacije o deležu prodajne 
cene za pokrivanje stroškov dela, kapitala in drugih 
posrednih stroškov ter dobička. To so potrdili tudi 
rezultati neformalnih preverjanj ključnih finančnih 
kazalnikov v konkretnih podjetjih. Seveda pa pri tem 
ne moremo spregledati dejstva, da so npr. sekanci 
končni proizvod, namenjen za končnega uporab-
nika, medtem ko je žagan les zgolj prva faza lesne 
proizvodnje, kjer je v naslednjih predelavah in obde-
lavah mogoča veliko višja skupna dodana vrednost 
na porabljeno surovino. Poleg tega ima slednja tudi 
druge pozitivne učinke, npr. zaposlovanje, gradnja 
blagovnih znamk, izkoriščanje znanja ipd. Rezultati, 
kot že omenjeno, niso neposredno primerljivi.

Poleg tega se pri vrednotenju dodane vrednosti 
pri proizvodnji žaganega lesa iz bukovine srečamo z 
različnimi težavami, ki jih je treba dosledno upoštevati 
pri interpretaciji rezultatov. Ena izmed težav je različ-
nost standardov kakovosti v različnih državah, ki med 
sabo pogosto niso neposredno primerljivi. Podobno 
velja za določanje kakovosti za (pol)proizvode znotraj 
celotne gozdno-lesne verige. Kakovost stoječega drevja 
je ocenjena po drugačni metodologiji kot kakovost 

Legenda: DVIZD - celotna dodana vrednost 
v izdelku (€/enoto*); DVIZL - dodana vred-
nost glede na količino vgrajenega lesa v 
izdelku (€/m3); DVLES - dodana vrednost 
glede na vrednostni delež vgrajenega lesa 
v izdelku (€/m3); %DVIZD - delež dodane 
vrednosti v prodajni ceni izdelka (%); VGSI 
- vrednost glavnih in stranskih izdelkov 
(€/enoto*); vsles - vrednost vstopnega 
lesa za izdelek (€/enoto*); vso – vrednost 
ostalih vstopnih materialov in energije za 
izdelek (€/enoto*); Qles - količina porabl-
jenega lesa v izdelku (m3/ enoto*); vsom 
- vrednost ostalih vstopnih materialov za 
izdelek (€/enoto*); pcizd - prodajna cena 
glavnega izdelka (€)
*enota je količinska enota enega glav-
nega izdelka (kos, m3, m2 ipd.)

Slika 2: Model vrednotenja dodane vrednosti v izdelkih iz bukovine 
Figure 2: Model for estimating value added of beechwood products
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hlodovine, ki pa je spet ni mogoče povsem prevesti 
v standarde kakovosti, ki veljajo za žagan les. Morda 
je največja težava neobveznost uporabe enotnih 
standardov določanja kakovosti hlodovine (razen 
za hlodovino, ki prihaja iz gozdov v državni lasti) in 
žaganega lesa, kar pa je veliki meri spet odvisno od 
dogovorov med kupcem in prodajalcem (proizvajal-
cem) oz. predvsem od standardov žaganega lesa, ki 
veljajo v državi, kamor prodajamo les. Lahko ugo-
tovimo, da je tudi pri žaganem lesu za slovenski trg 
veliko različnih načinov ocenjevanja kakovosti. Ker 
pa je vrednotenje kakovosti tesno povezano s ceno 
oz. vrednostjo na strani vhodnih materialov in na 
strani izdelkov, odstopanja neposredno vplivajo na 
izračunano dodano vrednost v izdelku, ki je zaradi 
teh anomalij pogosto zavajajoča. Seveda pa je pri 
tem treba upoštevati tudi zelo velik vpliv pogajanj 
in tržnih razmer na izračune.

Uporaba koncepta mejne kakovosti vhodne 
surovine (angl: margin log), ki po Ringe in Hoover 
(1987) pomeni upoštevanje dejstva, da je vsaka 
proizvodnja izdelkov z nižjo dodano vrednostjo ob 
uporabi bolj (in zelo ) kakovostnih vhodnih materia-
lov neekonomična, je ravno tako otežena. Pogosto 
na odločitev, kaj proizvajati iz določene surovine, ne 
vpliva toliko kakovost, kot vpliva cena surovine oz. 
trenutna razpoložljivost tehnologije. Pogosto tako 
zasledimo, da se hlodovina višje kakovosti uporabi 
za proizvodnjo drv, ker ima pač ta proizvod glede 
na druge dovolj visoko dodano vrednost oz. so 
logistične težave in z njimi povezani stroški previ-
soki, zato v določeni situaciji pomenijo za lastnika 
hlodovine najbolj ekonomično odločitev. To pa ni 
tudi optimalna rešitev za porabo te surovine glede 
na njene potenciale.

Seveda se pri tem pojavljajo tudi tehnične in 
tehnološke težave. Pri žaganem lesu je tako pogosto 
odprto vprašanje, ali za količine in vrednosti vzeti 
mere pri svežem lesu ali pri referenčni vlažnosti, 
ali meriti z bonifikacijo ali brez nje ter kako meriti 
žamanje (brez ali s polovico – različno za deske 
in plohe, različno po različnih standardih). Vse 
te nejasnosti bi morale biti natančno določene v 
(enotnem) obveznem standardu oz. pravilniku in 
med podatki za analizo, potem ne bi bilo odstopanj. 
Tako pa lahko razlike pomenijo tudi 10 odstotkov 
in več, kar na koncu lahko zelo vpliva na izračun 
dodane vrednosti v izdelku, v žaganem lesu. Pogosto 
pa naletimo tudi na težave določanja količin, ki se 
izgubijo med procesom (npr. upoštevanje skrčkov 
pri sušenju; težko natančno merjenje in vrednotenje 
žagovine in drugih ostankov ipd.).

Pri žaganem lesu podobno kot pri izdelkih v 
celotni gozdno-lesni verigi na odločanje, kaj pro-
izvajati, zelo vplivajo državne spodbude (subvencije) 
za določene proizvode oz. procese. Le-te lahko vpli-
vajo ali na zmanjšanje določenih stroškov ali pa na 
povečanje povpraševanja (in s tem na potencialne 
prihodke proizvajalcev), če so subvencije usmerjene 
na končnega uporabnika. Vplivi subvencij so sicer 
res (večinoma) kratkoročni, vendar lahko zelo 
spremenijo poslovne usmeritve podjetij (in panoge), 
zato jih je treba načrtovati zelo skrbno.

Pri pridobivanju podatkov smo se pogosto srečali 
tudi s težavo različnih metodologij ugotavljanja in 
izračunavanja stroškov na enoto med podjetji ter 
zelo različnim vrednotenjem stranskih proizvodov 
ter ostankov za (lastno) ogrevanje. Seveda pa je 
največja težava zaupnost podatkov.

4 zAKljUčKI
4 conclUsIons

Evidentirali smo glavne potenciale rabe bukovine in 
predlagali osemindvajset skupin izdelkov, v katere 
smo razporedili več kot 350 identificiranih izdelkov, 
kar potrjuje široko uporabnost bukovine. Več kot 
polovico evidentiranih izdelkov smo uvrstili v skupine 
»lesna galanterija«, »orodja in merila« ter »lesene 
igrače«. Nekatere skupine vsebujejo manj različnih 
izdelkov, a vanje predelamo večje količine lesa. Med 
take prištevamo predvsem »furnirje« (luščen in rezan 
ter številne polizdelke iz luščenega furnirja) in »stole« 
(tudi krivljene). Bukovina je uporabna za »kemijsko 
industrijo«, kjer si obetamo številne nove uporabe, 
veliko lesa slabše kakovosti pa uporabimo za »ener-
gente«. Široka uporabnost bukovine se izkazuje tudi 
pri bolj specialnih izdelkih, kot so npr. »glasbila« ali 
deli glasbil ter številnih »pomožnih materialov« za 
lesno industrijo (npr. mozniki, lamele ipd.). 

V okviru razvoja modela vrednotenja dodane 
vrednosti v bukovih izdelkih smo predlagali izračun 
kazalnikov, ki omogočajo primerjalno analizo med 
različnimi izdelki glede na dodano vrednost. Sama 
dodana vrednost je namreč absolutna vrednost, 
ki je med različnimi izdelki ni mogoče primerjati. 
Temeljni kazalnik dodane vrednosti v izdelkih šele 
v povezavi z drugimi (izvedenimi) kazalniki daje 
dovolj informacij za odločanje o prednostnih izdelkih 
za proizvodnjo. Dejstvo je namreč, da je v različnih 
izdelkih različen delež lesa v strukturi uporabljenih 
materialov (tako vrednostno kot količinsko) in da so 
za posamezne izdelke tehnološke in druge zahteve 
proizvodnje. Zato smo dodatno k temeljnemu kazal-
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niku dodane vrednosti v izdelku dodali še izračun 
dodane vrednosti glede na količino vgrajenega lesa v 
izdelku, dodane vrednosti glede na vrednostni delež 
vgrajenega lesa v izdelku in delež dodane vrednosti v 
prodajni ceni izdelka. Slednji (delež dodane vrednosti 
v prodajni ceni izdelka) je v primerjalnih analizah 
najpomembnejši, saj vsebuje informacije o deležu 
prodajne cene za pokrivanje stroškov dela, kapitala in 
drugih posrednih stroškov ter dobička, ki so ključne 
za številne poslovne odločitve. 

Na primeru proizvodnje žaganega lesa smo 
navedeno potrdili. Žagan les je glede na visoke vred-
nosti skupne dodane vrednosti v izdelku in dodane 
vrednosti glede na delež (količinsko in vrednostno) 
vgrajenega lesa v izdelku v primerjavi s proizvodnjo 
sekancev precej boljši, vendar pa je pri slednji delež 
dodane vrednosti v prodajni ceni izdelka bistveni 
višji kot pri žaganem lesu. V sklopu testiranja 
modela, ko smo zbirali in analizirali podatke za 
žagan les, pa smo naleteli na več praktičnih težav. 
Težko je bilo določiti ceno na vhodu in izhodu, 
kar je tesno povezano s težavo neprimerljivosti 
določanja kakovosti v celotni gozdno-lesni verigi, 
od stoječega drevesa v gozdu do žaganega lesa in 
izdelkov do neprimerljivosti nekaterih podatkov, 
zaradi različnih metodologij izračuna po podjetjih in 
težave zaupnosti (oz. poslovne skrivnosti) nekaterih 
podatkov, ki jih podjetja zaradi ščitenja lastnega 
poslovnega modela ne povedo.

Lahko zaključimo, da je pri bukovini, iz katere 
je v celotni gozdno-lesni verigi mogoče izdelati več 
sto izdelkov, odločitev o tem, kaj delati iz nje, sicer 
zahtevna, a ključna. Izračun konkretnih kazalnikov 
za lažje odločanje je torej smiseln in potreben. Poleg 
kazalnikov dodane vrednosti je pri odločanju, katere 
izdelke proizvajati, treba upoštevati tudi druge 
posredne učinke na gospodarstvo, ki se kažejo v 
izkoriščanju celotnega potenciala lesne predelave, 
ter inovacijski preboj lesne panoge. 

Z evidentiranjem rab bukovine in vrednotenjem 
dodane vrednosti v okviru projekta Racionalna 
raba lesa listavcev s poudarkom na bukovini bomo 
nadaljevali do zaključka projekta v letu 2017.

5 sUmmARy
High and, in recent years, even increasing share of beech 
(Fagus sylvatica L.) in the wood stock of Slovenia and a 
significant reduction in the volume of wood processing 
capacities in Slovenia are opening up new questions 
about the possibilities of rational and comprehensive 
use of beechwood. Ideally, it should be used for great 

number of various end products. More efficient use 
of available capacities of wood processing industry is 
needed as well. This study therefore discusses potential 
uses of beechwood and presents a method of value 
added of beechwood products estimation.

Based on the data from various studies we realized 
that beechwood can be used for hundreds of different 
uses/products. For easier and more transparent study 
and determination of value added of over 350 so far 
identified beechwood products, we built 28 groups of 
products based on technological similarities. More 
than a half of the evidenced products were included in 
the groups “wooden fancy goods”, “tools and measu-
ring devices” and “wooden toys”. Some groups contain 
less different products but represent high quantity of 
wood processed into them, like “veneers” (peeled and 
sliced, and a number of semi-finished products from 
peeled veneer) and “chairs” (including those made of 
bent wood). Beechwood is also useful for “products 
in chemical industry”, where we expect many new 
uses. a lot of lower quality wood is used for “energy 
products”. The wide applicability of beechwood is 
also demonstrated in rather specific products such 
as “musical instruments” or a number of “auxiliary 
materials and items” for the woodworking industry 
(eg. plugs, lamellas, etc.).

High value added of wood products as a result of 
wood processing is crucial for achieving economic 
efficiency of operations. all uses and products are 
not comparable from an economic point of view and 
value added. In the study a comprehensive model for 
value added of beechwood products estimation is 
presented, where value added of product is defined 
as the difference in economic value between the 
physical (material) inputs and outputs (products 
and/or services) of a production process.

In the context of the evaluation model of value 
added in beechwood products, some indicators of 
value added are suggested. They allow comparative 
analysis among different products depending on 
the value added. The basic indicator of value added 
of product is an absolute value and does not allow 
comparability between products. This indicator gives 
sufficient information for decision on priority for pro-
duction of a certain product only in combination with 
some other indicators. The problem is that proportion 
of wood in the structure of used materials varies in 
various products. In addition, each product is different 
in respect to technological and other requirements 
of the production. Thus, we suggested calculating 
three additional indicators in the model to evaluate 
the value added of beechwood products: (1) total 
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value added on quantity of used wood in product, 
(2) total value added on share of value of used wood 
in product and (3) share of value added in the selling 
price of the product. The latter (the share of value 
added in the selling price of the product) is crucial for 
the comparative analysis as it provides information 
on the share of the selling price for covering costs of 
labour, capital and other indirect costs and profit. It 
is also essential for business decisions.

In the case study we realized that sawn wood 
has higher value of the total value added of product 
and value added as a share (of volume and value) 
of used wood in product in comparison with, for 
example, the production of wood chips, but has a 
lover share of value added in the selling price. That 
makes production of wooden chips a better choice 
than production of sawn wood. When testing the 
model, especially when collecting and analysing the 
data on sawn wood, a number of practical problems 
were encountered. It was difficult to determine the 
price of both inputs and outputs. This is closely linked 
to the problem of non-comparability in determina-
tion standards of the quality of wood in the entire 
forest-wood chain, from the standing tree in the 
forest to the sawn wood and wood products. We 
also encountered some non-comparability of certain 
data due to different methodologies of calculation 
used by different companies. Confidentiality (e.g. 
secrecy) of particular information was and additional 
obstacle to performing the analysis.

We can conclude that beechwood is important for 
forest-wood chain. It can be used for production of 
several hundreds of products. Final decision, which 
beechwood products are worth to be produced, is 
demanding but crucial for Slovenian economy. Cal-
culation of specific indicators for decision-making 
support is therefore worthwhile and necessary. 
In addition to the indicators of value added, we 
should consider some other indirect effects on the 
economy, which are reflected in the exploitation of 
the full potential of woodworking industry and its 
innovation breakthrough.

6 zAhvAlA
6 AKnowledGement

Delo je nastalo v okviru Ciljnega raziskovalnega 
projekta (CRP) V4-1419 Racionalna raba lesa 
listavcev s poudarkom na bukovini, ki ga financirata 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) in Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
republike Slovenije (aRRS). 
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1  Uvod
1  IntRodUctIon

Les je glede na svojo anatomsko zgradbo ter fizi-
kalne in kemijske značilnosti neenoten material. 
Olesenele celične stene sestavlja polimerna matrica 
iz polisaharidnih celuloznih in hemiceluloznih enot, 
ki jih povezuje lignin v trdno strukturo. Omenjene 
strukturne makromolekularne komponente niso 
enakomerno porazdeljene znotraj lesne biomase, 
saj se njihove relativne koncentracije spreminjajo 
v odvisnosti od lege tkiva v drevesu. Poleg glavnih 
gradbenih elementov so v lesu tudi nestrukturne 
spojine, npr. ekstraktivi (terpeni, maščobe, smole, 
voski, tanini, fenoli …) in mineralne snovi, kate-
rih koncentracije so sicer nizke, vendar igrajo 

GDK 84:176.1Fagus sylvatica(045)=163.6

možnosti kemične predelave bukovega lesa
Possibilities for Chemical Conversion of Beech Wood

Janja ZULE1

Izvleček:
Zule, J.: Možnosti kemične predelave bukovega lesa. Gozdarski vestnik, 73/2015, št. 10. V slovenščini z izvleč-
kom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 44. Prevod avtorica, jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, 
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku je predstavljena kemijska struktura bukovega lesa in različne možnosti za njegovo kemično prede-
lavo. Uporabne komponente biomase so predvsem celulozna vlakna, ksilan in lignin. Predstavljeni so nekateri 
najpomembnejši postopki frakcioniranja lesa, in sicer hidroliza, fermentacija, piroliza in ekstrakcija ter tržno 
zanimivi produkti, ki pri tem nastajajo. V prihodnosti največji potencial pomeni pridobivanje nanofibrilirane 
celuloze, ki je surovina prihodnosti. Nedavne raziskave so pokazale, da bukov les in skorja vsebujeta tehnološko 
pomembne antioksidante, medtem ko so plodovi (žir) izredno bogat vir kakovostnega olja. Bukov les, skupaj 
z odpadki, kot sta skorja in žagovina, je bogat surovinski potencial, ki bi ga veljalo izkoristiti tudi kot vir tržno 
zanimivih komponent.
Ključne besede: bukov les, frakcioniranje biomase, celulozna vlakna, ksilan, lignin, nanofibrilirana celuloza, 
kemična predelava, produkti z visoko dodano vrednostjo 
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This article presents chemical composition of beech wood as well as various possibilities for its chemical 
conversion. The useful components of beech biomass are primarily cellulose fibers, xylan and lignin. Some of 
the most important technological procedures for wood fractionation are described, as for example hydrolysis, 
fermentation, pyrolysis and extraction, together with marketable products which are produced in the processes. 
The greatest potential for the future is ascribed to the production of nanofibrilated cellulose, which is consid-
ered to become the raw material of the future. Recent research has indicated that beech wood and bark contain 
high added value bioactive compounds, while seeds are extremely reach source of high quality oil. Beech wood, 
including waste such as bark and sawdust, represent reach raw material which might be conveniently converted 
to different marketable products.
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zelo pomembno vlogo v celotnem metabolizmu. 
Upravičeno lahko trdimo, da je les material, ki ima 
edinstveno kemijsko strukturo, ki je ni mogoče 
sintetizirati, zato je še posebno zanimiv kot suro-
vina za različne namene predelave in uporabe. Za 
optimalno izrabo lesne biomase je nujno potrebno 
temeljito poznavanje njegovih strukturnih značilnosti 
in specifične kemijske sestave. Slednja je odvisna od 
vrste lesa, starosti in podnebnih razmer. V povprečju 
približno dve tretjini suhe lesne biomase sestavljajo 
polisaharidi, in sicer celuloza kot najbolj razširjen 
naravni polimer in različne hemiceluloze. Tipične 
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razlike v kemijski strukturi opazimo, če primerjamo 
sestavo lesa iglavcev in listavcev. Obe vrsti lesa 
vsebujeta približno enak delež celuloze, medtem 
ko so zaznavne razlike v vsebnosti hemiceluloze in 
lignina (preglednica 1).

V povprečju znaša vsebnost makromolekularnih 
komponent, ki sestavljajo celične stene, okrog 95 
% suhe lesne biomase. Hkrati velja poudariti, da 
je celuloza pri iglavcih in listavcih v kemijskem 
pomenu enovita snov, medtem ko so znatne razlike 
v molekularni sestavi hemiceluloze in lignina pri 
obeh vrstah lesa (Fengel, D. in sod., 1984, Sjöström, 
E., 1981)

Vsebnost nestrukturnih ekstraktivnih spojin je 
nizka in v povprečju znaša od 3,5 % do 5 %. Tudi 
tu so zaznavne razlike med obema vrstama lesa, in 
sicer tako v strukturi, kot tudi v koncentraciji.

Ko govorimo o kemijski zgradbi, mislimo pred-
vsem na debelni les, ki pa se razlikuje od tenzijskega 
in kompresijskega lesa. Prvi vsebuje več celuloze in 
manj lignina, pri drugem pa je to razmerje obrnjeno. 

Precej drugačna je tudi povprečna sestava skorje 
v primerjavi z lesno maso. Slednja po navadi vsebuje 
manj strukturnih makromolekularnih komponent 
in več ekstraktivov in drugih organskih snovi, kot so 
npr. suberin, polifenoli, proteini in škrob. Zanimivi 
so tudi drevesni ostanki po sečnji, ki se v mnogih 
primerih uporabljajo za pridobivanje energije. V 
preglednici 2 je predstavljena primerjava povprečne 
kemijske sestave lesa, skorje in mešanih ostankov 
po sečnji.

Preglednica 1: Povprečna vsebnost strukturnih komponent lesa iglavcev in listavcev
Table 1: Average content of structural components in softwoods and hardwoods

vrsta lesa celuloza (%) hemiceluloza (%) lignin (%)
Iglavci 40–45 25–30 25–30
Listavci 40–45 30–35 20–25

Preglednica 2: Povprečna kemijska sestava lesa, skorje in ostankov po sečnji 
Table 2: Average chemical composition of wood, bark and forest residues 

Komponenta les (%) skorja (%) ostanki (%)
Celuloza 40–45 20–30 35–40
Hemiceluloza 25–35 10–15 25–30
Lignin 20–30 10–25 20–25
Ekstraktivi 3–4 5–20 ~ 5
Ostale organske snovi ~ 1 5–20* ~ 3
anorganske snovi < 0,5 2–5 ~ 1

* suberin (2–8 %), polifenoli (2–7 %), proteini in škrob (1–5 %)

Poznavanje kemizma in natančne porazdelitve 
strukturnih komponent znotraj celične stene je zelo 
pomembno za razumevanje fizikalnih in kemijskih 
lastnosti lesa kot kompozitnega materiala (alen, 
R., 2011). 

2  KemIjsKe znAčIlnostI 
KomPonent lesA

2  chemIcAl chARActeRIstIcs 
of wood comPonents 

2.1  celuloza
2.1  Cellulose
Je linearen, visokomolekularen polimer, sestavljen 
iz ß-D-glukoznih enot, ki so med seboj povezane 
preko ß-(1→4) glikozidnih vezi. Njena bruto formula 
je (C6H10O5)n, kjer n pomeni stopnjo polimerizacije, 
ki se giblje od 7000 do 15000. Posamezne celulozne 
makromolekule so med seboj povezane z močnimi 
vodikovimi vezmi v višje kristalinične strukturne 
elemente, ki tvorijo osnovno strukturo olesenelih 
celičnih sten oz. lesnih vlaken (Stenius, P., 2000). 

2.2  hemiceluloza
2.2  Hemicellulose
Poleg celuloze so v celičnih stenah lesnih vlaken tudi 
različni mešani polisaharidi, imenovani hemiceluloze 
oz. polioze. Sestavlja jih pet nevtralnih monosahari-
dov, in sicer heksoze glukoza, manoza in galaktoza 
ter pentozi ksiloza in arabinoza. Za hemiceluloze 
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so značilne krajše in razvejane molekularne verige 
ter amorfnost. Posamezne vrste lesa se med seboj 
razlikujejo tudi glede na kakovostno in količinsko 
sestavo hemicelulozne frakcije.

2.3  lignin
2.3  Lignin
Za razliko od celuloze je lignin izrazito nehomogena, 
visokomolekularna, amorfna snov. Je tridimenziona-
len, aromatski, premrežen polimer, ki nima stalnih, 
urejenih, ponavljajočih se enot, kot je to primer pri 
celulozi in proteinih. V bistvu ni strukturno defini-
rana snov, saj ga ne moremo opisati s kombinacijo 
ene ali več monomernih enot in z enim ali več tipi 
vezi, pač pa lahko na podlagi kakovostne in količinske 
kemijske analize določimo najustreznejšo modelno 
strukturno formulo. Lignin povezuje posamezna 
lesna vlakna v trdno strukturo. Hkrati preprečuje tudi 
prodiranje vode v lesno strukturo in les varuje pred 
napadom mikroorganizmov. Nekaj lignina je že v 
samih olesenelih celičnih stenah, večja koncentracija 
pa je v prostoru med vlakni, to je v srednji lameli, 
saj je njegova funkcija vezivna, oporna in zaščitna 
(Stenius, P., 2000).

2.4  ekstraktivi
2.4  Extractives
So nestrukturne, večinoma nizkomolekularne kom-
ponente lesa, ki imajo več funkcij v lesni biomasi, 
npr. zaščita lesa pred vremenskimi vplivi, sevanjem 
in mikrobiološkim razkrojem. Nekateri služijo 
kot rezerva hrane ali pa igrajo pomembno vlogo 
v celičnem metabolizmu. Med ekstraktive prište-
vamo hidrofobne snovi, kot so terpeni, trigliceridi, 
maščobne in smolne kisline, steroli, sterolni estri 
in voski ter hidrofilne komponente, npr. stilbene, 
lignane in flavonoide (Stenius, P., 2000). 

3  KemIjsKA PRedelAvA lesA
3  chemIcAl conveRsIon of wood

Ker so zaloge fosilnih surovin, npr. nafta, premog 
in zemeljski plin, omejene, se pojavlja potreba po 
alternativnih, obnovljivih surovinskih virih, iz 
katerih je mogoče pridobivati pomembne bioke-
mikalije in energijo. Les je zaradi svoje edinstvene 
kemijske strukture idealen substrat v lignoceluloznih 
biorafinerijah, kjer lahko iz obnovljive biomase po 
različnih tehnoloških postopkih proizvajamo tržno 
zanimive spojine in energijo. Dandanes se v svetu 

uporablja 50 do 55 % lesa za pridobivanje energije, 
25 do 30 % v gradbeni in pohištveni industriji, 10 do 
15 % za proizvodnjo vlaken in le okrog 5 % za druge 
namene, kamor prištevamo tudi kemično predelavo. 
Pomemben dejavnik trajnostnega razvoja biorafi-
nerij je optimalna izraba vseh komponent biomase. 
čeprav je prevladujoča sestavina lesa celuloza, pa 
slednji vsebuje tudi različne druge polisaharide, ki 
so skupaj s celulozo osnovni substrat za kemično 
predelavo (alen, R., 2011, Kerton, F.M., 2008).

3.1  hidroliza polisaharidov
3.1  Polysaccharide hydrolysis
Polisaharidno frakcijo lahko učinkovito izkoris-
timo, če polimerne verige hidroliziramo do glu-
koze in drugih monosaharidov. Te lahko nato s 
pomočjo dodanih mikroorganizmov fermenti-
ramo. Produkt fermentacije so različni alkoholi 
in organske kisline. Hidrolizo lahko izvedemo na 
klasičen način s pomočjo mineralnih kislin ali 
po biokemijskem postopku z uporabo celulaznih 
in hemicelulaznih encimov, ki selektivno cepijo 
ß-(1→4) glikozidne vezi v polisaharidnih verigah 
(slika 1). Iz sproščenih monosaharidov je mogoče 
s pomočjo kemijske modifikacije pridobiti tudi 
bazične kemikalije, ki imajo zelo visoko tržno 
vrednost in služijo kot vhodne substance pri sintezi 
plastičnih mas. Zaradi kompleksnosti substrata in 
velikega števila nastalih hidroliznih produktov je 

Slika 1: (Bio)kemijska pretvorba polisaharidov iz 
biomase (alen, R., 2011)
Figure 1: (Bio)chemical conversion of carbohydrates from 
biomass (Alen, R., 2011)
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hidrolizo smotrno izvesti dvostopenjsko, in sicer 
tako, da najprej hidroliziramo hemiceluloze pri blagih 
eksperimentalnih pogojih, nato pa še celulozo pri 
ostrejših pogojih, pri čemer dobimo čisto glukozno 
frakcijo, ki jo lahko fermentiramo do etanola ali 
butanola, ki postajata vse pomembnejša »zelena« 
energenta. S posebnim načinom fermentacije je 
mogoče iz glukoze pridobiti tudi kompleksnejše 
kemikalije, npr. antibiotike, encime in hormone 
(slika 2) (Carvalheiro, F. in sod., 2008).

3.2  toplotna pretvorba biomase
3.2  Thermal conversion of biomass
Pri toplotni oz. termokemični pretvorbi lignocelulo-
znega materiala nastanejo tri skupine spojin, in sicer 
plini, tekočine (destilat, katran) in trdni produkti, 
npr. oglje. Sestava posameznih frakcij je odvisna od 
izbranega postopka pretvorbe in reakcijskih pogo-
jev (slika 3). Za razliko od hidroliznih postopkov 
so toplotne pretvorbe relativno hitre, pri čemer ne 
potrebujemo večjih količin vode in dodatka kemikalij 
(slika 3). Glavna pomanjkljivost so neselektivne 
reakcije in posledični nastanek množice spojin 
nizkih koncentracij(Heigenmoser, a., in sod., 2013). 
Najpomembnejša toplotna postopka predelave lesne 
biomase sta piroliza in uplinjanje. Piroliza je toplotni 
razkroj biomase brez prisotnosti oksidanta (zrak, 
kisik) in poteka pri temperaturi okrog  500 °C, pri 
čemer nastane kompleksna zmes različnih spojin, 
imenovana bioolje, med posameznimi komponen-
tami pa velja izpostaviti ocetno kislino, metanol, 
aceton, fenolne spojine in lesni katran. Bioolje se 
lahko uporablja za pridobivanje kemikalij ali kot 
energent (andrea, a. in sod., 2015)

Slika 2: Fermentacijski produkti glukoze (alen, R., 2011)
Figure 2: Fermentation products of glucose (Alen, R., 2011)

Pri postopku uplinjanja lignocelulozne biomase 
pri temperaturi okrog 800 °C v prisotnosti kontroli-
rane količine kisika in/ali pare material pretvorimo 
v sintezni plin, ki ga sestavljajo dušik, voda, ogljikov 
monoksid in dioksid, vodik in metan. Sintezni plin 
je sicer dober energent, lahko pa iz njega proizve-
demo metanol, dimetil eter, formaldehid, amoniak 
in različne ogljikovodike.

3.3  ekstrakcija različnih komponent 
biomase

3.3  Extraction of different biomass 
components

Iz lesa je mogoče izolirati različne spojine in skupine 
spojin tudi z ekstrakcijo, pri kateri uporabljamo 
bolj ali manj polarna organska topila ali vodo. 
Tehnološko pomembne so ekstrakcije nestrukturnih 
spojin, kot so npr. terpeni (eterična olja), kolofonija 
in polifenolne komponente z visokim bioaktivnim 
potencialom. Vse te sestavine imajo tržno vrednost 
in so potencialne surovine v kemični, farmacevtski 
in živilski industriji. Pomembno je, da je postopek 
ekstrakcije ekološko neoporečen. Idealna topila, ki so 
inertna in jih je mogoče reciklirati, so voda, etanol in 
etil acetat (akalin, M.K. in sod., 2013). Z razvojem 
novih ekstrakcijskih postopkov, npr. uporabe sub- 
in superkritičnih tekočin (topil), se odpirajo nove 
možnosti tehnološkega pridobivanja posameznih 
komponent iz lesne biomase. S pomočjo subkritične 
vode lahko izoliramo vrsto spojin, med drugim 
tudi hemicelulozo, in sicer pri povišanem tlaku in 
temperaturi, ki presega 100 °C. Velik potencial je 

Slika 3: Produkti toplotne pretvorbe (uplinjanja) celu-
lozne biomase (alen, R., 2011)
Figure 3: Products thermal conversion (gasification) of 
cellulose biom of ass (Alen, R., 2011)
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tudi superkritični CO2, ki je v tekočem agregatnem 
stanju pri tlaku in temperaturi, ki sta višja od njego-
vih kritičnih vrednosti (73,8 bar in 31,1°C). Voda in 
CO2 sta nestrupena, inertna, nevnetljiva, cenovno 
ugodna in na voljo v velikih količinah (Tunc, M.S. 
in sod., 2008, Smith, R., 2002))

3.4  Izolacija in funkcionalizacija 
celuloze

3.4  Isolation and functionalisation of 
cellulose

Celulozna vlakna izoliramo iz lesne biomase s 
pomočjo različnih kemijskih, semi-kemijskih, kemo-
mehanskih in mehanskih postopkov. Celulozo 
največkrat uporabimo za proizvodnjo papirja, v 
nekaterih primerih pa jo tudi derivatiziramo, tako 
da aktivne hidroksilne skupine zaestrimo, zaetrimo 
ali oksidiramo, pri čemer dobimo nove produkte, 
npr. metil- in karboksimetil celulozo, ki sta v rabi kot 
pomožni sredstvi v številnih komercialnih produktih. 

Celuloza ima v osnovi nanofibrilno strukturo. 
Nanofibrile je mogoče mehansko izolirati iz lesne 
biomase, če celulozna vlakna, ki jih sestavljajo večji 
fibrilarni skupki, podvržemo visokim strižnim silam, 
pri čemer razbijemo večje delce celuloze v posamezne 
nanofibrile. Nanofibrilacija se izvaja v visokotlačinih 
ali ultrazvočnih homogenizatorjih. če dodamo 
nanofibrilirane delce k različnim vlakninskim in 
polimernim materialom, tako povečamo njihovo 
jakost, vezivnost, prožnost in številne druge lastnosti. 
Pridobivanje in uporaba nanofibrilirane celuloze se 
strmo večata in sta velik izziv za nadaljnje raziskave.

3.5 Uporabnost ligninske frakcije
3.5 Usability of lignin fraction
Lignin, ki ga pri proizvodnji celuloznih vlaken raz-
topimo pri povišani temperaturi in tlaku ob dodatku 
različnih kemikalij, je »odpadni« produkt, ki se po 
navadi uporablja kot energent že v sami proizvodnji 
celuloze, seveda pa ga je mogoče in včasih ekono-
mično tudi izolirati in spremeniti, preoblikovati ter 
predelati v tržno zanimiv produkt. Polimerni lignin 
se lahko uporablja kot dispergator, stabilizator, 
kompleksirno sredstvo, aditiv, koreaktant in vezivo 
v številnih komercialnih izdelkih in je dandanes v 
svetu tudi ena najpomembnejših surovin za prido-
bivanje nizkomolekularnega vanilina (Felby, C. in 
sod., 2004, Brosse, N. in sod., 2010, Laurichesse, S. 
in sod., 2014, Kang, S. in sod., 2013) 

4  KemIjsKA sestAvA In 
UPoRAbnost KomPonent 
bUKoveGA lesA

4  chemIcAl comPosItIon And 
UsAbIlIty of beech wood 
comPonents

V srednji Evropi je bukev zelo razširjena vrsta 
listavcev z značilno kemijsko zgradbo (Fengel, 
D. in sod., 1984, Szczepkowski, a. in sod., 2007). 
Vsebnost strukturnih komponent in ekstraktivov 
je predstavljena v preglednici 3.

Preglednica 3: Kemijska struktura bukovega lesa 
Table 3: Chemical structure of beech wood

Komponenta vsebnost (%)
Celuloza 43–49
Hemiceluloza (ksilan) 20–25
Lignin 25–30
Ekstraktivi 2
anorganske kompo-
nente

0,5

Bukova vlakna je zaradi njihovih specifičnih 
morfoloških značilnosti mogoče uporabljati v pro-
izvodnji nekaterih vrst papirja kot polnilo. Papirju 
izboljšajo lastnosti, npr. voluminoznost, opaciteto, 
poroznost in površinsko strukturo. Bukova vlakna 
lahko izoliramo iz lesa pri kemijski delignifikaciji lesa, 
pridobljeno celulozo pa uporabimo za proizvodnjo 
papirja, viskoze in različnih celuloznih derivatov. 
V avstrijskem podjetju Lenzing hkrati proizvajajo 
bukovo celulozo za potrebe papirnic in viskozna 
vlakna, sicer znana pod imenom modal za tekstilno 
industrijo. Proizvodnjo omenjenih proizvodov 
spremlja pridobivanje stranskih produktov, kot sta 
ocetna kislina in furfural, ki sta uporabna predvsem 
v kemični industriji, ter ksilitol iz ksilana, ki je pril-
jubljeno naravno sladilo. 

Bukova nanofibrilirana celuloza iz Lenzinga se 
je izkazala kot izvrstna ojačitvena komponenta v 
urea-formaldehidnih lepilih, ki se uporabljajo za 
lepljenje lesenih plošč. Dodatek 2 % nanofibril v 
lepilo je kar za 45 % izboljšal lepilno jakost (Veigel, 
S. in sod., 2011)

Pri obdelavi bukovega lesa v lesnopredelovalni 
industriji nastajajo precejšnje količine žagovine. 
Odpadno lignocelulozno biomaso je mogoče upo-
rabiti kot polnilo oz. ojačitveno komponento pri 
proizvodnji termoplastičnih polimerov. Novonastali 
lesno-plastični kompoziti so velik potencial v prihod-
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nosti. V takih kompozitih se vsebnost lesa v povprečju 
giblje okrog 50 %, kot plastična komponenta pa se 
po navadi uporabljajo polietilen, polipropilen ali 
polivinil klorid. Ti novi materiali, ki izkazujejo boljše 
kemijske in mehanske lastnosti od komponent, ki jih 
sestavljajo, so že v rabi v gradbeništvu, pohištveni in 
avtomobilski industriji (Bodirlau, R. in sod., 2008, 
Schirp, a., 2014) 

Predhodno mehansko obdelana bukova žagovina 
z delci, manjšimi od 1 mm, deluje kot ionski izmen-
jevalec, ki iz vodnega medija veže nekatere težke 
kovine, npr. baker, nikelj in cink. Ti elementi se na 
površini delcev žagovine izmenjujejo s kalcijevimi in 
magnezijevimi ioni, ki jih žagovina vsebuje, s čimer 
je zagotovljen čistilni učinek. Z ustrezno kemijsko 
modifikacijo delcev žagovine lahko ionsko izmen-
jalno kapaciteto poljubno povečamo oz. spremenimo 
(Božić in sod., 2013, Šimkovic, 1999) 

Žagovina se uporablja tudi kot učinkovito 
absorpcijsko sredstvo pri odstranjevanju barvil iz 
obarvanih industrijskih vod. Tako omejimo uporabo 
aktivnega oglja, ki kaže podoben učinek, vendar je 
neprimerno dražje (Batzias in sod., 2007a, Batzias 
in sod., 2007b, Batzias in sod., 2007c, Dulman in 
sod., 2009) 

Prevladujoča komponenta bukove hemicelulozne 
frakcije je ksilan (acetilglukuronoksilan), ki ga je 
mogoče zaradi dobre topnosti v vodi že na dokaj 
enostaven način izolirati iz lesa. Ksilan se uporablja 
kot komponenta biopolimerov, pri čemer velja izpo-
staviti tvorbo kompozitne zmesi s polimlečno kislino 
(PLa). Dobljeni produkt, ki je v celoti sestavljen iz 
obnovljivih virov in je biorazgradljiv, se uporablja 
kot embalažni material v živilski stroki. Ksilan je 
pomembna surovina v farmacevtski industriji in se 
uporablja za izdelavo tablet, kjer služi kot nosilec za 
zdravilne učinkovine. Polimerni ksilan in iz njega 
pridobljeni ksilitol (umetno sladilo) sta stranska 
produkta pri proizvodnji celuloze iz bukovega lesa. 

V zadnjih letih je bilo kar nekaj raziskav namen-
jenih toplotni pretvorbi bukovega lesa v gorivo in 
uporabne kemikalije (Tekin, K. in sod., 2012, Rousset, 
P. in sod., 2011). Pri pirolizi bukovega lesa nastane 
vrsta produktov, in sicer je njihova natančna sestava 
odvisna od tehnoloških pogojev razklopa. Lignoce-
lulozna biomasa razpade na različne fenolne spojine 
zaradi toplotnega razkroja lignina ter organske kis-
line, aldehide in alkohole, ki nastanejo pri toplotni 
pretvorbi lesnih polisaharidov (Pouwels, a.D. in 
sod., 1987, Pouwels in sod. 1990, Zhou, S. in sod., 
2014). S pomočjo pirolize lahko pretvorimo od 60 
do 75 % lignoceluloznega materiala v bioolje, od 

katerega lahko vsaj 40 % uporabimo za proizvodnjo 
goriva (aburas, H. in sod., 2015) 

Na Univerzi v Kaiserslauternu v Nemčiji so izde-
lali encimatski postopek predelave bukovega lesa v 
različne kemikalije in gorivo. Postopek v prvi fazi 
temelji na odstranjevanju lignina s pomočjo zmesi 
etanol-voda, v kateri se lignin raztopi (»organosolv« 
delignifikacija). Slednjega iz raztopine izolirajo, 
uporabljeno topilo pa reciklirajo. Polisaharidni 
preostanek encimatsko hidrolizirajo, pri čemer 
nastane monosaharidna zmes, ki jo sestavljata 
pretežno glukoza in ksiloza. V nadaljevanju zmes 
selektivno fermentirajo do tržno zelo zanimivih 
fermentacijskih produktov, npr. butanola, jantarne 
kisline in metilen-jantarne kisline. Vse pridobljene 
spojine, vključno lignin, so pomembne surovine v 
kemijski industriji (Tippkötter, N. in sod., 2014). Iz 
bukovega lesa izoliran lignin deluje kot stabilizator 
v asfaltnih mešanicah, kjer zaradi svojih antioksida-
tivnih lastnosti preprečuje staranje materiala (Pan, 
T in sod., 2013)

Bukov les v povprečju vsebuje okrog 1 % lipo-
filnih ekstraktivov, ki jih sestavljajo nenasičene 
in nasičene maščobne kisline, maščobni alkoholi, 
steroli, triterpenoidi in trigliceridi, medtem ko so 
v hidrofilni frakciji, katere vsebnost se giblje od 3 
do 4 %, mono- in oligosaharidi, organske kisline, 
enostavni fenoli in flavonoidi. Najbolj značilni spojini 
sta lipofilni β-sitosterol in flavonoid katehin. Na Bio-
tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani so primerjali 
ekstraktivno sestavo zdravega in ranjenega lesa in 
ugotovili, da se količina hidrofilnih ekstraktivov 
v reakcijski coni lesa ob mehanski ranitvi zelo 
poveča, kar velja pripisati dejstvu, da se sprožijo 
zaščitni mehanizmi drevesa. Ekstraktivno frakcijo, 
ki izkazuje močan bioaktivni potencial in zavira rast 
mikroorganizmov, bi lahko izkoriščali v tehnološke 
namene, npr. za zaščito lesa in lesnih izdelkov (Zule 
in sod., 2003, Vek in sod., 2012, 2013, 2014, 2015).

Koncentracija ekstraktivnih spojin je v buko-
vem lesu nekoliko nižja v primerjavi z ekstraktivi, 
ki so v skorji. Slednja je pomemben odpadek pri 
mehanski obdelavi bukovega lesa. Na Univerzi v 
Sopronu na Madžarskem raziskujejo kemizem in 
značilnosti skorje. Ugotovili so, da slednja vsebuje 
precejšnje koncentracije polifenolnih spojin (katehin, 
epikatehin, taksifolin in procianidini), ki delujejo 
antioksidativno. Iz skorje jih je mogoče izolirati na 
enostaven, poceni in ekološko sprejemljiv način, in 
sicer z vodo oz. kombinacijo etanola in vode. Izoli-
rane spojine najdejo svojo uporabnost kot zaščitna 
sredstva v prehranski, farmacevtski in kemični 
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industriji (Hofmann, T. in sod., 2015, Mounguengui, 
S. in sod., 2007, Perra, B. in sod., 1993). 

Bukovi sadeži, bolj znani kot žir, imajo visoko 
hranilno vrednost. So kakovostni naravni vir bel-
jakovin, maščob, vitaminov in mineralov. Nekoč so 
žir uporabljali za pridobivanje jedilnega olja visoke 
kakovosti. V sadežih ga je v povprečju kar 17 % in 
ga je mogoče izolirati s stiskanjem. Olje je zaradi 
svoje kemijske sestave izredno obstojno, ob pravil-
nem hranjenju tudi nekaj let. Hladno stiskano olje 
je svetlo rumeno in viskozno ter prijetnega okusa. 
Zaradi visoke vsebnosti nenasičene oleinske kisline 
je uporabna surovina tudi v kozmetiki.

5  zAKljUčeK
5  conclUsIon

Bukov les je pomemben del razpoložljive lesne bio-
mase. čeprav ga sicer največ uporabljajo v pohištveni 
industriji, gradbeništvu in kot kurivo, pa je zaradi 
svoje specifične kemijske zgradbe tudi potencialna 
surovina za kemično predelavo in sintezo novih 
materialov z visoko dodano vrednostjo. Uporabne 
so vse komponente biomase, torej celuloza, hemice-
luloze, lignin in ekstraktivi. Celulozna vlakna so ena 
od surovin v papirni in tekstilni industriji, primerna 
so za sintezo biopolimerov in proizvodnjo nanofi-
brilirane celuloze. Hemiceluloza ksilan se s pridom 
uporablja v farmacevtski, živilski in kemični industriji 
kot stabilizator, polnilo, ojačevalec, koreaktant in 
dietna vlaknina. Z modifikacijo lignina pridobimo 
kakovostna tehnična lepila in vezivna sredstva, zelo 
uporaben pa je tudi kot ojačitvena komponenta v 
betonu in za sintezo termoplastičnih mas. Bioaktivne 
spojine, ki so v lesu in skorji, so naravna zaščita lesa 
in delujejo antioksidativno, torej so neizkoriščen 
potencial lesa in lesnih odpadkov. Z razvojem ana-
liznih metod za karakterizacijo materialov in novih 
tehnoloških postopkov frakcioniranja lesne biomase 
se povečujejo možnosti za njeno optimalnejšo izrabo. 
Od vseh deležnikov v gozdni in lesnopredelovani 
panogi pa je odvisno, kako bo naravni potencial 
lesa, kot vira številnih spojin z dodano vrednostjo, 
dejansko izkoriščen. 

6  sUmmARy
Wood is a renewable material with unique chemical 
structure which can not be synthesized in the labo-
ratory. Its main structural components are cellulose, 
hemicellulose and lignin which constitute about 95 
% of its mass. In addition, there are other substances 

present as for example extractives, starch, proteins 
and inorganic salts. all these compounds have 
specified biological functions within a living tree. 
a great majority of available wood biomass is used 
for energy production, construction and furniture 
industries while much less wood is intended for 
fiber production and even less for other purposes, 
one of which is chemical conversion to added value 
chemicals and biofuels. Forestry and wood converting 
industries produce large amounts of waste, such as 
bark, branches, tops, knots, sawdust and different 
cuttings. Most of these materials are either left 
behind in forests or burnt for energy generation. 
Wood residues can be, if properly collected, sorted 
and pretreated, a rich source of various chemicals 
which have significant value on the market. The 
polysaccharide fraction, which is left after lignin 
removal, may be efficiently hydrolysed to glucose 
and other sugars, which are subsequently fermented 
to different high added value products or fuels. Glu-
cose may also be a basic chemical for the synthesis 
of various polymers. Numerous composite materials 
can be produced from cellulose by mixing fibers 
with suitable co-reactants . Nanofibrillated cellulose 
has great potential to become the raw material of 
the future. Lignin can be conveniently modified to 
form adhesives, binders, dispersants, stabilizers and 
various phenolic compounds of low molecular mass. 
Bark and knot extractives of many species contain 
polyphenolic substances which have high antioxi-
dative potential and may be added to numerous 
commercial products as »green« protective agents. 

The technological processes which enable effi-
cient separation of individual wood components 
as well as their chemical modification are chemical 
or biochemical hydrolysis, thermal treatment and 
extraction. During hydrolysis polysaccharides, such 
as cellulose and hemicellulose, are converted by 
mineral acids or enzymes to monomer sugar units 
which are afterwards fermented by microorganisms 
to corresponding alcohols and organic acids. Ther-
mal treatments enable thermal degradation of the 
entire biomass which results in production of gases, 
liquids and solids. The most utilized thermal wood 
conversions are gasification and pyrolysis, while 
the most useful products obtained are gases which 
can be used as fuels or for the synthesis of different 
chemicals. Liquids and solids that are directly pro-
duced during heat treatments are various aliphatic 
carboxy acids, alcohols, aledhydes, phenols, furfural, 
extractives as well as charcoal. During extraction 
processes using water, different organic solvents 
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or supercritical and subcritical fluids as extraction 
medium, valuable low molecular mass compounds 
may be selectively isolated from wood tissues. The 
most important extraction products are bioactive 
polyphenolics.

Beech wood is abundant and quite important 
industrial raw material in many European countries 
due to its mechanical and chemical properties as 
well as its availability. It is composed of cellulose 
(43-49 %), hemicellulose (20-25 %), lignin (25-30 
%) as well as some extractives and inorganic salts. Its 
cellulose fibers are used in the production of special 
papers, while appropriately modified they are also 
applicable in textile industry. Nanofibrillated beech 
wood cellulose may be added to various adhesive 
preparations in order to improve binding strength. 
Waste sawdust shows exceptional ion exchange 
capacity and binding affinity for textile dyes which 
makes it a convenient material for industrial water 
treatment purposes. By adding wood fibers to dif-
ferent plastic matrices a new and stronger material 
is obtained which has improved mechanical and 
chemical characteristics.

The predominating wood hemicellulose xylan is 
applicable as a carrier in the production of medi-
caments and as dietary fiber in food industry. In 
combination with polylactic acid (PLa) a new bio-
based polymer with improved properties, which is 
intended for packaging industry, may be synthesized. 
Xylitol which is produced from polymeric xylan is 
a »healthy sweetener« already extensively used in 
food producing industries. Xylan and xylitol are 
by-products of the pulp and paper mills, however 
they are chemicals of high added value.

Isolated beech wood lignin is readily applicable 
as protective agent in asphalt mixtures. It has also 
many other technical uses, maybe its most important 
being an additive in concrete. 

By thermal conversion of beech wood (gasification 
and pyrolysis) numerous products may be obtained, 
however the most significant is the production of 
butanol, succinic and methylenesuccinic acids, 
which are very important raw materials in chemical 
industry and have a high price.

Beech wood and bark contain valuable polyphe-
nolic extractives such as catechin, epicatechin, 
taxifolin and various procyanidins, which may be 
conveniently isolated and used as »green biocides« 
or dietary supplements.

Beech seeds contain high quantity of oil, which 
may be isolated by cold pressing. The oil has high 
nutrition value and is very resistant and stable. as 

it contains proteins, unsaturated fats, vitamins and 
essential minerals, it is applicable both for food 
and cosmetics.

Beech wood has a significant potential for pro-
duction of high added value chemicals. It is up 
to all stakeholders involved in forestry and wood 
converting industries to consider all aspects and 
take appropriate measures, so that this potential 
will not be entirely lost.
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Ugotavljanje ekonomske vrednosti ekosistemskih 
storitev1 (ES) postaja vedno bolj pomembno pod-
ročje tako v okoljski ekonomiji kot tudi politični 
ekologiji. Koncept ES je tesno povezano z načelom 
»močne trajnosti« (strong sustainability), ki zagovarja 
predpostavko, da se naravni viri in »človeški kapital« 
(tj. od človeka ustvarjene dobrine in storitve) dopol-
njujejo, vendar so nezamenljivi (Hanley in sod., 2001; 
Samuelson in Nordhaus, 2003). ES ponujajo podlago 
za bolj konsistentno argumentacijo, da so ekosistemi 
pomembni za razvoj družbe, saj zagotavljajo naravne 
vire, ki niso vedno popolnoma nadomestljivi, zato 
je njihova učinkovita raba ključna. Razvoj metodo-
logije vrednotenja ES je eden od organskih korakov 
preboja področja, zato se namen koncepta še ni do 
konca izoblikoval. Cilj vrednotenja ES pa ostaja jasno 
zastavljen: zaustaviti neučinkovito (prekomerno) rabo 
naravnih virov in prenos (tudi) zunanjih stroškov tega 
početja na družbo. Kljub temu, pa nekateri avtorji 
(glej npr. Liu in sod., 2010) ocenjujejo, da se je vpliv 
na odločitve, ki izhajajo iz ocen vrednosti ES, do sedaj 
izkazal kot preveč ambiciozen cilj vrednotenja ES. 
Resnica verjetno leži nekje vmes, saj se vrednotenje 
ES v določeni meri že implementira tudi na nacionalni 
ravni nekaterih držav (npr. Japonska, Velika Britanija, 
ZDa), kjer se vrednosti ES vključujejo v bilance t. i. 
»zelenega računovodstva« (green accounting). Namen 
tega je osvetlili vlogo naravnega okolja v gospodar-
stvu države in blaginji ljudi ter prilagajati razvojne 
določitve kapacitetam okolja.

Navkljub vsem pomanjkljivostim, ki jih metode in 
tehnike vrednotenja ES imajo, pa lahko z gotovostjo 
trdiva, da je poznavanje tovrstnih orodij in osnov-
nih konceptov vrednotenja osnova slehernika, ki se 
podaja na pot odkrivanja vrednosti narave in storitev, 
ki jih ekosistemi nudijo. Razvoj metod je namreč 
mogoč zgolj z njihovo uporabo in odpravljanjem 
njihovih pomanjkljivosti. Z namenom razširjenja 
znanja s področja orodij in metodologij vrednotenja 
ES sva se zato v nedeljo, 06. 09. 2015, odpravila na 
enotedensko poletno šolo v italijansko turistično 
dolino Cadore, del katere je uvrščen na seznam 

* V. L., mag. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Odde-
lek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna 
pot 83, 1000 Ljubljana
** A. J., univ. dipl. inž. gozd. Gozdarski inštitut Slo-
venije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
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Kartiranje in vrednotenje ekosistemskih storitev za boljše 
odločanje: utrinki iz mednarodne poletne šole
Vasja LEBaN*, anže JaPELJ**

1 Ekosistemske storitve so materialne in ne-ma-
terialne dobrine in storitve, ki jih družba prejema 
od ekosistemov ter jih uživa, kar ji prinaša koristi 
(Wallace 2007, Vallés-Planells in sod. 2014).

UNESCO-ve naravne dediščine. Poletno šolo je 
organiziral Oddelek za okolje, kmetijstvo in gozdar-
stvo (Dipartimento territorio e sistemi agro-forestali) 
Univerze v Padovi v sodelovanju z Univerzo v Molise 
(Italija) in Inštitutom za okolje Woods iz Stanforda v 
sklopu projekta INFORMED (http://www6.inra.fr/
informed-foresterra_eng), katerega partnerja sta tudi 
Gozdarski inštitut Slovenije ter Oddelek za gozdar-
stvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete.

Ker sva v San Vito dospela v poznih večernih urah, 
sva lepoto vasice in njen pravi genius loci spoznala 
šele v ponedeljek zjutraj. Obdana z dih jemajočimi 
tri tisočaki leži omenjena vasica v osrčju italijanskih 
Dolomitov na višini okrog 1.010 m in nudi ugodno 
izhodišče za številne ture tako v poletnem kot v zim-
skem letnem času. Nedaleč od središča vasice stoji 
hišica Univerze v Padovi, s študijskimi in bivalnimi 
prostori za delo gostujočih raziskovalcev. Prijeten 
notranji in okoliški ambient smo za teden dni pri-
svojili za namen izobraževanja o ES in tehnikah za 
vrednotenje ES.

Kot vsaka poletna šola se je tudi ta začela z uvod-
nimi predavanji uglednih italijanskih profesorjev 
gostiteljske univerze. Tisti, ki so bili s konceptom in 
različnimi metodami vrednotenja ES manj seznan-
jeni, so tako imeli priložnost razširiti znanje, ostali 
pa so s specifičnimi vprašanji lahko reševali zahtev-
nejše dileme. Že prvi dan smo se – po opravljenih 
uvodnih korakih – spoznali s posebnostmi tam-
kajšnjega življenja. Vsakodnevno življenje in delo 
tamkajšnjih prebivalcev, ki so tekom stoletij dosegli 
ustrezen modus vivendi med človekom in naravo, je 
kot rezultat prineslo oblikovanje posebnih načinov 
gospodarjenja in upravljanja z zemljo imenovanim 
»Regole« (http://www.regole.it). Najbližji smiselni 
slovenski prevod bi se glasil »skupnosti«, zato jih 
lahko interpretiramo podobno kot skupnosti v 
kontekstu agrarnih, pašnih ali gozdarskih skupnosti 
na slovenskem. Začetki skupnostnega gospodarjenja 
v Cadorski dolini segajo v obdobje šestega stoletja 
našega štetja, vendar pa najstarejši ohranjeni dokaz 
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družbenega pomena skupnosti, ki so v preteklosti 
tudi omogočale razvoj delov idilične doline Cadore, 
so skupnosti deležne posebne obravnave tudi s strani 
občin. Slednje namreč spodbujajo njihov obstoj in 
razvoj s finančnimi podporami, ki se namenjajo 
iz občinskega proračuna. Ker je posredni plačnik 
v občinah živeč posameznik, ki ima tudi določene 
koristi od njih (npr. raznolike pokrajinske vzorce, 
čist zrak), imajo spodbude za delovanje skupnosti 
značaj plačil za ekosistemske storitve (Payments for 
ecosystem services) (glej npr. amacher in sod., 2014).

Vrednotenje ES je proces, ki temelji na sodelovanju 
različnih skupin déležnikov z različnimi vlogami, 
interesi in cilji. Prepoznava slednjih in vključitev v 
nadaljnje analize je tako ključen korak uspešnega 
vrednotenja. Pridobivanju podatkov sledi gradnja 
modelov, analiza in sinteza rezultatov. Poudariti velja, 
da je celoten proces iterativen, zato se do faze sinteze 
rezultatov neprestano oziramo na že opravljeno in 
popravljamo ter dopolnjujemo že sprejete korake. če 
želimo opraviti korektno vrednotenje ES moramo, 
poleg ključnih déležnikov, obravnavati poglavitne 
družbene probleme na transparenten in legitimen 
način. Le tako bomo lahko v zadnji fazi procesa 
vrednotenja ES političnim odločevalcem in ostali 
javnosti podali verodostojne in uporabne informacije.

Zadnji trije dnevi poletne šole so bili v celoti 
posvečeni programskemu paketu InVEST (http://
www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html), prosto 
dostopnemu orodju za vrednotenje in kartiranje ES. 
InVEST trenutno sestavlja 17 modulov s katerimi 
lahko analiziramo različne morske in kopenske ES. 

Poleg tega sestavljata programski paket še dve orodji: 
analiza prekrivanja in ustvarjalec scenarijev. Z uporabo 
rezultatov različnih modulov lahko lajšamo gospo-
darjenje z naravnimi viri in sprejemanje (političnih) 
odločitev, tako na lokalnih kot tudi na državnih ali 
mednarodnih ravneh. Osnovna ideja obravnave2 ES v 
okviru orodja InVEST je oblikovana na zaporedju treh 

konceptov: ponudba 
(okolja), (ekosistem-
ske) storitve in nji-
hova vrednost (za 
družbo). Na primeru 
potenciala zadrževa-
nja sedimentov in 
preprečevanja ero-
zije najdemo v okolju 
različne ekosisteme, 
z različnimi sposob-
nostmi zadrževanja 
tal (sedimentov), zato 
nudijo različno spo-
sobnost zagotavljanja 
te ekosistemske stori-
tve (tj. preprečevanje 

erozije), kar vpliva na različne stroške upravljanja in 
preprečene stroške ravnanja posledic odnašanja sedi-
mentov (erozije). S posebnim InVEST modulom lahko 
ugotovimo kje je potencial za erozijo višji, kolikšna 
je modelirana erozija in zadrževalna sposobnost ter 
kolikšna je trenutna vrednost stroškov blaženja posle-
dic erozije. Podobno lahko obravnavamo še ostalih 
16 ES, pri čemer so zahtevani podatki lahko različno 
podrobni in zajemajo poljubno velik obseg območja.

Kot sva omenila na začetku, postaja vrednotenje 
ES čedalje pomembnejše področje okoljske politike, 
ki temelji na neoklasični ekonomski teoriji. Vredno-
tenje sprememb v biodiverziteti, naravnem kapitalu3 
in ES morajo postati logični in nepogrešljivi elementi 
trajnostnega razvoja (Braat in de Groot, 2012). Z 

2 Pojem »obravnava« je v tem primeru primernejši, ker z 
orodjem InVEST neposredno ne vrednotimo ES, temveč 
obravnavamo različne scenarije, ki so opisani z vplivi 
na ES. Ekonomska vrednost ES je dojeta kot vložek 
(input) za nadaljnje analize (npr. vrednost rekreacije na 
določenem tipu rabe tal). Poleg tega, nekateri moduli 
orodja InVEST sploh ne nudijo možnosti podajanja 
ekonomske ocene.
3 Za marsikoga bo definicija narave ali dela narave 
kot stvari, ki ji je moč pripisati določeno materialno 
(denarno) vrednost in imenovati (naravni) kapital, 
precej sporna. Razprave o legitimnosti tega početja 
temeljijo na podrobnejših analizah in interpretacijah 
pretežno filozofskih zapisov, ki so se skozi zgodovino 
ohranili vse do danes. Enega tovrstnih omnibusov 
ponuja knjiga Environment and Social Theory avtorja 
Johna Barryja (1999).

Slika 1: Skupinska slika udeležencev poletne šole (foto: Raul Polato)

Gozdarstvo v času in prostoru
o ustanovljeni skupnosti izvira iz leta 1225. Slednjega 
hranijo v Muzeju ampeških skupnosti (Musei delle 
regole d‘Ampezzo) v kraju Cortina d‘ampezzo, kate-
rega smo tekom prvega dne tudi obiskali. Skupnosti 
so institucija, relativno stabilne strukture z lastnimi 
vrednotami, normami in pravili, ki določajo vedenje 
posameznikov znotraj skupnosti. Zaradi širšega 
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vidika zagotavljanja novih in povratnih informacij 
gospodarskim sistemom lahko tovrstna vrednotenja 
in informacije pomagajo pri krojenju in uravnava-
nju javnih politik in oblikovanju bolj trajnostnega 
gospodarstva.
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Od 29. septembra do 1. oktobra 2015 je v Zvolnu 
na Slovaškem potekal 10. evropski kongres gozdne 
pedagogike pod naslovom »Quo vadis gozdna 
pedagogika – Izzivi in priložnosti v prihodnosti«. 
Udeležilo se ga je 140 udeležencev iz 15 evropskih 
držav, med katerimi sva bili tudi predstavnici 
Gozdarskega inštituta Slovenije in ustanoviteljica 
Inštituta za gozdno pedagogiko.

Preko predstavitev in mnogih praktičnih preizku-
sov smo udeleženci dobili vpogled v delo in razvoj 
evropskih gozdnih pedagogov v zadnjih desetih 
letih. Razpravljali smo o priložnostih in izzivih 
gozdne pedagogike v prihodnosti. Večanje števila 
prebivalstva in vse bolj kakovostno življenje vodi 
v vse večjo porabo naravnih virov in kot družba 
se prvič soočamo s pojavom omejenosti naravnih 
virov. Prihodnje generacije se bodo tako soočale s 
problematiko ohranjanja kakovosti življenja, ki pa 
ne bo smelo temeljiti na vse večji porabi naravnih 
virov. Gozdna pedagogika je tako postavljena pred 
nov izziv - kako v mladih krepiti zavedanje, da 
njihove odločitve pomembno prispevajo h kvali-
teti ne le njihovega življenja, temveč tudi življenja 
vseh ostalih prebivalcev planeta. Izpostavljen je bil 
močan pomen uporabe novih socialnih omrežij (FB, 
Twitter…) in odpiranja gozdnega sektorja navzven. 
Konfliktne situacije med sektorji namreč veliko 
uspešneje rešujemo, v kolikor ima vsak deležnik 
možnost enakopravnega pogovora. Zelo pomembno 
je tudi komuniciranje s starejšimi deležniki, ki pa 
gozd kot glavno temo veliko uspešneje dojamejo, če 

Gozdna pedagogika v evropi 
mag. Špela PLaNINŠEK, Saša VOCHL 

je povezana s kakšno atraktivnejšo okoljsko tematiko. 
Nemalokrat so v tujini ravno gozdni pedagogi 

tisti, ki najuspešneje rešujejo konflikte različnih 
interesnih skupin, saj je način njihovega dela pove-
zan z intenzivnejšim dojemanjem občutij in mnenj 
ostalih. Posledično znajo bolje prenesti mnenja in 
želje vseh v skupno obliko – kot odlični mediatorji.

Iz Zvolna smo se vrnili polni vtisov in z novimi 
zamislimi kako tudi pri nas nadaljevati že začrtano 
pot gozdne pedagogike in Gozda eksperimentov. 
Navezali smo nove stike, ki nam bodo omogočali 
sodelovanje z gozdnimi pedagogi tudi preko meja 
Slovenije ter s tem olajšali spremljanje vseh novosti 
na področju gozdne pedagogike. 

Predstavitve dobrih praks so potekale v kreativnem 
vzdušju na prostem (foto: GIS).

Gozdarstvo v času in prostoru

GDK 945.2(4)(045)=163.6
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9. oktobra 2015 je praznoval 90. rojstni dan naš 
ugledni in spoštovani kolega, nekdanji predstojnik in 
učitelj Vitomir Mikuletič. Njegova življenjska pot se 
je začela v Radljah ob Dravi, 9. oktobra 1925, čeprav 
njegov rod izvira iz Podgrada pri Ilirski Bistrici. Matu-
riral je v Ljubljani in se leta 1945 vpisal na Gozdarsko 
fakulteto v Zagrebu. Vmes je moral dve leti služiti 
vojaški rok. Diplomiral je leta 1951. Po diplomi so 
ga poslali na Gozdno gospodarstvo Most na 
Soči, iz katerega je pozneje nastalo Soško 
gozdno gospodarstvo Tolmin. Dve leti je 
delal na Gozdni upravi Trnovo, potem pa 
do upokojitve leta 1986 kot vodja Oddelka 
za urejanje gozdov, najprej na Mostu na Soči 
in potem, od leta 1957, v Tolminu. Izdelal 
je več prvih povojnih gozdnogospodarskih 
načrtov v GGO Tolmin, zato je obenem 
moral zastaviti zasnovo nove prostorske 
členitve gozdov na gozdnogospodarske 
enote, oddelke in odseke, in pionirsko delo 
na področju kartografije in informatike. Bil 
je avtor prvih dveh gozdnogospodarskih 
načrtov območja (1971 in 1981), ki sta bila 
podlaga za takratno trajnostno gospodarjenja 
v območju. Pionirsko delo v območju je opra-
vil tudi pri evidentiranju, ohranjanju in tudi 
promociji izjemnih dreves (npr. debele jelke 
pri Nemcih in javorja nad Mojsko drago). 
Po upokojitvi živi na svojem domu v Novi 
Gorici. Žena Zdravka mu je pred leti umrla, 
a ima veliko oporo v sinu Juriju (veterinarju 
in uveljavljenemu slikarju) in njegovi družini. 
Zaradi resnih težav z obolelimi nogami ne 
more več veliko hoditi, vezan je na dom, a 
kljub temu še zelo dejaven. Neutrudno pre-
vaja iz nemščine in italijanščine, predvsem 
lovske, gozdarske in botanične članke ter knjige. 

Kot nekdanji sodelavci Oddelka za urejanje 
gozdov na Soškem gozdnem gospodarstvu imamo 
nanj lepe spomine. Do nas je bil vedno prijazen 
in razumevajoč. Skrbno je spremljal naše delo, 
nam pomagal z nasveti in nas spodbujal k branju 
zanimive strokovne literature. Z njim smo ostali 
tesno povezani tudi po njegovi upokojitvi in to 
na različne načine. Dva izmed nas, Ljubo čibej in 
Edo Kozorog, sva njegova neposredna naslednika 
pri vodenju oddelka za urejanje gozdov oz. Odseka 
za gozdnogospodarsko načrtovanje pri Zavodu za 
gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin. Zadnja 

Univ. dipl. inž. vitomir mikuletič, 90-letnik 
leta nas je še posebej povezoval trud, da javnosti 
tudi v knjižni obliki predstavimo nova spoznanja 
o začetkih načrtnega gospodarjenja z gozdovi na 
severnem Primorskem in v Sloveniji sploh. Zato 
so naju nekoliko zaboleli nekateri njegovi stavki, 
ki izražajo močno zaskrbljenost glede upoštevanja 
njegovega prispevka in glede ustreznosti zdajšnjega 
gospodarjenja, ki so bili zapisani v nedavno objavlje-

nem pogovoru (černigoj, 2015: 21). V tem zapisu mu 
lahko zagotavljamo, da smo večino njegovega dela 
skrbno upoštevali pri delu in ravnanju z gozdovi v 
Posočju. Zdajšnja členitev gozdov še vedno temelji na 
njegovi smiselni zasnovi, pri formalni razglasitvi goz-
dnih rezervatov z uredbo smo upoštevali praktično 
vse njegove predloge, mrežo gozdnih rezervatov smo 
celo smiselno nadgradili. Ta zaokrožena območja so 
znatno vplivala tudi na oblikovanje območij Natura 
2000, ki zdaj zagotavljajo posebno skrb in pozornost 
širše družbe nad ravnanjem z gozdovi. Po drugi 
svetovni vojni izdelane gozdnogospodarske načrte, 
kot tudi tiste starejše, ki jih je prevajal, smo skrbno 

Ljubo čibej, Vitomir Mikuletič in Edo Kozorog, dosedanje vodje 
urejanja oz. gozdnogospodarskega načrtovanja v Tolminskem 
gozdnogospodarskem območju, na urejevalskem srečanju leta 
2000. Foto: Mitja Turk 
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vgradili v vedenje o razvoju gozdov, ki ima v zdaj 
izdelanih gozdnogospodarskih načrtih odločilen 
vpliv na sedanje in prihodnje ravnanje, tako na 
način kot tudi intenzivnost gospodarjenja z gozdovi. 
Prve njegove podatke o izjemnih drevesih v GGO 
pa smo nadgradili v že kar obsežno bazo podatkov, 
nekatere uspešno predstavljamo tudi širši javnosti 
(Kozorog in sod., 2013).

Vitomir Mikuletič odlično obvlada nemščino 
(naučil se jo je že v gimnaziji), bere in prevaja tudi 
v gotici napisana besedila. Prav tako nima težav pri 
prevajanju iz italijanščine. S Trnovskim gozdom 
je tesno povezan od svojih prvih službenih let in 
vedno ga je zanimala tudi zgodovina gospodarjenja 
s tem gozdom. Pritegnili so ga stari gozdnogospo-
darski načrti za nekatere gozdne predele severne 
Primorske (Goriške) in vestno jih je začel prevajati. 
Z najdbami v tržaškem arhivu leta 1994 je njegovo 
prevajalsko delo postalo še pomembnejše, saj smo 
prišli do najstarejših gozdnogospodarskih načrtov 
za ozemlje znotraj zdajšnje Slovenije, za Trnovski 
gozd in bovške ter tolminske gozdove. Z letom 2014 
je ta zgodovinska raziskava, v kateri je na različne 
načine sodelovalo precej strokovnjakov, dobila 
končno podobo v obliki obsežne monografske 
knjige. V njej so ti prvi gozdnogospodarski načrti 
komentirani in objavljeni v izvornem staronemškem 
zapisu v gotici, v nemškem prepisu in v slovenskem 
prevodu (Perko in sod., 2014). V tej dragoceni knjigi 
je vsebovan tudi dolgoletni prevajalski trud našega 
slavljenca, za njen izid je eden izmed ključnih mož 
in veseli smo, da jo je dočakal. Kot pisec strokov-
nih, znanstvenih in poljudnih člankov iz različnih 
področij gozdarstva in lovstva je dejaven že več kot 
60 let, največ v revijah Gozdarski vestnik in Lovec, 
a tudi v drugih (Soški gozdar, Proteus, Planinski 
vestnik, Jadranski koledar, Biološki vestnik, Zborniki 
gozdarskih študijskih dni, Lovski zborniki, mono-
grafija o Trnovski in Banjški planoti, monografija 
o Soškem gozdnem gospodarstvu). Je cenjen lovski 
strokovnjak, še posebej za gozdne kure, o katerih je 
leta 1984 napisal tudi monografijo (Mikuletič, 1984). 
Njegova celotna bibliografija je obsežna in ji avtorji 
tega priložnostnega zapisa za zdaj časovno nismo 
kos. Pomembne so tudi njegove botanične najdbe, 
na primer znamenitega Blagajevega volčina (Daphne 
blagayna) v dolini Trebuše (Wraber in Mikuletič, 
1965) in venerinih laskov (Adiantum capillus-
-veneris) pri avčah (Mikuletič, 1970). Spodbujal je 
fitocenološke raziskave Maksa Wraberja v Posočju, 
opozarjal vrstnika prof. Dušana Mlinška (prav 
tako 90-letnika) na prezrte pragozdne ostanke pod 

Golaki v Trnovskem gozdu, sodeloval s pokojnim 
prof. ankom pri močnejši uveljavitvi zgodovinskega 
pogleda v gozdarstvu. Enemu izmed avtorjev tega 
zapisa, Igorju Dakskoblerju, dragoceno pomaga s 
prevodi starejših člankov iz 19. in začetka 20. stoletja, 
ki obravnavajo rastlinstvo Posočja. Z Zavodom za 
gozdove Slovenije je sodeloval s prevodi starih načr-
tov za državne gozdove na Tolminskem, Panovec, 
Sabotin, Trnovski gozd ter idrijske gozdove. Sam 
je prava živa enciklopedija, z obširnim znanjem, še 
posebej o gozdu in divjadi Trnovskega gozda, prav 
tako o Panovcu in Sabotinu. Žive spomine ima tudi 
na Državno lovišče Prodi in na bovške gozdove. Za 
njegov tehten in dragocen prispevek h gozdarski in 
biološki stroki mu izrekamo iskreno priznanje, za 
njegov prijazen odziv, prijateljski odnos in dragoceno 
pomoč pri naših raziskavah pa smo mu od srca 
hvaležni. Vse najboljše, inž. Mikuletič.
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Egon OBID in Igor DaKSKOBLER
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V hribovitem srednjem Posočju med Doblarjem 
in Solkanom so v zadnjem času tukajšnji domačini 
pripravili in označili dve zanimivi poti, ki sta tesno 
povezani z gozdnim prostorom in zaslužita omembo 
tudi v našem strokovnem časopisu. Rudi Brezavšček 
iz Ročinja je poiskal, očistil in označil nekdanje 
poti, ki so vodile iz Ročinja proti Kambreškemu in 
Srednjemu na Kanalskem Kolovratu in jih povezal 
v krožno pot Ročinj (199 m) – čičer (726 m) – 
Ročinj. Stoletje nazaj so bile te poti v vsakdanji 
rabi, saj so potekale večinoma po kmetijskih povr-
šinah, pogosto urejenih 
v terasah, med njivami, 
travniki, sadovnjaki.
Zdaj jih skoraj povsem 
že zarašča pionirski 
gozd, v katerem pre-
vladujejo lipovec, veliki 
jesen, črna jelša, cer in 
številne druge drevesne 
vrste. Rudi Brezavšček 
je poznavalec drev-
nine, tudi na svojem 
domačem vrtu ima lep 
arboretum. Na pisa-
nost drevesnih vrst v 
domačem okolju hoče 
opozoriti tudi svoje 
sokrajane in vse more-
bitne obiskovalce tega 
lepega dela Slovenije. 
Zato je ob svoji poti, 
imenuje jo Pot naših 
prednikov, poiskal in označil kar 34 drevesnih vrst, 
večinoma avtohtonih, z izjemo oreha, murve in 
robinije. Drevesa so tik ob poti, precej enakomerno 
razporejena na celotni trasi in lepo označena na 
lesenih tablah, s slovenskim in latinskim imenom. 
Za celotno pot, ki je na nekaterih mestih tudi bolj 
strma, potrebujemo tri do štiri ure zmerne hoje, ki 
dopušča, da si označena drevesa in druge zanimi-
vosti podrobno ogledamo. Pot je primerna za vse 
letne čase, saj je v Ročinju sneg precejšnja redkost 
oziramo hitro skopni. Še posebej je privlačen obisk v 
jeseni (oktobra, začetek novembra), preden se listje 
obleti. Jesenska hoja nam nudi tudi obilo estetskih 
in fotografskih užitkov. Enako je spomladi, ko se 
gozd nad Ročinjem spreminja iz tedna v teden. 
Ogled te poti zelo priporočamo šolajoči mladini, 

osnovno- in srednješolcem, prav tako vsem drugim 
ljubiteljem narave. Rudiju Brezavščku posoški 
gozdarji izrekamo iskreno priznanje za nesebično 
navdušenje in trud, s katerim je s prostovoljnim 
delom obogatil domači kraj in njegovo okolico in 
na privlačen in vabljiv način opozoril na pisanost 
dreves v ročinjskih gozdovih. Priznanje velja tudi 
krajevni skupnosti Ročinj, ki je pokazala razume-
vanje za njegovo delo. 

Nekoliko drugačno pot je pri Kanalu zasnoval 
Peter Kožuh s prijatelji. Imenuje jo Park Pečno 

Kanal. Izhodišče ima nad Pečnim pri Kanalu, od 
koder se lahko povzpnemo do Kanalskega Kolo-
vrata, čeprav si dolžino poti prilagodimo našim 
posebnim namenom. V tem primeru je namreč gozd 
naravno okolje za druženje umetnikov, keramikov in 
rezbarjev, torej prostor dogajanja in ustvarjanja, ki 
pa narave ne krni ali onesnažuje. Številne dogodke 
lahko spremljamo tudi na njihovi facebook strani 
»Park Pečno Kanal«, ki ima zdaj že več kot 730 
prijateljev. 

Obe poti, Po poteh naših prednikov in Park 
Pečno Kanal, sta nastali na pobudo navdušen-
cev in v sodelovanju z lastniki gozdov in nami 
gozdarji.

Matej VUGa  
in Igor DaKSKOBLER

dve novi gozdni učni poti v občini Kanal ob soči 
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Slika 1: Rudi Brezavšček ob črni jelši na Čičerju. Foto Matej Vuga
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Vest o nenadni, tragični smrti našega kolega in pri-
jatelja (27. oktobra 2015) nas je pretresla in globoko 
užalostila. Po prvem šoku in spoznanju, da se ne 
bomo nikoli več skupaj družili v nam vsem tako 
ljubih gozdovih in gorah, nam ostajajo spomini na 
njegovo enkratno osebnost. 

Pokojni Iztok Mlekuž se je rodil 16. novembra 
1954 v Kalu-Koritnici na Bovškem. Po osnovni 
šoli v Kobaridu in Bovcu se je šolal na Srednji goz-
darski šoli v Postojni in na Gozdarskem oddelku 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Študij je 
zaključil z diplomsko nalogo Hudourniško območje 
Možnice maja 1979. Še pred zaključkom študija se 
je novembra 1978 zaposlil na Soškem gozdnem 
gospodarstvu Tolmin (SGG), pri tem podjetju pa je 
krajši čas (nekaj mesecev) delal že prej, po zaključku 
srednje šole. Pripravništvo je opravil na gozdnem 
obratu Trnovo pri Gorici (takrat je bil to TOZD 
Gozdarstvo Trnovo). Vojaščino je služil v Bileči in 
Ljubljani, od decembra 1979 do novembra 1980, in 
se domov vrnil kot rezervni oficir. Od novembra 
1980 do junija 1992 je deloval na Oddelku za ure-
janje gozdov pri SGG Tolmin in bil med drugim 
nosilec več gozdnogospodarskih načrtov (za enote 
Soča-Trenta, Bovec, Kobarid, Tolmin, Most na Soči, 
Kanomlja, Trnovo in Gorica, za nekatere tudi po več-
krat). Od junija 1992 do aprila 1994 je bil sodelavec 
TOZD-a oz. OE Gozdarstva Tolmin in je kot vodja 
proizvodnje deloval v domačem Bovcu. Od začetka 
maja 1994 dalje je bil vodja Krajevne enote Bovec, v 
okviru Območne enote Tolmin Zavoda za gozdove 
Slovenije. Poleg zadolžitev na Krajevni enoti je vedno 
sodeloval pri rednih popisih poškodovanosti gozdov 
in pri fitocenološkem kartiranju gozdnih združb. Bil 
je pooblaščenec za ugotavljanje škod po zavarovanih 
vrstah živali in na površinah, kjer je lov prepovedan. 
Izvajal je tudi monitoring zavarovanih zveri (medved, 
ris in šakal) na Bovškem, čeprav ni bil lovec.

Od leta 1977 je bil član Gorske reševalne službe 
Slovenije, Postaje Bovec, v letih 1990 do 1997 tudi 
njen načelnik. Bil je veteran vojne za Slovenijo in 
poveljnik alpskega voda. Poznali smo ga kot dobrega 
sodelavca, prijatelja, moža in očeta, vedno vedrega 
in pronicljivega duha. Med kolegi je bil cenjen kot 
odličen strokovnjak, ki je gledal na svoje delo izra-
zito praktično in v povezavi s krajevnim okoljem 
in njegovimi problemi, čeprav je bil njegov pogled 
širok in daljnoviden. Dejavno je sodeloval z občino 

v spomin dolgoletnemu skrbniku bovških gozdov  
(univ. dipl. inž. Iztok mlekuž, 1954–2015)

Bovec pri gospodarjenju z občinskimi gozdovi in z 
agrarnimi skupnostmi. Kot član Društva inženirjev 
in tehnikov gozdarstva Posočja je bil nepogrešljiv 
na strokovnih srečanjih. Posebnosti domačih krajev 
in gozdov je znal predstaviti številnim izletnikom, 
ki so potovali skozi Posočje.

Najmlajši med pisci tega spominskega članka 
(Edo Kozorog) se pokojnega Iztoka spominja kot 
mentorja, ki so ga mlajši kolegi spoštovali ne samo 
zaradi njegovega širokega znanja, pač pa tudi zaradi 
njegovih uporabnih življenjskih napotkov, ki so bili 
pogosto prepleteni z vedrino in humorjem. 

Starejša od piscev (Igor Dakskobler in Egon 
Obid) sva z Iztokom nekaj let preživela v skupni 
urejevalski pisarni v zgornjem nadstropju stavbe 
SGG v Tolminu. Spomini na tista leta so zelo lepi. 
Iztok je poskrbel, da noben naš delovni dan ni minil 
brez smeha (ker brez njega, nam je pravil, dan ni nič 
vreden). Imeli smo razumevajočega in dobrohotnega 
šefa, inž. Vitomirja Mikuletiča, ki je prav v mesecu, 
ko se je Iztok za vedno poslovil, praznoval svojo 
častitljivo 90. letnico. a s šefi je navadno tako, da so 
velikokrat odsotni, na sestankih, posebnih opravkih 

Slika 1: Iztok Mlekuž pri Rabeljskem jezeru, maja 2005. 
Foto:  Egon Obid
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in podobno in tudi našega šefa pogosto ni bilo v 
sosednji pisarni. Kolegi iz drugih oddelkov so ga 
iskali in potem potrkali na naša vrata z vedno istim 
vprašanjem: »Kje je pa vaš šef?« Iztoku je bilo nekoč 
teh vprašanj dovolj in jim odgovori: »Veste, naš šef 
je kot Bog. Vemo, da je, a ga nikoli ne vidimo. če 
se pa slučajno pokaže, je to čudež«. Prisotni smo se 
od srca nasmejali in zgodba se je spontano razširila 
po vsej hiši in prišla očitno na ušesa tudi našemu 
šefu. Nekega dne pride v našo pisarno, se v vsej svoji 
pojavnosti postavi neposredno pred Iztokovo mizo, ga 
pogleda v oči in mu reče. »čudež se je zgodil!« Iztok 
ga debelo pogleda, prvi hip ne ve, zakaj te besede, 
potem pa šef pravi: »Poglejte, vidite me«. In nič več 
od tega in nobene žal besede na račun svoje šale ni 
Iztok slišal od šefa. 

Najstarejši (Igor Dakskobler) pokojnemu Iztoku 
dolgujem veliko hvaležnost za mentorstvo na začetku 
svoje gozdarske službe in za dolgoletno sodelova-
nje pri fitocenoloških raziskavah. Nesebično mi je 
pomagal pri obeh gozdnogospodarskih načrtih, kjer 
sem bil nosilec, Banjšice in Baška grapa. Tam so 
se že pokazale bistvene razlike med nama. Najbolj 
očitna je bila že v tem, kako sva pisala vsak svoj 
načrt. V začetku 80. let smo urejevalci to delali še 
lastnoročno, s svinčnikom, potem pa nam jih je naša 
vestna pomočnica Dominka Perdih pretipkala. Iztok 
je bil tehnični tip, z lepo, čitljivo pisavo. Hranim še 
njegove zgledne z roko napisane elaborate o stanju 
gozdov ob reki Soči iz let 1991–1994. Poleg tega 
je znal biti kratek, pregleden, natančen. To se ni 
videlo samo v načrtih, tudi v terenskih kartah. V 
veliki pisanosti tolminskih gozdov je znal izločiti 
med seboj res različne sestoje in se ni izgubljal v 
podrobnostih. Sam sem že takrat pisal nečitljivo 
in na široko in Dominka je bila najbrž vesela, da 
sem se čez nekaj let navadil uporabljati računalnik. 
Moje terenske karte so bile vse popisane, zmotilo 
me je vsako nekoliko drugačno rastišče in malo 
drugačna drevesna sestava sestoja. Ko sem kasneje 
te karte potreboval zaradi lažje orientacije pri iskanju 
primernih sestojev za fitocenološke popise, sem 
bil zelo vesel, da mi je Iztok prepustil nekaj svojih 
odlično ohranjenih in preglednih terenskih kart, v 
mojih namreč ni bilo več moč videti ne poti in ne 
ledinskih imen. Družila naju je raziskovalna žilica 
in malo sva tudi izkoriščala tolerantnost najinih 
šefov (pozneje sta bila to tudi Ljubo čibej in Mitja 
Zupančič), za kar sva jim bila zelo hvaležna. Ko je 
Iztok urejal gozdnogospodarsko enoto Gorica (1986), 
je opravil tehtno raziskavo o tamkajšnjih hrastovih 
gozdovih. K tej raziskavi je pritegnil tudi mene in 

na njegovo pobudo sva njegove raziskovalne ploskve 
tudi fitocenološko popisala. To najino skupno delo 
je bilo podlaga za njegov članek v Gozdarskem 
vestniku in moj (sploh prvi) fitocenološki članek v 
Biološkem vestniku. Isto leto sva skupaj fitoceno-
loško skartirala primestni gozd Panovec pri Gorici 
in to karto je v svoji monografiji o Panovcu objavil 
najin starejši kolega Jože Papež (2001). Že prej, leta 
1983, ko je urejal gozdnogospodarsko enoto Bovec 
(1983), ga je pritegnilo sklenjeno gozdno območje 
na Golobarju. O njem je izdelal posebno študijo in 
me nekaj let pozneje (1987, takrat sem bil formalno 
že zaposlen na ZRC SaZU) povabil, da sva v dveh 
dneh golobarske gozdove skupaj tudi fitocenološka 
skartirala. Leto prej sva v meni zelo ljubi Trenti 
popisala nekaj res zanimivih sestojev, jelovo-bukovih 
in smrekovih. Med drugim me je peljal v naravno 
subalpinsko kisloljubno smrekovje pod Kranjsko 
planino pod Prisankom. Kasneje sva to smrekovje, 
ki je v Posočju izjemna redkost, pokazala akade-
miku Mitji Zupančiču. V svoji obsežni monografiji 
o smrekovih gozdovih v Sloveniji (1999: 61–64) 
jo je opisal kot novo geografsko varianto Luzulo 
sylvaticae-Piceetum var. geogr. Luzula nivea in kot 
edino nahajališče napisal: Mlekuževo smrekovje pod 
Vršičem, Julijske alpe. Upravičeno lahko kot sloven-
sko ime za to geografsko varianto uporabljamo prav 
takšno poimenovanje. V naslednjih letih, ko sem bil 
sicer v Ljubljani, sva še vedno sodelovala. Pomagal 
je tudi drugim mojim novim kolegom, na primer 
palinologoma alojzu Šerclju in Metki Culiberg pri 
njunih raziskavah. Bilo je že novembra, šli naj bi v 
Krnsko pogorje, na planini Zaprikraj in Golobar in 
izposloval je, da sem šel lahko še jaz zraven (»ker 
vem, kako težko si ob tako lepem vremenu v pisarni«, 
mi je potem rekel). Vodil me je po komaj opaznih 
lovskih stezah strmih Polovnikovih pobočij nad 
čezsočo in v narušena pobočja nad grapo Slatenika, v 
odmaknjeno Drnohlo nad Učjo, mi pokazal gozdove 
pod Kaninom, v dolini Možnice in nad Vrsnikom. 
Z njegovo dragoceno pomočjo sem lahko opravil 
fitocenološki raziskavi o jelovo-bukovih gozdovih 
na Bovškem in o pregledu gozdnih združb Bovške. 
Spodbujal sem ga k pisanju in večkrat se je oglašal 
v strokovnem časopisju, predvsem v Gozdarskem 
vestniku in nekajkrat tudi v Proteusu, s kratkimi, a 
vsebinsko bogatimi članki iz različnih gozdarskih 
področij. Poročal je o zanimivih rastlinskih vrstah, 
o gozdnih požarih, gradacijah žuželk, posledicah 
potresa in napisal nekaj tehtnih člankov o razvoju 
gozdov in nekdanjem in zdajšnjem gospodarjenju 
z njimi na Bovškem in Kobariškem. Zadnjega, v 
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soavtorstvu z drugimi kolegi, je pripravil za v novem-
bru 2015 izdano knjigo o gozdovih v Triglavskem 
narodnem parku, ki pa je žal ni več dočakal. Manj 
znano, a dragoceno je bilo njegovo sodelovanje 
pri izpopolnjevanju mentorjev študijskih krožkov. 
Konec marca 2012 je na posvetu Izvori skupnostnega 
učenja na Bovškem v Bovcu opisal razvoj in delovanja 
tamkajšnjih agrarnih skupnosti in skupaj z Dušanom 
čopijem predstavil agrarno skupnost čezsoča kot 
primer dobre prakse. Zelo si je prizadeval za obnovo 
spodnje postaje žičnice na Golobar in sploh za ohra-
nitev tehniške dediščine povezane z gozdarstvom. 
Njegovo za zdaj še precej nepopolno bibliografijo 
objavljamo spodaj, iz nje pa je lepo razvidno, da je 
skoraj vsa delovna leta ob obveznostih, za katera 
je prejemal plačo, bil tudi dejaven pisec in svojega 
znanja in vedenja ni držal za sebe.

Zadnjič sva bila skupaj na terenu avgusta 2005, 
ko smo si šli še z nekaterimi kolegi ogledati zanimive 
kroge v alpinskem travišču v Travniško dolino nad 
planino Za Skalo. Najbrž jih je prvi opazil prav on 
in še zdaj si jih ne znamo povsem razložiti. Pozneje 
sva si še večkrat dopisovala, spraševal sem ga o tem 
in onem, vedno mi je znal pomagati. Pred nekaj leti 
smo načrtovali skupno turo na Trentski Pelc, a žal do 
nje ni prišlo. Na enem zadnjih srečanj, obiskal me je 
v pisarni v Tolminu, me je povprašal, če še hodim v 
hribe. Malo sem potožil, on pa nazaj: »Ja, saj vem, 
nahrbtnik je vedno težji, korak bolj počasen, a moraš 
vztrajati, ne smeš se zasedeti«. Bil je vnet gornik in 
alpinist. Gorski reševalni službi je posvetil veliko 
svojih moči, toda tragična smrt starejšega brata 
Borisa na reševalni vaji je njega in vso njegovo širšo 
družino globoko prizadela in pretresla. a goram je 
tudi poslej ostal zvest, v njih opravljal skupaj s pri-
jatelji težke letne in zimske ture in zavzeto sodeloval 
pri pripravi in izdaji zbornika ob 60-letnici Gorske 
reševalne postaje v Bovcu (2008). Drugi kolegi so 
mi omenili njegove resne zdravstvene težave pred 
nekaj leti, a nekako sem jih »preslišal«, niso mi šle v 
račun skupaj s tako dejavnim, odprtim in sproščenim 
možem. Ko me je letos spomladi nepričakovano 
obiskal v pisarni v Tolminu, je bil tak kot vedno, 
in govorila bi lahko ure, če ne bi bil prav tisti dan 
z nekom že prej dogovorjen. Povedal mi je o svoji 
povečani delovni obremenitvi (poleg bovških je 
prevzel v upravo tudi kobariške gozdove), a nekako 
gre, je dejal, ker si drug drugemu pomagamo. Malo 
da razmišlja o upokojitvi in da je vesel, ker med 
svojimi mlajšimi sodelavci vidi svojega naslednika. 

Vest o njegovi tragični smrti me je doletela ravno 
ko sem v bazo vnašal svoj letošnji popis hrastovega 

gozda iz gričevja južno od Gorice – kot da bi se 
simbolno sklenil krog najinega sodelovanja. Nikoli 
ne bo več stal pred menoj, mož prešernega nasmeha 
s svojim čudovitim bovškim pozdravom: »Se veselm 
tvojga zdravja«. Kako rad bi mu zdaj vrnil ta pozdrav.

V mojih očeh je bil Iztok Mlekuž idealen gozdar, 
tehnično in naravoslovno nadarjen, telesno vzdržljiv 
in vešč najtežjih terenov, z izjemnim občutkom za 
to, kaj je za gozd dobro in kaj ne. Bil je družaben, 
lahko je navezoval stike in znal je povezovati in ne 
razdvajati, zato je dobro sodeloval tako s svojim 
prejšnjim delodajalcem Soškim gozdnim gospodar-
stvom kot z novimi lastniki, agrarnimi skupnostmi, 
prav tako s Triglavskim narodnim parkom, kamor 
je sodil precejšen del gozdov, za katere je strokovno 
skrbel. S svojim dolgoletnim delovanjem v bovških 
gozdovih, ki jih je prehodil od najbolj globoke grape 
do najbolj oddaljenega vrha, si je postavil svojstven 
spomenik, saj se lahko vsakdo prepriča, da so imeli 

Slika 2: Iztok Mlekuž na vaji GRS v Lepeni, 2013. Foto: 
Žarko Rovšček
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ti gozdovi v zadnjih tridesetih letih zelo skrbnega in 
preudarnega upravitelja. Z njegovo smrtjo je v njih 
in v vseh posoških gozdovih nastala velika vrzel, a 
prepričani smo, da jo bodo mladi prihajajoči rodovi 
postopno zapolnili v njegovem duhu in slogu. 
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Najboljši profesionalni gozdni delavci se že od leta 
1970 merijo na fizično in tehnično zelo zahtevnem 
prvenstvu gozdnih delavcev.

10. jubilejno državno tekmovanje gozdnih delav-
cev Slovenije je v soboto, 12. septembra, prvič 
potekalo na sejmišču v Celju. Letos ga je organizi-
rala Skupina Gozd, ki jo sestavljajo podjetja Gozd 
Ljubljana d.d., Gozdno gospodarstvo Celje d.o.o. in 
Gozdno gospodarsko Brežice d.o.o., kar pa je bil za 
organizatorja na tako frekventnem mestu logistično, 
tehnično strokovno in varnostno velik zalogaj. 
Tekmovanja, ki poteka vsako drugo leto in je ena od 
treh izbirnih tekem za svetovno prvenstvo naslednje 
leto na Poljskem, se je udeležilo 15 domačih ekip 
in tri gostujoče ekipe iz Italije, avstrije in Hrvaške, 
katerih tekmovalci so tekmovali izven konkurence. 
Poleg domačih ekip iz vrst koncesionarskih podjetij, 
so se tekmovanja udeležili tudi ekipa Biotehniške 
fakultete in ekipa Srednje gozdarske in lesarske 
šole iz Postojne. 

Posamezno ekipo so sestavljali po štirje tekmo-
valci, ki so se med sabo pomerili v petih tekmovalnih 
disciplinah, na katerih se tekmuje tudi na svetovnih 
gozdarskih tekmovanjih ( menjava verige in obračanje 
letve, kombiniran rez, precizen rez na podlagi, zasek 
in podžagovanje in kleščenje).

Pri disciplini menjava verige je padel tudi sloven-
ski rekord 9,8 sekunde, ki ga je dosegel tekmovalec 
Gozda Ljubljana čuk Robert.

slovenski profesionalni gozdni delavci  so s svojimi dosežki 
dokazali, da spadajo v sam  svetovni vrh. zmagovalec je 
dosegel  1683 točk, kar je več kot znaša trenutni svetovni 
rekord in največ na dosedanjih državnih tekmovanjih.

Posamezniki, ki so dosegli najboljši rezultat na 
menjavi verige:

čuk Robert ( Gozd Ljubljana) 9,8 s
Drašler Šimen ( Gozd Ljubljana) 11,2 s
Švigelj Žiga ( GG Brežice) 11,5 s.

Najboljši tri posamezniki pri kombiniranem rezu:
čuk Robert ( Gozd Ljubljana) 
Kobe Boštjan ( GG Novo mesto )
Meden Janez ( Gozd Ljubljana )

Najboljši tri posamezniki pri disciplini precizen 
rez na podlagi:

Centrih Milan ( GG Brežice )
Lipar Tomi ( GG Brežice )
Kobe Boštjan ( GG Novo mesto )

Slika 1: Menjava verige

Slika 2: Kombiniran rez Slika 3: Precizen rez na podlagi
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Najboljši tri posamezniki disciplini zasek in 
podžagovanje:

čuk Robert ( Gozd Ljubljana )
Zbašnik aleš ( SGLŠ Postojna )
Zupančič Tomaž ( Gozdarstvo Grča)

Kleščenje je tudi tokrat krojilo usodo posameznih 
tekmovalcev in ekip, kot že mnogokrat na državnih 
in svetovnih tekmovanjih.

Najboljši trije posamezniki pri disciplini kleščenje:
čuk Robert ( Gozd Ljubljana )
Šircelj Toni ( GG Postojna )
Švigelj Žiga ( GG Brežice )
Pokal za državnega prvaka na 10. državnem 

tekmovanju gozdnih delavcev je direktorica Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov ga. Irena Šinko podelila 
čuk Robertu iz ekipe Gozd Ljubljana, ki je dosegel 
1683 točk. Drugo mesto z 1621 točkami je zasedel 
Kobe boštjan iz ekipe GG Novo mesto, tretje mesto 
z doseženimi 1607 točkami pa je zasedel Šircelj Toni 
iz ekipe GG Postojna.

Rezultati, ki so jih tekmovalci in posamezne 
ekipe osvojile na 10. državnem tekmovanju gozdnih 
delavcev nakazujejo, na vedno večjo konkurenco 
med tekmovalci, število doseženih točk na tekmo-
vanjih se zvišuje, kar je tudi trend pri vseh ostalih 
državah, ki na tem področju veljajo za velesile. 
Doseženi rezultati tudi nakazujejo, da imamo tudi 
v Sloveniji tekmovalni potencial in da se dobro dela 
z gozdnimi delavci.

Miro KORES

Slika 4: Zasek in podžagovanje Slika 5: Kleščenje

Na 10. DTGD so zbrane točke vsem sodelujočim 
ekipam prinesle naslednjo razvrstitev:

Uvrstitev ekipa točk
1 GG BREŽICE 6194
2 GOZD LJUBLJaNa 6190
3 GG NOVO MESTO 6160
4 SGLŠ POSTOJNa 5839
5 GG CELJE 1 5663
6 GG POSTOJNa 5615
7 SGG TOLMIN 5607
8 GG CELJE 2 5581
9 SNEŽNIK 5544
10 GOZDaRSTVO 

GRča
5210

11 GG SLOVENJ GRa-
DEC

5084

12 GLG MURSKa SO-
BOTa

4815

13 GG BLED 4341
14 GG MaRIBOR 4188
15 BF GOZDaRSTVO 3838

Gostujoče ekipe, ki so tekmovale zunaj konku-
rence so zbrale naslednje točke:

ekipa točk
HRVaŠKa 6186
aVSTRIJa 6137
ITaLIJa 6085
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491 ljubo čIbej, edo KozoRoG, egon obId in Igor dAKsKobleR
 Univ. dipl. inž. Vitomir Mikuletič, 90-letnik
493 matej vUGA in Igor dAKsKobleR 
 Dve novi gozdni učni poti v občini Kanal ob Soči
497 Igor dAKsKobleR, egon obId in edo KozoRoG
 V spomin dolgoletnemu skrbniku bovških gozdov  
 (univ. dipl. inž. Iztok Mlekuž, 1954–2015)
499 miro KoRes
 Slovenski profesionalni gozdni delavci  so s svojimi dosežki  
 dokazali, da spadajo v sam  svetovni vrh. Zmagovalec je dosegel   
 1683 točk, kar je več kot znaša trenutni svetovni rekord in največ  
 na dosedanjih državnih tekmovanjih

bIblIoGRAfIjA 
114 lucija PeRšIn ARIfovIć in maja Peteh Martin čokl (1907 – 2014) – Kronološki pregled po  
 vrstah objav
171 lucija PeRšIn ARIfovIć Bibliografija dr. Mirana časa (1952 – 2015)

IzobRAŽevAnje 
346 maja Peteh, lucija PeRšIn ARIfovIć  
 Doktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2014
348 jernej jevšenAK
 Prispevek o poletni šoli s področja napredne statistike
349 špela PlAnInšeK, tomaž PolAjnAR  
 Kranjsko gozdarsko društvo je organiziralo strokovni izlet v zahodno Srbijo
427 jožica Gričar Racionalna raba lesa bukovine

KnjIŽevnost
63 Andrej bončInA, franc PeRKo, edo KozoRoG
 Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem – Flameckovi in Lesseckovi načrti za  
 Trnovski gozd ter bovške in tolminske gozdove, 1769-1771
119 saša vochl Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov

Kazalo letnika 2015



GozdV 73 (2015) 10504

dRUštvene vestI 
231 jože fAlKneR Poslovno poročilo Zveze gozdarskih društev Slovenije (ZGDS) za leto 2014
235 janez KonečnIK Gozdarske smučarske prireditve v zimi 2015
235 EFNS- Lenzerheide
236 Slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo – Kope nad Slovenj Gradcem
238 alpe adria- Ravascletto-Zoncolan (Furlanija - Julijska krajina, Italija)
280 jože fAlKneR
 Program dela in finančni načrt Zveze gozdarskih društev Slovenije v letu 2015

KAdRI In IzobRAŽevAnje 
284 Novi doktoranti Gozdarskega inštituta Slovenije v letu 2015

In memoRIAm
62  marko Kmecl Martin čokl (1907-2014) (107 let)
170 Miran čas (1952 – 2015)

stRoKovno IzRAzje
124 marjan lIPoGlAvšeK
240 vasja leban Javna razprava strokovnih izrazov
350 vasja lebAn Objava novih pojmov in izrazov ter obvestilo o vzpostavitvi zavihka  
 Terminološke razprave na spletni strani ZGDS

sPoRočIlo zA jAvnost
351 zavod za gozdove slovenije Rdeči alarm v gozdovih zaradi podlubnikov

Gozdarski vestnik, LETNIK 73•LETO 2015•ŠTEVILKA 10 
Gozdarski vestnik, VOLUME 73•YEAR 2015•NUMBER 10 

Gozdarski vestnik je na Ministrstvu za kulturo vpisan  
v Razvid medijev pod zap. št. 610. 

Glavni urednik/Editor in chief 
mag. Franc Perko

Uredniški odbor/Editorial board 
Jure Beguš, prof. dr. Andrej Bončina, prof. dr. Robert Brus, Dušan Gradišar, 

dr. Tine Grebenc, Jošt Jakša, dr. Klemen Jerina, doc. dr. Aleš Kadunc,  
doc. dr. Darij Krajčič, prof. dr. Ladislav Paule, prof. dr. Stanislav Sever,  

dr. Primož Simončič, Mitja Skudnik, prof. dr. Heinrich Spiecker,  
Rafael Vončina, Baldomir Svetličič, mag. Živan Veselič
Dokumentacijska obdelava/lndexing and classification 

mag. Maja Peteh
Uredništvo in uprava/Editors address 

ZGD Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA 
Tel.: +386 01 2007866 

E-mail: franc.v.perko@amis.net, zveza.gozd@gmail.com 
Domača stran: http://www.dendro.bf.uni-lj.si/gozdv.html 

TRR NLB d.d. 02053-0018822261
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana 

Letno izide 10 številk/10 issues per year
Posamezna številka 7,70 EUR. Letna naročnina:  
fizične osebe 33,38 EUR, za dijake in študente  

20,86 EUR, pravne osebe 91,80 EUR.
Izdajo številke podprlo/Supported by 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Gozdarski vestnik je referiran v mednarodnih bibliografskih zbirkah/Abstract from 
the journal are comprised in the international bibliographic databases: 

CAB Abstract, TREECD, AGRIS, AGRICOLA.
Mnenja avtorjev objavljenih prispevkov nujno ne izražajo stališč založnika niti 

uredniškega odbora/Opinions expressed by authors do not necessarily reflect the policy 
of the publisher nor the editorial board

Tisk: Euroraster d.o.o. Ljubljana

Kazalo letnika 2015

Foto: Franc Perko


