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Uvodnik

Država in gozdarstvo pred novimi izzivi

Pred nami je burno leto. Gozdarstvo in lastnike gozdov čaka 
boj z obvladovanjem podlubnikov, pred uveljavitvijo je zakon o 
gospodarjenju z državnimi gozdovi. 

Iz dneva v dan se povečujejo ogolele površine po slovenskih 
gozdovih, negativni trendi se bodo žal nadaljevali tudi v letošnjem 
letu.  

Ni pa dovolj le obvladovanje podlubnikov, izdelati je potrebno 
temeljit sanacijski načrt, kako ublažiti posledice žledoloma in 
podlubnikov. Pri tem pa se bomo srečevali s številnimi dilemami. 
Naj jih le nekaj naštejem:

Kje in v kolikšni meri lahko računamo na naravno obnovo, kje 
pa bo potrebno sestoje obnoviti s sadnjo ali setvijo.

Pri obnovi s sadnjo in setvijo moramo poiskati rastišču primerne 
drevesne vrste, kjer pa izbira ne bo prav velika. Zaradi podlubnikov 
smreke ne moremo kar odpisati, saj je njeno mesto v slovenskih 
gozdovih  nepogrešljivo. Načrtno je potrebno pristopiti k vzgojiti 
ustreznih gozdnih sadik. 

Na presvetljenih površinah nastopajo ugodne prehranske raz-
mere in s tem možnost povečanja številčnosti rastlinojede divjadi, 
ki že in bo tudi v prihodnje negativno vplivala na obnovo (naravno 
in umetno)  po ujmah in podlubnikih prizadetih gozdov. Med 
bolj prizadetimi so za sanacijo zanimive drevesne vrste: plemeniti 
listavci in jelka. Tudi tu gozdarstvo čaka veliko dela.

Za uspešno sanacijo slovenskih gozdov je potrebno zagotoviti 
finančna sredstva.  

Drug aktualni problem je prenehanje koncesij za gospodar-
jenje z državnimi gozdovi in ustanovitev državnega podjetja za 
gospodarjenje z njimi. Le upamo lahko, da bo izvajanje zakona 
šlo v pravo smer.  

S predvidenim zakonom je potrebno zagotoviti:                                                                                                 
- da bo gospodarjenje s temi gozdovi zgled in vzor vsem osta-
lim 400.000 lastnikom gozdov in da se ne bo nadaljevala praksa 
zadnjih let, ko so številna dela zaostajala za potrebami gozdov 
predvidenih z načrti za gospodarjenje;

- da bodo dela v teh gozdovih opravljala domača ustrezno opre-
mljena  in usposobljena podjetja in podjetniki z domačimi delavci.     

Mag. Franc PERKO
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Značilnosti tal in rastja na ploskvah intenzivnega monitoringa 
gozdnih ekosistemov
Soil and Vegetation Characteristics on Intensive Monitoring Plots of Forest 
Ecosystems

Mihej URBANčIč1, Lado KUTNAR2, Milan KOBAL3, Daniel ŽLINDRA4,  
Aleksander MARINšEK5, Primož SIMONčIč6

Izvleček
Urbančič, M., Kutnar, L., Kobal, M., Žlindra, D., Marinšek, A., Simončič, P.: Značilnosti tal in rastja na ploskvah 
intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov. Gozdarski vestnik, 74/2016, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in 
povzetkom v angleščini, cit. lit. 37. Prevod Breda Misja in avtorji, jezikovni pregled angleškega besedila Breda 
Misja, slovenskega besedila Marjetka šivic. 
V prispevku so opisane lastnosti gozdnih tal in vegetacije na dvanajstih ploskvah, ki so namenjeni intenzivnemu 
monitoringu (IM) gozdnih ekosistemov v Sloveniji. Raziskovalne ploskve, velike en hektar in razdeljene na pod-
ploskve, so na izbranih lokacijah po celotni Sloveniji. šest ploskev IM je bilo osnovanih na apnencih in dolomitih, 
dve na nekarbonatnih magmatskih kamninah (z bazami revnejšem granodioritu) ter štiri na matični podlagi 
iz nevezanih sedimentnih kamnin.V tleh smo naredili talne profile, jih vzorčili s sondiranjem, opisali njihove 
morfološke lastnosti in opravili laboratorijske (kemijske in fizikalne) analize talnih vzorcev. Proučena tla smo 
razvrstili po slovenski in mednarodni klasifikaciji WRB (2006). Na pretežno karbonatnih morenah so se razvili 
naslednji talni tipi: rendzine, evtrična rjava in izprana tla (oz. WRB enote: leptosol, (evtrični) kambisol, luvisol). 
Na ploskvi IM, ki leži na pretežno nekarbonatnih rečno-ledeniških prodih, prevladuje talni tip distrična rjava 
tla ((distrični) kambisol). Na ploskvi IM, kjer je matična podlaga sestavljena iz pleistocenskih sedimentov in so 
tla pod močnim vplivom podtalnice, smo ugotovili hipogleje in amfigleje (glejsole), na aluvialnih usedlinah pa 
obrečna tla (fluvisole). Raziskave vegetacije so vključevale fitocenološko opredelitev rastja in ugotavljanje rastlinske 
vrstne pestrosti na dvanajstih ploskvah IM. Fitocenološko smo gozdne sestoje opredelili na temelju vegetacijskih 
popisov, ogleda širšega območja in študija fitocenološke literature. Na polovici raziskovalnih ploskev je bukev 
prevladujoča drevesna vrsta. Na treh ploskvah uspevajo gozdovi asociacije Lamio orvalae-Fagetum, po eno pa 
poraščajo gozdovi asociacij Omphalodo-Fagetum, Seslerio autumnalis-Fagetum in Cardamini savensi-Fagetum. 
Na dveh ploskvah IM uspevajo sestoji nižinskega gozda doba in belega gabra (Querco roboris-Carpinetum s. lat. 
in Pseudostellario europaea-Quercetum roboris). štiri ploskve IM so poraščene z drugotnimi gozdovi iglavcev 
(Aposerido-Piceetum, Avenello flexuosae-Piceetum, Seslerio autumnalis-Pinetum nigrae, Vaccinio myrtilli-Pinetum 
sylvestris). Rastlinska vrstna sestava na stalnih ploskvah kaže razmeroma visoko stopnjo rastlinske raznolikosti, 
saj smo na vseh 64 večjih vegetacijskih podploskvah v letu 2004 popisali 295 različnih vrst praprotnic in semenk 
ter 109 mahovnih vrst.
Ključne besede: monitoring gozdov, gozdna tla, rastišče, gozdne združbe, Slovenija

Abstract
Urbančič, M., Kutnar, L., Kobal, M., Žlindra, D., Marinšek, A., Simončič, P.: Soil and Vegetation Characteristics on 
Intensive Monitoring Plots of Forest Ecosystems. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 74/2016, 
vol. 1. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 37. Translated by Breda Misja, proofreading of 
the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka šivic. 
This article describes characteristics of forest soil and vegetation on twelve sites, intended for intensive moni-
toring (IM) of forest ecosystems in Slovenia. Research sites, sized one hectare and divided into subplots, are 
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1 UvoD
1  INTRoDUCTIoN

Na pobudo evropske ekonomske komisije Združe-
nih narodov (UN/ECE) je bila v Ženevi leta 1979 
sprejeta konvencija o daljinskem transportu one-
snaženega zraka preko meja, konvencija LRTAP. 
Na temelju te Konvencije je bil leta 1985 sprejet 
mednarodni program sodelovanja, s katerim bi 
ocenjevali in sledili učinke onesnaženega zraka 
na gozdove (ICP Forests). Spremljanje stanja 
gozdov je razdeljeno na dve intenzivnostni ravni 
(raven I in raven II). Leta 1986 je Evropska unija 
sprejela direktivo Sveta EU, ki je določala izvajanje 
sheme za varstvo gozdov na I. intezivnostni ravni 
Skupnosti pred atmosferskim onesnaževanjem 
(Council Regulation N°.(EEC) 3528/86; t. j. spre-
mljanje stanja gozdov na mreži, velikosti 16 x 16 
km. Z uredbo 1091/1994 so bile sprejeti temelji za 
izvajanje programa na II. intenzivnostni ravni, tj. 
intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov 
(http://gams.gozdis.si/impsi/monitoring.html). 

V Sloveniji smo od leta 1986 stanje gozdnih 
ekosistemov spremljali v skladu z mednarodnim 
programom ICP Forests (Simončič et al., 2011); od 
leta 1986 do 2003 v skladu z evropsko zakonodajo, 
po letu 2003 v okviru projekta Forest Focus. Razvoj 
in izvajanje monitoringov v Sloveniji na ravni I 
(prostorska raven) in ravni II (procesna raven) 

situated on selected locations all over Slovenia. Six IM sites were founded on limestones and dolomites, two 
on noncalcareous plutonic rock (on base-poor grandiorite), and four on parent materials from unconsolidated 
sedimentary rock. We made soil profiles in the soil, sampled them by probing, described their morphological 
characteristics and performed lab (chemical and physical) analyses of soil samples. We classified the studied 
soil according to the Slovenian and international classification WRB (2006). The following soil types developed 
on the mainly carbonate moraines: rendzinas, eutric brown and leached soils (or WRB units: leptosol, (eutric) 
cambisol, luvisol). On the IM site, situated on predominantly non-carbonate alluvial and glacial gravels, the 
predominant soil type is dystric brown soil (dystric) cambisol). On the IM site, where the parental material is 
composed of pleistocene sediments and the soil is strongly affected by groundwater, we found hypogley and 
amphigley soils (gleysols), and alluvial soils (fluvisols) on alluvial sediments. Studies of vegetation comprised 
phytocoenological classification of vegetation and determination of plant species diversity on twelve IM sites. 
Phytocoenological classification of forest stands was performed on the basis of vegetation surveys, inspection 
of the wider area, and study of phytocoenological literature. Beech is the prevailing tree species on the half of 
study sites. Forests of Lamio orvalae-Fagetum association grow on three sites, and forests of Omphalodo-Fage-
tum, Seslerio autumnalis-Fagetum and Cardamini savensi-Fagetum associations cover one site each. Stands of 
lowland forest of pedunculate oak and common hornbeam (Querco roboris-Carpinetum s. lat. and Pseudostellario 
europaea-Quercetum roboris) grow on two IM sites. Four IM sites are covered with secondary forest of conifers 
(Aposerido-Piceetum, Avenello flexuosae-Piceetum, Seslerio autumnalis-Pinetum nigrae, Vaccinio myrtilli-Pinetum 
sylvestris). Plant species composition on permanent plots shows a relatively high degree of plant diversity, for 
295 diverse species of pteridophytes and spermatophytes and 109 moss species were recorded on all 64 larger 
vegetation sub-plots in 2004. 
Key words: monitoring of forests, forest soil, site, forest associations, Slovenia

je bil v Sloveniji (so)financiran s strani države 
Slovenije, predpristopne pomoči Nizozemske in 
v okviru nalog EU; npr. sofinanciranje na temelju 
domače zakonodaje (PVG 2009) in zakonodaje EU 
(1986, 1994, 1999, 2003) ter projekta FutMon Life+ 
(2009–2011; Simončič et al., 2011). Po letu 2011 
je financiranje programa monitoringa gozdnih 
ekosistemov na I. in II. ravni prepuščeno presoji 
vladam in pristojnim ministrstvom držav članic. V 
Sloveniji so bili prav podatki, pridobljeni v okviru 
mreže ICP Forests, pomemben vir informacij za 
izvedbo poročanja po protokolu Kyoto (obdobje 
2008–2012), še zlasti za spremljanje zalog ogljika 
v gozdnih tleh in opadu. 

Namen spremljanja stanja gozdov je podrob-
nejše seznanjanje z ekološkimi procesi, razvo-
jem sestojev, identificiranje vzročno-posledičnih 
mehanizmov, ocenjevanje sposobnosti prilagajanja 
gozdnih ekosistemov na vnose onesnažil in nena-
zadnje priprava ukrepov za zmanjševanje tveganj 
glede okoljskih vplivov in stabilnosti gozdnih 
ekositemov dandanes ter v prihodnosti.

V okviru intezivnega spremljanja stanja goz-
dnih ekosistemov v Sloveniji poteka sistematično 
zbiranje informacij o meteoroloških spremenljiv-
kah (Sinjur et al., 2010), zračnih usedlinah (Žlindra 
et al., 2011a; 2011b), vsebnostih hranil v iglicah in 
listju, kemijski sestavi talne raztopine, fenologiji, 

Urbančič, M., Kutnar, L., Kobal, M., Žlindra, D., Marinšek, A., Simončič, P.: Značilnosti tal in rastja na ploskvah  
intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov
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kakovosti zraka, rasti dreveja, osutosti krošenj, 
stanju vegetacije in tal (Slika 1). Prav slednja 
parametra – stanje gozdnih tal in vegetacije – sta 
predmet našega prispevka.

Lastnosti gozdnih tal, kot je na primer vseb-
nost hranil, pH-vrednost tal, struktura, tekstura, 
izmenljiva (oz. pufrska) sposobnost tal, zmožnost 
zadrževanja vode ipd., so v gozdnem ekosistemu 
dejavniki, ki vplivajo na njegovo stanje in procese 
v njem. V tleh neprestano potekajo številni procesi, 
npr. humifikacija, mineralizacija, izpiranje, zaki-
sovanje, evtrofikacija, oglejevanje, preperevanje 
idr. Zaradi načina gospodarjenja z gozdovi in 
posledično z gozdnimi tlemi ter zaradi drugih 
okoljskih vplivov in antropogenih dejavnikov, v 
gozdnih tleh lahko potekajo degradacijski procesi, 
ki so posledica zasmrečenosti, steljarjenja, vnosa 
onesnažil, vpliva ujm idr.

V Evropi Program intenzivnega spremljanja 
stanja gozdnih ekosistemov (SSGE) vključuje tudi 
intenzivnejše spremljanje vegetacije oz. rastja (de 
Vries et al., 2003; Kutnar, 2006). Vegetacija je ena 
ključnih komponent gozdnih ekosistemov; ima 
pomembno vlogo pri kroženju vode in hranil 
ter je v veliki soodvisnosti z drugimi biotskimi 
komponentami (npr. glive, insekti, divjad …). še 
posebno v gozdovih zmernega pasu so rastline 
pritalnih plasti pomemben element celotne biotske 
pestrosti gozda.

Slika 1: Dejavnosti monitoringa (spremljanja) stanja gozdnih ekosistemov v Sloveniji (http://gams.gozdis.si/
impsi/monitoring.html)
Figure 1: Activities of monitoring of forest ecosystems in Slovenia .

Vegetacija je dober pokazatelj stanja in spre-
memb v okolju. Na podlagi poznavanja ekoloških 
niš rastlin (Devictor et al., 2010) lahko že po 
spremembi vegetacije sklepamo na spremenjene 
okoljske dejavnike. Pomen dolgotrajnejšega spre-
mljanja vegetacijske dinamike, ki se v okviru 
monitoringa opravlja vsakih pet let, je v tem, da 
dobimo informacije o spremembah v celotnem 
gozdnem ekosistemu. Glavni cilj spremljanja 
vegetacije v okviru programa SSGE je pridobi-
vanje informacij o spremembah rastlinske vrstne 
pestrosti zaradi naravne dinamike (npr. naravna 
sukcesija gozda) in motenj (npr. onesnaženje 
zraka, klimatske spremembe, način in intenziteta 
gospodarjenja z gozdom idr.). V okviru spremlja-
nja vegetacije s trajnim monitoringom sledimo 
spremembam (I) v vrstni sestavi vegetacije, (II) 
v stopnji zastiranja posameznih vrst in (III) v 
vertikalni strukturi vegetacije – kot posledicah 
spreminjanja rastiščnih razmer. 

2  MeToDe
2  MeThoDs
2.1  Metode pedoloških del 
2.1  Methods of pedological works 
Vsaka od podrobneje obravnavanih dvanajstih 
ploskev (Preglednica 1) intenzivnega monito-
ringa (IM) gozdnih ekosistemov je sestavljena iz 

Urbančič, M., Kutnar, L., Kobal, M., Žlindra, D., Marinšek, A., Simončič, P.: Značilnosti tal in rastja na ploskvah  
intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov
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Slika 2: Lokacije ploskev intenzivnega monitoringa v Sloveniji, ki poteka še po letu 2010.
Figure 2: Locations of intensive monitoring of plots in Slovenija, still being assessed after 2010.

središčne kvadratne ploskve (50 × 50 m = 2.500 
m2), ki jo obdaja 25 m širok varovalni pas, tako 
da njena celotna površina znaša en hektar (100 
× 100 m) (Slika 3). V spodnjem, stranskem in 
zgornjem delu varovalnega pasu je bilo na treh 
linijah z medsebojno razdaljo okoli 10 m izbranih 
24 mest za vzorčenje tal (oz. 8 na liniji) (Slika 3). 
Na njih smo s pedološko polkrožno sondo pre-
iskali talne razmere. Zabeležili smo morfološke 
lastnosti, globino in vrsto tal. Nato smo z lesenim 
okvirjem (25 × 25 cm) odvzeli vzorce organskih 
podhorizontov (opada – Ol, fermentacijske plasti 
– Of, humificirane organske plasti – Oh). S sondo, 
premera 7 cm, smo odvzeli vzorce mineralnega 
dela tal (M) iz v naprej določenih globin (0-5 cm, 
5-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm, 60-80 
cm) skupaj z živimi koreninami in skeletom. 
Odvzete vzorce vsake linije smo po talnih plasteh 
že na terenu združili v kvantitativne združene 
talne vzorce. 

Poleg tega smo na vsaki ploskvi izkopali dva 
talna profila, kjer smo opisali morfološke lastno-

sti tal ter iz njihovih talnih horizontov odvzeli 
porušene talne vzorce. Ker iz združenih vzorcev 
tal sklepamo o prevladujočih lastnostih tal na 
ploskvi, smo talna profila večinoma izbrali tako, 
da prikazujeta čim širši razpon značilnosti tal.  

S pomočjo talnih vzorcev smo v laboratoriju 
za gozdno ekologijo (LGE) Gozdarskega inštituta 
Slovenije ugotavljali naslednje lastnosti prouče-
vanih gozdnih tal: vrednosti pH v ultračisti vodi 
in v raztopini 0,01 M CaCl2, vsebnosti CaCO3, 
organskega C, humusa, skupnega N in razmerja 
C/N, vsebnost izmenljivih bazičnih in kislih 
kationov, kationsko izmenjalno kapaciteto (KIK), 
stopnjo nasičenosti tal z izmenljivimi bazami 
ter teksturo. Kvantitativnim združenim talnim 
vzorcem, odvzetim iz organskih in mineralnih 
plasti, smo poleg kemijskih in fizikalnih para-
metrov izmerili tudi maso zračno suhih in v 
peči posušenih tal pri 105 °C, maso korenin, 
posušenih pri 105 °C, maso skeleta (ø > 2 mm), 
prostornino skeleta (ø > 2 mm), kvantitativne 
vsebnosti organskega ogljika v tleh ter vsebnosti 

Urbančič, M., Kutnar, L., Kobal, M., Žlindra, D., Marinšek, A., Simončič, P.: Značilnosti tal in rastja na ploskvah  
intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov
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P, K, Ca, Mg ter nekaterih kovin (Al, Fe, Mn, Cd, 
Pb, Zn, Cu), ekstrahiranih z zlatotopko.

Opise talnih profilov in laboratorijske analize 
talnih vzorcev smo izvedli po metodah, ki smo jih 
uporabili pri projektu BioSoil (Urbančič in sod., 
2009). Proučevana tla smo uvrstili v talne tipe 
glede na klasifikacijo, ki se uporablja v Sloveniji 
(Urbančič in sod., 2005) in mednarodno WRB 
(2006) klasifikacijo. 

2.2 Metode popisa pritalne vegetacije
2.2 Methods of ground vegetation survey
Popis pritalne vegetacije na ploskvah intenzivnega 
monitoringa (IM) je potekal v skladu z mednaro-
dno usklajeno metodologijo ICP Forests - Ground 
Vegetation (2002, 2007; Canullo in sod. 2011). 

V osrednjem delu vseh dvanajstih ploskev IM 
(Preglednica 1) smo sistematično razvrstili po štiri 
vegetacijske podploskve, velikosti 10 × 10 metrov 
(skupna popisna površina je 400 m2). Na petih 

ograjenih (intenzivnejših) ploskvah smo poleg 
podploskev v osrednjem delu postavili še štiri 
zunaj ograje (Slika 3). Dodatno smo na vseh loka-
cijah (Preglednica 1) postavili po deset manjših 
podploskev z velikostjo 2 × 2 metra (Slika 3). Na 
ograjenih (intenzivnejših) ploskvah smo v robnem 
pasu postavili pet vegetacijskih podploskev, pet 
pa zunaj ograje, v njeni neposredni bližini. 

Na raziskovalnih ploskvah smo ocenili splo-
šne sestojne značilnosti. Poleg tega smo ocenili 
stopnjo zastiranja posameznih vertikalnih plasti 
vegetacije (pravokotna projekcija na površino 
ploskve). Sestavili smo skupno oceno zastiranja 
vegetacije ter ločene ocene stopnje zastiranja za 
drevesno, grmovno, zeliščno in mahovno plast. 

Vrstno sestavo vegetacije smo ločeno popisali 
po petih vertikalnih plasteh (mahovna plast, 
zeliščna plast, grmovna plast, spodnja drevesna 
plast in zgornja drevesna plast) in za vsako vrsto 
ocenili stopnjo zastiranja. 

Preglednica 1: število (N) večjih (10 × 10 m) in manjših (2 × 2 m) podploskev za popis pritalne vegetacije znotraj 
(Nzn) in zunaj (Nzu) ograje ploskev IM 
Table 1: Number (N) of bigger (10 × 10 m) and smaller (2 × 2 m) subplots for ground vegetation survey inside 
(Nzn) and (Nzu) outside of fence for IM plots

Št.
No.

Lokacija
Location

Ime ploskve
Name of 

plot

Leto popisa 
Year of 
releve

ograjena
fenced

večja pl. – 
(10 × 10 m)

Nzn 

večja pl. 
(10 × 10 

m) 
Nzu 

Manjša pl.   
(2 × 2 m)

Nzn

Manjša pl. 
(2 × 2 m)

Nzu

1 Pokljuka Krucmanove 
konte 2004, 2009 ne/no 0 4 0 10

2 Trnovski 
gozd Fondek 2004, 2009 da/yes 4 4 5  5

3 Sežana Gropajski 
bori 2004, 2009 ne/no 0 4 0 10

4 Kranj Brdo 2004, 2009 da/yes 4 4 5  5

5 Kočevska 
Reka Borovec 2004, 2009 da/yes 4 4 5  5

6 Pohorje Kladje 2009 ne/no 0 4 0 10

7 Vinska 
gora Temenjak 2009 ne/no 0 4 0 10

8 Kum Lontovž 2004, 2009 da/yes 4 4 5  5

9 Loški Potok Gorica 2004, 2009 ne/no 0 4 0 10

10 Kostanje-
vica

Krakovski 
gozd 2004, 2009 ne/no 0 4 0 10

11 Lendava Murska 
šuma 2004, 2009 da/yes 4 4 5  5

12 Pohorje Tratice 2009 ne/no 0 4 0 10
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Vertikalne plasti vegetacije smo opredelili po 
naslednjih merilih: 

 – v mahovno plast (M) smo uvrstili le mahovne 
vrste, 

 – v zeliščno plast (Z) smo uvrstili zeliščne in 
lesnate rastlinske vrste z višino prevladujočih 
osebkov do 50 centimetrov; v to plast smo 
uvrstili tudi vse zelnate rastline, ki presegajo 
to višino, 

 – osebke lesnatih rastlinskih vrst, ki so visoki 
več kot 50 centimetrov in še ne dosegajo višine 
petih metrov ali prsnega premera desetih cen-
timetrov, smo uvrstili v grmovno plast (G). V 
to plast smo vključili tudi olesenele vzpenjavke, 
ki dosegajo to višino,

 – grmovne ali drevesne vrste, ki presegajo višino 
pet metrov ali imajo prsni premer več kot deset 
centimetrov, smo opredelili kot vrste spodnje 
drevesne plasti (D2). V to plast uvrščamo 
drevesa, ki še niso dosegla t. i. strehe sestoja 
in so podstojna. V to plast smo vključili tudi 
olesenele vzpenjavke, ki dosegajo višino spo-
dnje drevesne plasti, 

 – v zgornjo drevesno plast (D1) smo uvrstili 
drevesa, ki tvorijo streho sestoja (sorasla in 
nadrasla drevesa). V to plast smo vključili 
tudi olesenele vzpenjavke, ki dosegajo višino 
zgornje drevesne plasti. 
Razmejitev med spodnjo in zgornjo drevesno 

plastjo je relativna, odvisna od rastiščnih razmer 
in tipa gozda. 

Kot nomenklaturni vir za določanje rastlinskih 
vrst smo uporabili Malo floro Slovenije – Ključ 
za določevanje praprotnic in semenk (Martinčič 
et al., 2007).

Oceno stopnje zastiranja vrst (obilja) večjih 
(10 × 10 metrov) podploskev smo pripravili po 
modificirani Braun-Blanquetovi metodi (Bark-
man et al., 1964). Za oceno stopnje zastiranja vrst 
(obilja) manjših (2 × 2 metrov) podploskev pa smo 
uporabili modificirano metodo (Londo, 1975).

V prvi fazi monitoringa pritalne vegetacije smo 
v letu 2004 popisali vegetacijo na 64 večjih (10 
× 10 m) in 110 manjših (2 × 2 m) vegetacijskih 
podploskvah (Preglednica 1). V popis vegetacije 
smo zajeli tri aspekte: i) zgodnjepomladanski 
aspekt (popis je potekal od 7. aprila do 14. maja 
oz. do 7. junija na višje ležečih ploskvah IM na 
Pohorju in Pokljuki); ii) poznopomladanski-
-zgodnjepoletni aspekt (popis je potekal od 18. 
maja do 15. junija oz. do 14. julija na višje ležečih 
ploskvah IM); iii) poletni aspekt (popis je potekal 
od 13. julija do 17. avgusta). 

Ponovitev popisa vegetacije v letu 2009 je 
potekala na desetih izbranih ploskvah po Sloveniji 
(zaradi racionalizacije je bila opuščena ploskev 7 
– Temenjak, namesto ploskve 6 – Kladje je bila na 
Pohorju vzpostavljena nova ploskev 12 – Tratice). 
Ob ponovitvi je bil popisan samo poletni aspekt 
vegetacije (med 9. julijem in 27. avgustom 2009). 

Na temelju popisa rastlinskih vrst in ogleda 
terena smo vegetacijo ploskev IM opredelili z 

a) b)

Slika 3: Shema razporeditve vegetacijskih podploskev in mest sondaže ter vzorčenja tal na ploskvah IM v Sloveniji: 
a) neograjena ploskev; b) ograjena ploskev
Figure 3: Scheme of vegetation sub-plots and soil sampling points distribution on IM plots in Slovenia: a) unfenced 
plot; b) fenced plot
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uporabo različnih fitocenoloških kart (Košir et 
al., 1974, 2003, 2007; čarni et al., 2002), fitoge-
ografskih študij (Wraber, 1969; Zupančič, 1987; 
Zupančič in Žagar, 1995) in preglednih fitoce-
noloških del (Zorn, 1975; Smole, 1988; Mucina 
et al., 1993; Zupančič, 1999; Robič in Accetto, 
2001; Marinček in čarni, 2002; čarni et al., 2008; 
Dakskobler, 2008).

3   ReZULTATI IN RAZPRAvA
3   ResULTs AND DIsCUssIoN

3.1  Matične podlage, debeline 
horizontov in razvrstitve sondiranih 
tal in tal reprezentančnih profilov

3.1  Parent materials, thickness of 
horizons and classifications of probed 
soils and soils of representative 
profiles 

3.1.1  Značilnosti avtomorfnih tal ploskev IM 
3.1.1  Characteristics of terrestrial soils of IM plots 

Na t. i. trdi karbonatni podlagi (na apnencih in 
dolomitih) je bilo osnovanih šest ploskev IM 
(Preglednica 2), poimenovanih: Borovec (BO), 
Fondek (FO), Gorica (GO), Gropajski bori (GB), 
Lontovž (LO) in Temenjak (TE), vendar je bilo 
pedološko podrobneje proučenih le prvih pet 
ploskev IM (Slika 11).

Ploskev Borovec je postavljena na območju 
OE Kočevje; pretežno leži na dolomitu, ponekod 
se pojavlja tudi apnenec. Organski horizont (O) 
sondiranih tal je bil povprečno debel 5,2 cm, 
mineralni del tal (M) pa 45,5 cm. Povprečna 
skupna debelina organskega in mineralnega dela 
sondiranih tal (O+M) je bila 50,6 cm (Slika 11). 
Na vseh 24 sondiranih mestih smo našli le organ-
ska podhorizonta iz opada Ol in iz fermentiranih 
rastlinskih ostankov Of oz. sprsteninasto (Mull) 
obliko humusa. Na 12 (50 %) sondiranih mestih 
smo ugotovili talni tip rjava pokarbonatna tla, 
ki so bila večinoma tipična, srednje globoka do 
globoka in ilovnata. Po klasifikaciji WRB smo jih 
razvrstili v referenčno talno skupino kambisoli 
(CM). Na enajstih (46 %) sondiranih mestih smo 
našli rendzine. Vse so bile sprsteninaste, osem je 
bilo tipičnih, tri pa rjave z inicialnim kambičnim 
horizontom Brz, tanjšim od 15 cm. šest rendzin je 
imelo ohrični humusno-akumulacijski horizont 

Slika 4: Na karbonatni matični podlagi je bilo osnova-
nih 6 ploskev za intenzivno spremljanje stanja gozdov. 
Fotografija prikazuje rjava pokarbonatna tla (foto: 
M. Kobal)
Figure 4: 6 plots for intensive monitoring of forest 
condition were established on calcareous bedrock. The 
photo shows brown soils on limestones and dolomites. 
(Photo: M. Kobal)

Aoh. Te smo po WRB (2006) uvrstili v leptosole 
(LP). Pet jih je imelo debelejši, molični Amo, ki 
smo jih glede na WRB uvrstili v feozeme (PH). 
Na enem od sondiranih mest smo določili izprana 
pokarbonatna tla, ki smo jih po WRB uvrstili v 
luvisole (LV). 

Ploskev IM Fondek je bila izbrana v severo-
zahodnem delu Trnovskega gozda na območju 
OE Tolmin. Matična podlaga je apnenec. Na 
omenjenem gorskem kraškem svetu je bil organski 
horizont (O) tal povprečno debel 10,1 cm, mine-
ralni del tal (M) 22 cm, povprečna skupna debelina 
(O+M) pa 32,1 cm. Poleg organskih podhorizontov 
Ol in Of smo na večini sondiranih mest našli še 
dobro razvit humusni organski podhorizont Oh s 
povprečno debelino 4,3 cm (Slika 11). Na sedmih 
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Slika 5: Bukov sestoj 
na ploskvi IM Borovec 
pri Kočevski Reki je bil 
precej poškodovan za-
radi žleda v letu 2014. 
(foto: L. Kutnar)
Figure 5: Beech stand 
on the Borovec near 
Kočevska Reka IM 
plot was considerably 
damaged due to sleet 
in 2014. (Photo: L. 
Kutnar)

mestih je bil organski horizont foličen (Ofo, debel 
≥ 10 cm). Tudi tu smo na dvanajstih (50 %) 
sondiranih mestih našli rjava pokarbonatna tla 
(po WRB evtrične kambisole). Nadalje smo jih 
uvrstili v tipična in plitva rjava pokarbonatna tla. 
Tudi tu smo na enajstih (46 %) sondiranih mestih 
našli rendzine, večino je pokrival surovi humus 
(Mor); šest (po WRB leptosoli) jih je imelo Aoh, tri 
(po WRB feozemi) so imele Amo, dve organogeni 
rendzini pa sta bili brez horizonta A. Na enem 
sondiranem mestu smo tla uvrstili v kamnišče 
(po WRB litični leptosol). 

V spodnjem in srednjem delu ploskve prevla-
dujejo dobro razvita, plitva do srednje globoka, 
rjava pokarbonatna tla, ki ponekod prehajajo v 
rjavo rendzino. Obravnavana rjava pokarbonatna 
tla so tipična, srednje skeletna. Njihove organske 
in humusno akumulacijske plasti imajo srednje 
do slabo kisle reakcije, spodnje mineralne (oz. 
kambične) plasti pa so slabo kisle do alkalne. 
Nasičenost z izmenljivimi bazičnimi kationi 
je velika. V kationskih izmenjavah imajo daleč 
največje deleže kalcijevi ioni. Tla so biološko 
zelo aktivna in imajo ugoden vodni režim. V 
zgornjem delu, ki je zelo kamnit in skalnat, so 
tla plitva in slabše razvita. Prevladujejo prhni-
naste rendzine, ki se izmenjujejo z razvitejšimi 
sprsteninastimi rendzinami ter slabo razvitimi 
organskimi tlemi (organogeno rendzino brez A 

horizonta oz. gorsko črnico) in kamniščem. Za 
obravnavane prhninaste rendzine je značilno, da 
imajo površinske organske plasti srednje do slabo 
kisle reakcije, spodnja humusna akumulativna 
plast pa je zelo skeletna, slabo kisla do alkalna, 
karbonatna in zelo nasičena z izmenljivimi 
bazičnimi kationi. V kationskih izmenjavah 
imajo največje deleže kalcijevi ioni. Zaradi svoje 
slabše razvitosti in skeletnosti tla teh rastišč 
vsebujejo razmeroma malo rastlinskih hranil, 
so slabše biološko aktivna, slabo vododržna in 
slabše rodovitna.

Izkopali in opisali smo tudi dva reprezentančna 
pedološka profila. Prvega smo izkopali v tipičnih, 
globokih, ilovnatih rjavih pokarbonatnih tleh 
(evtričnem kambisolu), drugega pa v tipični, 
srednje globoki rendzini s surovim humusom 
(foličnem, rendzičnem feozemu).

Ploskev IM Gorica je postavljena na območju 
OE Kočevje. Matična podlaga je dolomit. Organski 
horizont (O) sondiranih tal je bi v povprečju debel 
5,6 cm, mineralni del tal (M) 48,5 cm, povprečna 
skupna debelina (O+M) pa 54,1 cm (Slika 11). Na 
vseh štiriindvajsetih sondiranih mestih smo našli 
le organska podhorizonta Ol in Of oz. sprsteni-
nasto (Mull) obliko humusa. Na sedmih (29 %) 
sondiranih mestih smo ugotovili rendzine. Vse 
so bile rjave (z inicialnim kambičnim horizon-
tom B) ter srednje globoke do globoke. Po WRB 
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smo tri razvrstili v leptosole, štiri pa v feozeme. 
Na petnajstih (63 %) sondiranih mestih smo 
našli rjava pokarbonatna tla. Večinoma so bila 
tipična, srednje globoka do globoka, ilovnata. Po 
klasifikaciji WRB smo jih razvrstili v kambisole. 
Na dveh (8 %) sondiranih mestih smo določili 
izprana pokarbonatna tla, ki smo jih po WRB 
uvrstili v luvisole. Na ploskvi smo izkopali tudi 
dva reprezentančna pedološka profila. Prvega 
smo izkopali v izpranih pokarbonatnih, evtrič-
nih, globokih, glinastih tleh (luvisolu), drugega 

Slika 6: V osrednjem 
delu ploskve IM Fon-
dek na Trnovskem 
gozdu prevladujejo 
bukova drevesa. (foto: 
L. Kutnar)
Figure 6: Beech trees 
prevail in the central 
part of the Fondek in 
Trnovski gozd IM plot. 
(Photo: L. Kutnar)

Slika 7: V letu 2004 je 
bil sestoj na ploskvi 
IM Gorica v Loškem 
potoku razmeroma 
sklenjen. (foto: L. 
Kutnar)
Figure 7: In 2004, the 
stand on the Gorica 
in Loški potok IM 
plot was relatively 
closed. (Photo: L. 
Kutnar)

pa v sprsteninasti, karbonatni, srednje globoki 
rendzini (feozemu).

Na ploskvi IM Gropajski bori, osnovani na 
Krasu (OE Sežana) na apnencu, je bil organski 
horizont (O) sondiranih tal povprečno debel 5,3 
cm, mineralni del tal (M) 16,2 cm, povprečna 
skupna debelina (O+M) pa 21,5 cm (Slika 11). Na 
vseh štiriindvajsetih sondiranih mestih smo našli 
le organska podhorizonta Ol in Of oz. sprstenina-
sto (Mull) obliko humusa. Na enem sondiranem 
mestu smo določili kamnišče (po WRB litični 
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leptosol). Na petnajstih (63 %) sondiranih mestih 
smo ugotovili rendzine. Vse so bile rdečerjave (z 
inicialnim kambičnim horizontom B) z ohričnim 
humusno-akumulacijskim horizontom Aoh. Po 
WRB smo jih razvrstili v leptosole. Na osmih 
(33 %) sondiranih mestih smo našli rdečerjava 
pokarbonatna tla, vsa so bila tipična in večinoma 
plitva. Zaradi rdeče rjave barve njihovega kambič-
nega horizonta Brz smo jih po klasifikaciji WRB 
razvrstili v kromične kambisole.

Ploskev IM Lontovž je bil osnovan blizu 
smučišča na Dobovcu na območju OE Lju-
bljana. Matična podlaga je dolomit, kjer je bil 

Slika 8: Stanje na plo-
skvi IM Gorica v letu 
2015, ko je bila izve-
dena sanacija po žledu. 
(foto: L. Kutnar)
Figure 8: Condition on 
the Gorica IM plot in 
2015, when the sani-
tation after sleet was 
carried out. (Photo: L. 
Kutnar)

Slika 9: Sajena dreve-
sa črnega bora (Pinus 
nigra) na ploskvi IM 
Gropajski bori se po-
stopoma sušijo in umi-
kajo iz sestojev. V njih 
postajajo prevladujoče 
različne vrste avtohto-
nih listavcev. (foto: L. 
Kutnar)
Figure 9: The planted 
black pine trees (Pinus 
nigra) on the Gropajski 
bori IM plot are gradually 
getting dried and retreat 
from the stands. Diverse 
species of autochthonous 
deciduous trees are be-
coming predominant 
there. (Photo: L. Kutnar) 

organski horizont (O) sondiranih tal povprečno 
debel 4,1 cm (od tega Ol + Of 2,9 cm, Oh pa 1,2 
cm), mineralni del tal (M) 28,8 cm, povprečna 
skupna debelina (O+M) pa 32,9 cm (Slika 11). Na 
sondiranih mestih prevladuje prhninasta oblika 
humusa. Na dvanajstih (50 %) sondiranih mestih 
smo ugotovili rendzine, od tega na petih mestih 
tipične in na sedmih rjave. Pet jih je imelo Aoh, 
sedem pa Amo horizont. Na preostalih dvanajstih 
(50 %) sondiranih mestih smo našli rjava pokar-
bonatna tla. Vsa so bila tipična in večinoma plitva 
do srednje globoka. Po WRB smo tla na sedmih 
mestih razvrstili v leptosole, na petih v feozeme, 
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v dvanajstih pa v kambisole. Izkopali smo tudi 
dva reprezentančna pedološka profila; prvega 
smo izkopali v tipičnih, srednje globokih, ilov-
natih, sprsteninastih, rjavih pokarbonatnih tleh 
(kambisolu), drugega pa v prhninasti, karbonatni, 
globoki rendzini (feozemu).

Stopnja nasičenosti z bazami je za tla na 
apnencih in dolomitih po večini velika, zato jim 

Slika 10: Sestoj na plo-
skvi IM Lontovž na se-
vernem pobočju Kuma je 
bil izpostavljen različnim 
vplivom, zato so na po-
sameznih delih nastale 
manjše sestojne odprtine. 
Posnetek je iz leta 2004, 
ko je bil sestoj sklenjen. 
(foto: L. Kutnar)
Figure 10: The stand on the 
Lontovž IM stand on the 
northern slope of Kum was 
exposed to diverse impacts, 
due to which smaller stand 
gaps arose on individual 
parts. The photo is form 
2004, when the stand was 
closed. (Photo: L. Kutnar)

Slika 11: Povprečne globine posameznih horizontov tal na karbonatni podlagi
Figure 11: Average horizon thicknesses on carbonate bedrock soils

dodamo kvalifikator WRB »evtrični« (eutric). 
Daleč največji delež pri kationskih izmenjavah 
imajo pri teh tleh praviloma kalcijevi ioni. Rdeče 
rjavim rendzinam, rdeče rjavim pokarbonatnim 
tlem in izpranim pokarbonatnim tlem s primor-
skega krasa pa zaradi njihove rdeče rjave barve 
dodamo kvalifikator »kromični« (chromic).
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3.1.2  Značilnosti avtomorfnih tal ploskev IM 
na granodioritu

3.1.2  Characteristics of terrestrial soils of IM 
plots on granodiorite

Dve ploskvi IM (Kladje in Tratice) smo osnovali 
na Pohorju (OE Maribor), kjer je matična podlaga 
granodiorit. Na ploskvi Kladje je bil organski 
horizont (O) sondiranih tal debel povprečno 14,5 
cm (od tega Ol + Of 4,1cm, Oh pa kar 10,4 cm), 
mineralni del tal (M) 70,6 cm, povprečna skupna 
debelina O+M pa 85,1 cm (Slika 14). Na vseh 
sondiranih mestih smo našli prhninasto obliko 
humusa. Na triindvajsetih (96 %) sondiranih 
mestih smo določili tipična, večinoma srednje 

Preglednica 2: Imena in kratice ploskev IM, njihove povprečne nadmorske višine in matične podlage
Table 2: Names and designations of IM plots, their average elevations and parent materials.

Ime ploskve IM 
Name of IM plot 

Kratica 
IM

Koda
Code

Nadm. viš.
Elevation 

Matična podlaga
Parent material

Ploskve IM na apnencih, dolomitih / IM plots on limestones, dolomites

Borovec BO 5 705 m Dolomit, apnenec / Dolomite, limestone

Fondek FO 2 827 m Apnenec / Limestone

Gorica GO 9 955 m Dolomit / Dolomite

Goropajski bori GB 3 420 m Apnenec / Limestone

Lontovž LO 8 950 m Dolomit / Dolomite

Temenjak TE 7 729 m Dolomit / Dolomite

Ploskve IM na nekarbonatnih, magmatskih kamninah / IM plots on noncalcareous, plutonic rocks

Kladje KL 6 1304 m Granodiorit / Granodiorite

Tratice TR 12 1285 m Granodiorit / Granodiorite

Ploskve IM na mešanih, nevezanih usedlinah / IM plots on mixed, unconsolidated sediments

Brdo BR 4 471 m Prod rečne terase /River terrace gravel

Krakovski gozd KG 10 160 m Pleistocenska glina, ilovica / Pleistocene clay, 
loam

Krucmanove konte KK 1 1397 m Morensko kamenje / Morainic stones

Murska šuma Mš 11 170 m Aluvialna ilovica, pesek / Alluviual loam, sand

Slika 12: Distrična rjava tla se razvijejo na nekarbona-
tnih matičnih podlagah. Na tem tipu tal smo osnovali 
2 ploskvi za intenzivno spremljanje stanja gozdnih 
ekosistemov (foto: M. Kobal)
Figure 12: Dystric brown soil develops on non-calcareous 
bedrock. We established 2 plots for intense monitoring of 
forest ecosystems condition on this type of soil. (Photo: 
M. Kobal)
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Slika 13: Na delu plo-
skve IM Tratice na 
Pohorju je ohranjen 
bukov sestoj. Bukev se 
postoma vrašča tudi v 
okoliške smrekove se-
stoje. (foto: L. Kutnar)
Figure 13: A beech 
stand is preserved on 
a part of the Tratice on 
Pohorje IM plot. The 
beech is also gradu-
ally growing into sur-
rounding spruce stands. 
(Photo: L. Kutnar)

Slika 14: Povprečne globine posameznih horizontov tal na granodioritni podlagi
Figure 14: Average horizon thicknesses of granodiorite bedrock soils

globoka do globoka distrična rjava tla (po WRB 
distrične kambisole). Le na enem sondiranem 
mestu smo določili rjavi srednje globok distrični 
ranker. Na ploskvi smo izkopali dva reprezen-
tativna pedolška profila; prvega smo izkopali v 

distričnih rjavih tleh (distrični kambisol), drugega 
pa v distričnem rankerju s pretežno umbričnim 
horizontom Aum (umbrisol).

Na ploskvi IM Tratice je bil organski horizont 
(O) sondiranih tal povprečno debel 6,6 cm (od 

Urbančič, M., Kutnar, L., Kobal, M., Žlindra, D., Marinšek, A., Simončič, P.: Značilnosti tal in rastja na ploskvah  
intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov



GozdV 74 (2016) 116

tega Ol + Of 3,9 cm, Oh pa 2,8 cm), mineralni 
del tal (M) 70,7 cm, povprečna skupna debelina 
(O+M) pa 77,3 cm (Slika 14). Tudi tu smo na vseh 
sondiranih mestih našli prhninasto obliko humusa 
in na triindvajsetih (96 %) sondiranih mestih 
tipična, večinoma srednje globoka do globoka 
distrična rjava tla (po WRB distrični kambisol). 
Le na enem sondiranem mestu smo določili rjav 
plitev distrični ranker z ohričnim horizontom Aoh 
(po WRB distrični leptosol).

3.1.3  Značilnosti avtomorfnih tal ploskev IM 
na mešanih, nevezanih usedlinah

3.1.3  Characteristics of terrestrial soils of IM 
plots on mixed, unconsolidated sediments 

Te značilnosti imata dve ploskvi IM: Brdo in 
Krucmanove konte (Slika 17). 

Ploskev IM Brdo smo postavili v območju 
posestva Brdo pri Kranju (OE Kranj). Leži na 
pretežno nekarbonatnih, prodnatih, fluviogla-
cialnih usedlinah, kjer prevladuje kremenov 
porfirit. Organski horizont (O) sondiranih tal je 
bil povprečno debel 13,8 cm, od tega Ol + Of 7,8 
cm, Oh pa 6,0 cm. 

Na vseh sondiranih mestih smo našli vse tri 
organske podhorizonte. Na trinajstih (54 %) 
mestih je bil Oh podhorizont enako debel ali debe-
lejši kot Ol in kot Of, zato smo te plasti razvrstili v 
prhninasto obliko humusa, na preostalih enajstih 

(46 %) mestih pa v surovi humus. čeprav je naša 
sonda segala le 90 cm globoko, na temelju talnih 
profilov in drugih izkopov ocenjujemo, da je bil 
mineralni del tal (M) debel od enega metra do 
metra in pol oz. povprečno okoli 1,3 m. 

Na vseh sondiranih mestih smo našli globoka 
do zelo globoka distrična rjava tla (po WRB dis-
trični kambisol). Tri smo razvrstili v podtip tipič-
nih, enaindvajset pa v podtip izpranih distričnih 
rjavih tal. V tleh obeh podtipov smo izkopali tudi 
reprezentančna pedološka profila. 

Tla ploskev IM Kladje (KL), Tratice (TR) in 
Brdo (BR) imajo nizke pH-vrednosti in so revne z 
bazami. Iz laboratorijskih podatkov talnih profilov 
je razvidno, da je mineralni del tal BR in KL zelo 
distričen (stopnja nasičenosti z bazičnimi kationi 
se je pri BR gibala od 22,9 do 3,4 %, pri KL pa 
od 17,2 don 1,8 %). Največji delež v kationskih 
izmenjavah (več kot 50 %) pa imajo aluminijevi 
ioni, zato takim tlem po WRB pripada kvalifikator 
»aluminijev« (alumic).

Ploskev IM Krucmanove konte smo posta-
vili na Pokljuški planoti (OE Bled) na pretežno 
karbonatni moreni iz apnenčastega kamenja, 
ponekod iz rožencev. Tu je bil organski horizont 
(O) sondiranih tal povprečno debel 3,9 cm (od 
tega Ol + Of 1,4 cm, Oh pa 2,5 cm), mineralni del 
tal (M) 45,8 cm, povprečna skupna debelina O+M 
pa 49,7 cm (Slika17). Na večini sondiranih mest 
smo našli prhninasto obliko humusa. Na vseh 

Slika 15: V sestoju na 
ploskbi IM Brdo moč-
no prevladuje rdeči 
bor (Pinus sylvestris). 
V zeliščni plasti je 
razraščena orlova 
praprot (Pteridium 
aquilinum). (foto: L. 
Kutnar)
Figure 15: Red pine 
(Pinus sylvestris) heav-
ily prevails in the stand 
on the Brdo IM stand. 
Eagle fern is spread in 
the herbaceous layer. 
(Photo: L. Kutnar)
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sondiranih mestih smo ugotovili ohrični horizont 
Aoh. Na 6 (25 %) sondiranih mestih smo določili 
plitve skeletne rendzine (eno karbonatno ter pet 
rjavih smo po WRB razvrstili v leptosole), na 
sedemnajstih (71 %) smo določili evtrična rjava 
tla (po WRB evtrični kambisol), na enem mestu 
izprana tla (po WRB luvisol). Izkopali smo tudi 
dva reprezentančna pedološka profila. Prvi je bil 

Slika 16: Paše živine 
na ploskvi IM Kru-
cmanove konte na 
Pokljuki vpliva na 
stanje gozdnih tal in 
vegetacije. (foto: L. 
Kutnar)
Figure 16: Livestock 
pasture on the Kruc-
manove konte on 
Pokljuka IM plot af-
fects condition of forest 
soil and vegetation. 
(Photo: L. Kutnar)

izkopan v zelo skeletni rendzini (leptosol), drugi 
pa v izpranih tleh na mešani moreni (luvisol). 
Izprana tla profila so nastala v majhni kotanji. 
Večinoma so bila tla evtrična, le eluvialni horizont 
E je bil distričen.

Slika 17: Povprečne golobine posameznih horizontov avtomorfnih tal na mešanih nevezanih usedlinah
Figure: 17: Average horizon thicknesses of terrestrial soils on mixed, unconsodilated sediments
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3.1.4  Značilnosti hidromorfnih tal ploskev 
IM na mešanih, nevezanih usedlinah

3.1.4  Characteristics of hydromorphic soils 
of IM plots on mixed, unconsodilated 
sediments 

Take značilnosti imajo tla na dveh ploskvah IM: 
Krakovski gozd in Murska šuma (Slika 21).

Matična podlaga na ploskvi IM Krakovski gozd 
(KG – OE Brežice) so pleistocenske usedline (iz 
ilovice, gline, proda, peska). Tu je bil organski 
horizont (O) sondiranih tal povprečno debel 2,6 
cm. Na vseh štiriindvajsetih sondiranih mestih 
smo našli organska podhorizonta iz opada Ol 
in iz fermentiranih rastlinskih ostankov Of oz. 
sprsteninasto obliko humusa (Mul, Hydromull). 

Slika 18: Drevesa ozkolistnega 
jesena (Fraxinus angustifolia) 
ob jarku na ploskvi IM Kra-
kovski gozd v letu 2004. (foto: 
L. Kutnar)
Figure 18: The narrow-leafed 
ash trees (Fraxinus angustifolia) 
along the ditch on the Krakovski 
gozd IM plot in 2004. (Photo: 
L. Kutnar)

čeprav je naša sonda segala le 90 cm globoko, 
na temelju talnega profila in drugih izkopov 
ocenjujemo, da je mineralni del tal (M) segal do 
prodnate plasti, ki se pojavlja v globinah okoli 
meter in pol do dva metra (Slika 21). Na šest-
najstih (67 %) sondiranih mestih smo ugotovili 
talni tip hipoglej, za katerega je značilna trajna 
čezmerna namočenost (večinoma le spodnjega 
dela) tal zaradi podtalnice. Na enajstih mestih je 
bil srednje močan (pretežno oksidiran del ogle-
jenega horizonta Go se pojavlja v globinah nad 35 
cm, pretežno reduciran del oglejenega horizonta 
Gr pa v globinah pod 50 cm) do močan (Gr pa se 
pojavlja v globinah 25 - 50 cm). Na osmih (33 %) 
mestih smo opredelili amfiglej, ki je oglejen zaradi 

Slika 19: Pogled na vodni jarek 
na ploskvi IM Krakovski gozd v 
letu 2015. Drevesa ozkolistnega 
jesena (Fraxinus angustifolia) so 
posekali, ker jih je v zadnjem 
obdobju močno prizadel je-
senov ožig (Hymenoscyphus 
fraxineus (anamorph Chalara 
fraxinea)). (foto: L. Kutnar)
Figure 19: The view at the water 
ditch on the Krakovski gozd IM 
plot in 2015. The narrow-leafed 
ash trees (Fraxinus angustifolia) 
were felled due to the heavy 
damage caused by ash dieback 
(Hymenoscyphus fraxineus 
(anamorph Chalara fraxinea)). 
(Photo: L. Kutnar)
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podtalnice in poplavne vode. Na ploskvi smo v 
evtričnem, plitvo humoznem hipogleju izkopali 
reprezentančni pedološki profil. 

Matična podlaga na ploskvi IM Murska šuma 
(Mš – OE Murska Sobota) so aluvialne usedline iz 
ilovice, mivke, peska ter proda. Organski horizont 

Slika 20: V pomladanskem 
aspektu vegetacije na plo-
skvi IM Murska šuma 
prevladujejo petelinčki 
(Corydalis sp. div.). (foto: 
L. Kutnar)
Figure 20: Corydalis (Co-
rydalis sp. div.) prevails in 
the spring vegetation aspect 
on the Murska šuma IM 
plot. (Photo: L. Kutnar)

(O) sondiranih tal je povprečno debel 3,3 cm. Na 
vseh mestih smo našli le plasti Ol in Of. Pod njima 
je ležal 3 do 9,5 cm debel humusni akumulacijski 
horizont Ah, pod njim pa aluvialni substrat, ki 
smo ga ozačili z (B), oziroma kjer so prevladovali 
delci, večji od 2 mm, z (B)/C. Na sedmih (29 %) 

Slika 21: Povprečne golobine posameznih horizontov hidromorfnih tal na mešanih, nevezanih usedlinah
Figure 21: Average horizon thicknesses of hydromorphic soils on mixed, unconsodilated sediments
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sondiranih mestih je imel mineralni del tal 
ilovnato do peščeno teksturo, segal je okoli pol 
metra do meter globoko, nato se je začela plast 
peska in proda (Slika 21). Ponekod so imela ta 
tla ≥ 30 cm debelo plast z ilovnato peščeno do 
peščeno »arenično« teksturo (kvalifikator WRB 
arenic). Ker niso imela znakov oglejevanja, smo 
ta tla uvrstili v neoglejena, po WRB »haplična« 
(kvalifikator haplic) obrečna tla. Na preostalih 
sedemnajstih (71 %) mestih je bil ilovnati do 
meljasto ilovnati mineralni del tal globlji; segal 
je tudi do dva metra globoko in je kazal znake 
oglejevanja. Prevladovala je meljasto ilovnata 
»siltična« tekstura (kvalifikator siltic). Ponekod je 
oksidiran del oglejenega horizonta Go segal največ 

Slika 22: Globoka oglejena tla so značilna za poplavne 
in obrečne gozdove in nastajajo zaradi stalnih in/ali 
občasnih anaerobnih razmer pod vplivom podtalnice 
in/ali poplavne vode. Fotografija prikazuje tla na ploskvi 
IM Murska šuma (foto: L. Kutnar)
Figure 22: Deep gleyed soil is characteristic for flooded 
and riparian forests and emerge due to permanent and/
or occasional anaerobic conditions under the impact of 
ground water and/or flood water. (Photo: Lado Kutnar)

do globine 30 cm, reduciran del oglejenega hori-
zonta Gr pa največ do globine 60 cm. Ta tla smo 
opredelili kot šibko do srednje močno oglejena 
obrečna tla (kvalifikator WRB gleyic). 

Ponekod so bila tla neoglejena, »haplična« 
(haplic), večinoma pa so bila oglejena (kvalifikator 
gleyic). Prevladovala je meljasto ilovnata tekstura 
(kvalifikator siltic), ponekod pa so imela tla ≥ 30 
cm debelo plast z ilovnato peščeno do peščeno, 
»arenično« teksturo (kvalifikator arenic).

Na tej ploskvi smo izkopali dva reprezentančna 
pedološka profila; prvega smo izkopali v zmerno 
oglejenih, drugega pa v neoglejenih obrečnih tleh.

3.2  vegetacijske razmere na ploskvah IM 
3.2  Vegetation conditions on the IM plots 

Na vseh 64 večjih vegetacijskih podploskvah, ki 
so sistematično razvrščene na enajstih izbranih 
ploskvah za intenzivni monitoring gozdnih eko-
sistemov v Sloveniji, smo v letu 2004 popisali 295 
različnih vrst praprotnic in semenk (Kutnar, 2006) 
in 109 mahovnih vrst (Kutnar in Martinčič, 2008).

Na enajstih ploskvah IM smo leta 2004 popisali 
35 do 127 vrst mahov, praprotnic in semenk. V 
povprečju smo evidentirali 61 vrst praprotnic in 
semenk na ploskev (Kutnar, 2006). Med njimi je 
bilo dobrih 13 lesnatih rastlin (6,8 drevesnih in 
6,5 grmovnih vrst) (Kutnar 2011). Poleg tega smo 
na različnih substratih v povprečju popisali še 
dodatnih 27 vrst različnih mahov na posameznih 
ploskvah (Kutnar in Martinčič, 2008). 

Prvo vrednotenje vrstne pestrosti je pokazalo, 
da je celotno število vrst praprotnic in semenk naj-
večje na ploskvah IM Borovec (90 vrst) in Lontovž 
(89 vrst). Ploskvi sta intenzivnejši in ograjeni, zato 
smo to število vrst ugotovili na skupni popisni 
površini 800 m2. Od manj intenzivnih ploskev 
s skupno popisno površino 400 m2 je vrstno 
najbolj pestra ploskev Gorica (77 vrst). Najmanj 
vrst smo popisali v drugotnem smrekovem gozdu 
na Kladju (16 vrst) (Kutnar, 2006).

Prevladujoča drevesna vrsta polovice ploskev 
IM (Preglednica 3) je bukev (Fagus sylvatica). 
Ploskve z dominantno bukvijo v sestoju so: 
Fondek, Borovec, Temenjak, Lontovž, Gorica in 
Tratice. Na ploskvi Fondek, ki ga porašča pri-
morski bukov gozd z jesensko vilovino (Seslerio 
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autumnalis-Fagetum) (Preglednica 3), je bukev 
izrazito prevladujoča. Na posameznih razisko-
valnih podploskvah znotraj ploskve se bukvi z 
nekoliko večjim deležem pridružuje gorski javor 
(Acer pseudoplatanus). Na bolj sušnem, nekoliko 
bolj dvignjenem in tudi razmeroma skalnatem 
delu ploskve se pojavljata tudi bolj termofilni 
drevesni vrsti, navadni mokovec (Sorbus aria) 
in mali jesen (Fraxinus ornus).

Ploskve Borovec, Temenjak in Lontovž porašča 
gorski bukov gozd z velecvetno mrtvo koprivo 
(Lamio orvalae-Fagetum). V drevesni plasti plo-
skve Borovec se poleg zelo prevladujoče bukve 
pojavljata z nekoliko večjim deležem tudi topokrpi 
javor (Acer obtusatum) in gorski javor. Poleg raz-
meroma »čistih« vrst, ki jih lahko opredelimo na 
temelju splošnih morfoloških znakov, so pogosti 
tudi križanci med obema vrstama javora. Med 
graditelji sestoja se redkeje pojavljajo tudi drobnica 
(Pyrus pyraster), navadna bodika (Ilex aquifolium) 
in maklen (Acer campestre). V spodnjih plasteh 
vegetacije (grmovna in zeliščna plast) se pojavljajo 
tudi druge drevesne vrste. 

V bukovem sestoju na ploskvi Temenjak sta 
z nekoliko večjim deležem primešana navadna 
smreka (Picea abies) in gorski javor. Redkeje 
je prisoten tudi navadni mokovec. Smreka in 
gorski javor imata podoben delež kot na ploskvi 
Temenjak tudi v pretežno bukovem sestoju na 
ploskvi Lontovž.

Ploskev Gorica porašča dinarski jelovo-bukov 
gozd oz. bukov gozd s spomladansko torilnico 
(Omphalodo-Fagetum). V pretežno bukovih sesto-
jih se z večjim deležem pojavljata tudi gorski 
javor in jelka (Abies alba). Posamezno pa se jim 
pridružujeta tudi veliki jesen (Fraxinus excelsior) 
in gorski brest (Ulmus glabra).

Gozdno vegetacijo nove ploskve IM Tratice na 
Pohorju smo v sintaksonomskem pomenu proučili 
leta 2009. Ploskev je v bukovem gozdu z zasavsko 
konopnico (Cardamini savensi-Fagetum). To je 
conalna združba pohorskega altimontanskega 
(zgornjegorskega) bukovega gozda, ki naseljuje 
zgornji del montanskega pasu masiva Pohorje, 
pretežno v nadmorskih višinah od 1000 do 1300 
m. Na ploskvi se poleg značilnih drevesnih vrst 
bukve in gorskega javorja pojavljata z razmeroma 
velikim deležem tudi smreka in jelka. Za razliko 

od združbe bukve z zasavsko konopnico, ki je bila 
opisana na apnencih in dolomitih v preddinarskem 
območju, je bila na temelju večje prisotnosti jelke 
na distričnih rjavih tleh na Pohorju opredeljena 
posebna geografska varianta te združbe (Car-
damini savensi-Fagetum var. geogr. Abies alba). 

Na rastišču potencialne združbe bukve z zasa-
vsko konopnico je tudi ploskev Kladje na Pohorju. 
Zaradi v preteklosti spremenjenih gozdov je plo-
skev Kladje poraščena z drugotnim smrekovim 
gozdom z vijugasto masnico (Avenello flexuosae-
-Piceetum), v katerem drevesno plast vegetacije 
gradi le smreka. 

Drugoten je tudi smrekov gozd na ploskvi 
Krucmanove konte na Pokljuki. Ta gozd smo 
opredelili kot smrekovje s svinjsko laknico (Apo-
serido-Piceetum). V drevesni plasti te ploskve se 
pojavlja samo smreka. Vegetacija na tej ploskvi 
bi se lahko razvijala v smeri smrekovega gozda z 
golim lepenom (Adenostylo glabrae-Piceetum), ki 
praviloma uspeva na karbonatnih matičnih pod-
lagah na nadmorski višini med 1400 in 1600 m. 

Tudi ploskev Gropajski bori porašča drugo-
tna vegetacija. To je drugotni gozd črnega bora 
z jesensko vilovino (Seslerio-Pinetum nigrae). 
Glede na trenutno stanje na tej ploskvi lahko 
pričakujemo, da bi naravna sukcesija na bolj 
skalnatem delu ploskve potekala v smeri gozda 
puhastega hrasta s črnim gabrom (Ostryo car-
pinifoliae-Quercetum pubescentis = Aristolochio 
luteae-Quercetum pubescentis), medtem, ko bi se 
na globljih tleh z manj skeleta potencialno lahko 
razvil gozd gradna z jesensko vilovino (Seslerio 
autumnalis-Quercetum petraeae). Smer razvoja 
te vegetacije lahko napovedujemo tudi glede 
na podstojni črni gaber (Ostrya carpinifolia), ki 
zastira večino proučevane površine. Poleg te vrste 
se v spodnji drevesni plasti pojavljajo tudi mali 
jesen, lipovec (Tilia cordata) in trikrpi javor (Acer 
monspessulanum). 

Gozd na ploskvi Brdo smo uvrstili v acidofilni 
gozd rdečega bora z borovnico (Vaccinio myr-
tilli-Pinetum). V preteklosti, ko zooantropogeni 
degradacijski vplivi še niso bili tako izraziti, je 
po vsej verjetnosti to območje poraščal gozd, ki 
je bil podoben kisloljubnemu gozdu gradna in 
belega gabra z borovnico (Vaccinio myrtilli-Car-
pinetum betuli). Na manj degradirano fazo gozda 
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deloma nakazujejo tudi posamezna drevesa gradna 
(Quercus petraea) in pravega kostanja (Castanea 
sativa), ki so sporadično na ploskvi.

Na ploskvah IM Krakovski gozd in Murska 
šuma se pojavljate dve različni obliki nižinskih 
dobovih gozdov. V Krakovskem gozdu so hrastovi 
gozdovi uvrščeni v združbo doba z evropsko 
gomoljčico (Pseudostellario europaeae-Quercetum 
roboris). V Murski šumi pa smo zaradi določenih 
nomenklatoričnih nejasnosti opredelili dobov gozd 
z belim gabrom v širšem pomenu (Preglednica 
3). V skladu z nekaterimi novejšimi študijami in 

Preglednica 3: Fitocenološka oznaka sestojev na ploskvah za intenzivno spremljanje gozdnih ekosistemov v 
Sloveniji (prirejeno po Kutnar, 2006)
Table 3: Phytosociological characterisation of plots for intensive monitoring of forest ecosystems in Slovenia (ac-
cording to Kutnar 2006)

Št.
No.

Ime ploskve 
Name of plot

Latinsko ime združbe 
Latin (scientific) name of plant 
association

slovensko ime združbe 
Slovenian name of plant association

1 Krucmanove 
konte 

Aposerido-Piceetum var. geogr. 
Helleborus niger 

drugotni smrekov gozd s svinjsko laknico 
(smrdljivko), geografska varianta s črnim 
telohom

2 Fondek Seslerio autumnalis-Fagetum 
var. geogr. Anemone trifolia 

primorski (subsredozemski) bukov gozd z 
jesensko vilovino, geografska varianta s trili-
stno vetrnico 

3 Gropajski 
bori 

Seslerio autumnalis-Pinetum 
nigrae

drugotni gozd črnega bora z jesensko vilovino

4 Brdo Vaccinio myrtilli-Pinetum var. 
geogr. Castanea sativa 

acidofilni gozd rdečega bora z borovnico, 
geografska varianta s pravim kostanjem

5 Borovec Lamio orvalae-Fagetum var. 
geogr. Dentaria polyphyllos 

preddinarski gorski bukov gozd z velecvetno 
mrtvo koprivo, geografska varianta z mnogo-
listno konopnico

6 Kladje Avenello flexuosae-Piceetum 
var. geogr. Aposeris foetida 

drugotni smrekov gozd z vijugasto masnico, 
geografska varianta s svinjsko laknico 

7 Temenjak Lamio orvalae-Fagetum var. 
geogr. Dentaria pentaphyllos 

predalpski gorski bukov gozd z velecvetno 
mrtvo koprivo, geografska varianta s peteroli-
stno konopnico

8 Lontovž Lamio orvalae-Fagetum var. 
geogr. Dentaria pentaphyllos 

predalpski gorski bukov gozd z velecvetno 
mrtvo koprivo, geografska varianta s peteroli-
stno konopnico

9 Gorica Omphalodo-Fagetum var. 
geogr. Calamintha grandiflora 
(syn: Abieti-Fagetum dinari-
cum)

bukov gozd s spomladansko torilnico, 
geografska varianta z velecvetnim čobrom 
(sinonim: dinarski jelovo-bukov gozd)

10 Krakovski 
gozd 

Pseudostellario europaea-Quer-
cetum roboris 

nižinski dobov gozd z evropsko gomoljčico

11 Murska 
šuma 

Querco roboris-Carpinetum 
s. lat.

nižinski dobov gozd z belim gabrom 

12 Tratice Cardamini savensi-Fagetum 
var. geogr. Abies alba 

gozd bukve z zasavsko konopnico, geografska 
varianta z jelko

kartiranji tega območja (čarni et al., 2008) pa bi 
ta gozd lahko pogojno opredelili tudi kot združbo 
doba in košeničice z navadnim gabrom (Genisto 
elatae-Quercetum roboris carpinetosum betuli). 
Vendar pa tudi ta opredelitev ne ustreza povsem 
dejanskim razmeram in ima določene pomanj-
kljivosi. Po novejših spoznanjih te sestoje ob 
Muri uvrščamo v subasociacijo Fraxino-Ulmetum 
effusae quercetosum roboris (P. Košir et al., 2013).

Na ploskvi Krakovski gozd smo poleg nosilnih 
vrst doba (Quercus robur) in belega gabra (Car-
pinus betulus) pogosto evidentirali tudi maklen 
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(Acer campestre) in črno jelšo (Alnus glutinosa), 
nekoliko redkeje pa dolgopecljati brest (Ulmus 
laevis) in ozkolistni jesen (Fraxinus angustifolia). 

Na ploskvi Murska šuma sta poleg pogostejših 
vrst, kot so dob, beli gaber in maklen, z nekoliko 
manjšim deležem zastopana tudi dolgopecljati 
brest in ozkolistni jesen. Na posameznih pod-
ploskvah pa smo popisali tudi češnjo (Prunus 
avium) in gorski javor.

Na obeh nižinskih ploskvah smo v drevesni 
plasti (nad 5 metrov) popisali tudi navadno lesko 
(Corylus avellana). 

4  ZAKLJUČKI
4  CONCLUSIONS

Na podlagi primerjave slovenskih ploskev za 
spremljanje stanja gozdov z razmerami na plo-
skvah drugih evropskih držav, vključenih v ICP 
Forests monitoring (npr. Dobremez in sod., 1997, 
Petriccione, 2002, Seidling, 2005, Soriano in 
sod., 2005), lahko ugotovimo, da so naši gozdovi 
razmeroma dobro ohranjeni, tako z vidika ohra-
njenosti gozdnih tal, kot vegetacije ter bogati z 
rastlinskimi vrstami. Rezultati monitoringa stanja 
gozdnih ekosistemov so temelj za spremljanje 
biološkega ravnotežja gozdnih ekosistemov in v 
pomoč modeliranju ter oblikovanju prihodnjih 
scenarijev (suša, poplave, spremembe klimatskih 
režimov, gospodarjenje z gozdovi idr.). Ključ 
do dobrega in kakovostnega spremljanja stanja 
gozdov in razumevanja procesov je v zagotavljanju 
dolgotrajnega spremljanja stanja gozdov z ustre-
znimi metodami tako v času kot v primerjavi z 
drugimi domačimi in tujimi programi. To nam je 
doslej uspelo zagotavljati z različnimi domačimi 
in evropskimi programi in projekti, ki niso dol-
goročni oz. trajni. Ustrezna obdelava podatkov, 
predvsem s podporo informatikov, in prenos 
informacij strokovni in laični javnosti je, poleg 
poročanja in obveščanja ustreznih ministrstev 
(MKGP – gozdarstvo, MOP – okolje in MIZš – 
znanost), ključ do prepoznavnosti doma in v tujini. 

Obveznost Gozdarskega inštituta Slovenije je 
poleg poročanja različnim nacionalnim (MKGP 
– Poročilo o stanju gozdov, PVG) in mednaro-
dnim inštitucijam (FAO-GFRA, EU in UNFCCC 
poročila za Kjotski protokol in LULUCF/AFOLU, 

poročila o stanju gozdov – ICP Forest, vprašalniki 
EU – MCPFE) predvsem obveščanje zainteresirane 
domače javnosti.

5  PovZeTeK
5  sUMMARY 

V Sloveniji je bilo leta 2004 postavljenih enajst 
trajnih raziskovalnih ploskev, namenjenih inten-
zivnemu spremljanju stanja gozdnih ekosistemov 
oz. monitoringu gozdnih ekosistemov (IM). Od 
teh se jih je po destletnem obdobju obdržalo 
deset, na Pohorju pa smo po nekaj letih eno 
ploskev prestavili in sedanja leži v neposredni 
bližini prvotne. V okvir intenzivnega spremljanja 
gozdnih ekosistemov sodijo podrobne pedološke 
in vegetacijske raziskave gozdnih tal in gozdnega 
rastja. Kmalu po vzpostavitvi ploskev smo na 
enajstih ploskvah IM sondirali in vzorčili tla ter 
izkopali po dva referenčna pedološka profila. Za 
vzorce tal so bile narejene kemijske in fizikalne 
analize glede kakovosti in količine v Laboratoriju 
za gozdno ekologijo na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije. Na trajnih raziskovalnih ploskvah IM 
smo na dveh tipih podploskev analizirali tudi 
vegetacijo. Prve večje vegetacijske podploskve 
(vel. 10 × 10 metrov) so del vseevropske mreže za 
intenzivni monitoring gozdne vegetacije. Postavili 
smo jih z namenom opredelitve gozdnega rastišča 
in vegetacijskega tipa ter spremljanja sprememb 
gozdnih ekosistemov v daljšem obdobju. Za 
spremljanje manjših sprememb v populacijski 
dinamiki vrst in vplivov rastišča na vegetacijo 
smo postavili manjše vegetacijske podploskve 
(2 × 2 metra).

Na petih ploskavh IM, osnovanih na t.i. trdi 
karbonatni podlagi (na apnencih, dolomitih), smo 
našli vse tipe avtomorfnih tal, ki so značilni za 
talno zaporedje (pedosekvenco) na teh kamninah. 
Po stopnji razvitosti so to: kamnišče → rendzina → 
rjava pokarbonatna tla → izprana pokarbonatna tla. 

Nerazvita tla (kamnišča) in slabo razvite, plitve, 
zelo skeletne rendzine z ohričnim humusnim 
akumulacijskim horizontom Aoh smo (po WRB) 
razvrstili v različne leptosole. Dobro razvite ren-
dzine z moličnim humusnim akumulacijskim 
horizontom Amo smo (po WRB) praviloma razvr-
stili v rendzične feozeme. Rjava pokarbonatna tla 
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smo uvrstili v kambisole, izprana pokarbonatna 
pa v luvisole.

Tri ploskve IM (BO, TE, LO) na apnencih 
in dolomitih porašča rastlinska združba Lamio 
orvalae-Fagetum, po eno pa Seslerio autumnalis-
-Fagetum (FO), Omphalodo-Fagetum (GO) in 
Seslerio autumnalis-Pinetum nigrae (GB). Prve štiri 
ploskve poraščajo bukovi gozdovi, peto dinarski 
jelovo-bukov gozd, šesto ploskev pa drugotni 
primorski gozd črnega bora z jesensko vilovino. 
Tu ima mineralni del tal za kras značilno rdeče 
rjavo (kromično) barvo. 

Trdi karbonatni podlagi sorodna je iz prete-
žno apnenčastega kamenja sestavljena morena 
na Pokljuki, kjer smo postavili trajno razisko-
valno ploskev IM Krucmanove konte (KK). Tu 
so se razvile rendzine, evtrična rjava tla in (v 
fragmentih) izprana tla. Po WRB (2006) smo 
jih razvrstili v leptosole, kambisole in luvisole. 
Zaradi pretežno karbonatne matične podlage in 
skeleta so tla večinoma evtrična ter srednje do 
slabo kisle reakcije, ponekod tudi karbonatna 
in alkalne reakcije. Toda pri proučenem profilu 
izpranih tal smo ugotovili tudi zmerno distrič-
nost in močno kislost eluvialnega E horizonta 
ter pojavljanje izrazito kisloljubnih rastlin (npr. 
rebrenjače - Blechnum spicant).

Ploskev je poraščena z drugotnim visokogor-
skim smrekovim gozdom (Aposerido-Piceetum), 
antropogeno osnovan na (najverjetneje) rastišču 
potencialnega predalpskega jelovo-bukovega gozda 
(Homogyno sylvestris-Fagetum). Nanj še vedno 
zelo vplivajo različni zooantropogeni dejavniki, 
saj se v njem poleg intenzivnega gospodarjenja z 
gozdom tudi nabira gobe, občasno pase govedo idr. 

Pri obeh ploskvah IM (Kladje (KL) in Tratice 
(TR)) na nekarbonatni magmatski kamnini 
(granodioritu) prevladujejo distrična rjava tla (po 
WRB distrični kambisol). Na manjših površinah 
se pojavljajo tudi distrični rankerji (po WRB smo 
jih razvrstili v distrični leptosol, umbrisol). Sicer 
sta povprečni debelini plasti Ol in Of na obeh 
ploskvah podobni, velike razlike so v debelinah 
podhorizonta Oh (pri TR je debel povprečno 2,8 
cm, pri KL 10,4 cm). Imata tudi precej podobne 
povprečne debeline horizontov Ah in Bv.

Na ploskvi IM Brdo (BR), ki leži na pretežno 
nekarbonatnih fluvioglacialnih prodih, v pri-

merjavi z drugimi ploskvami IM vladajo najbolj 
homogene razmere; na ploskvi prevladujejo 
globoka tla pretežno enake zgradbe, talni tip so 
distrična rjava tla (po WRB distrični kambisol). 
Ploskev porašča (domnevno) drugotni gozd 
rdečega bora na rastišču potencialnega kislo-
ljubnega gozda hrastov in belega gabra (Vaccinio 
myrtilli-Carpinetum betuli), pokriva pa ga precej 
debel organski horizont. Tod smo organski folični 
horizont Ofo našli kar na enaindvajsetih (75 %) 
sondiranih mestih.

Tla ploskve IM Krakovski gozd (KG) so nastala 
na pleistocenskih usedlinah in so uvrščena v razred 
hidromorfnih tal. Zanje so značilni oksidacijski 
in redukcijski procesi. Dve tretjini sondaž teh 
tal smo razvrstili v hipogleje, preostalo tretjino 
pa v amfigleje. Vsa oglejena tla smo razvrstili v 
WRB-referenčno talno skupino glejsoli. Porašča 
jih nižinski dobov gozd z evropsko gomoljčico 
(Pseudostellario europaea-Quercetum roboris).

Tla ploskve IM Murska šuma (Mš) na aluvi-
alnih usedlinah ob Muri smo razvrstili v razvita 
obrečna tla oz. v WRB-referenčno talno skupino 
fluvisoli. Na sedmih (29 %) sondiranih mestih so 
bila neoglejena, na preostalih pa šibko do srednje 
oglejena. Porašča jih nižinski dobov gozd z belim 
gabrom (Querco roboris-Carpinetum).

Na vseh 64 večjih vegetacijskih podploskvah, 
ki so sistematično razvrščene na enajstih izbranih 
ploskvah za intenzivno spremljanje gozdnih eko-
sistemov v Sloveniji, smo popisali 295 različnih 
vrst praprotnic in semenk ter 109 mahovnih vrst.

6  sUMMARY 

Eleven sites – permanent research plots, intended 
for intensive monitoring of forest ecosystem con-
dition or monitoring of forest ecosystems (IM), 
were established in Slovenia in 2004. Ten of them 
are still being assessed today, while the plot on 
Pohorje has been moved and the present one is 
situated in immediate proximity of the original 
one. Intensive monitoring of forest ecosystems 
comprises detailed pedological and vegetation stu-
dies of forest soil and forest vegetation. Soon after 
establishing the plots we probed and sampled soil 
on eleven IM plots and dug two reference pedo-
logical profiles on each of them. For soil samples, 
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chemical and physical analyses in terms of quality 
and quantity were performed in the Laboratory 
for Forest Ecology at Slovenian Forestry Institute. 
We also analyzed the vegetation on two types of 
sub-plots on the permanent study IM plots. The 
first larger vegetation sub-plots (sized 10 × 10 
meter) are a part of European net for intensive 
monitoring of forest vegetation. We established 
them for classifying forest site and vegetation type 
and monitoring changes of forest ecosystem in 
long-term period. For monitoring smaller changes 
in population dynamics of species and influences 
of vegetation site on vegetation we established 
smaller vegetation sub-plots (2 × 2 meter).

On five IM plots, established on the so called 
hard calcareous materials (on limestones, dolo-
mites), we found all types of automorphic soils, 
characteristic for soil sequence (pedosequence) on 
these rocks. According to degree of development 
these are: lithosol → rendzina → brown soils on 
limestones and dolomites → leached soils. 

The undeveloped soils (lithosols) and poorly 
developed, shallow, very skeletal rendzinas with 
ochric humus accumulation horizon Aoh were 
(according to WRB) classified into diverse lepto-
sols. Well developed rendzinas with mollic humus 
accumulation horizon Amo were (according to 
WRB) classified into rendzic phaeosems. Brown 
soils on limestones and dolomites were classifies 
into cambiols and leached soils into luvisols.

Plant association Lamio orvalae-Fagetum grows 
on three IM plots (BO, TE, LO) on limestones 
and dolomites, Seslerio autumnalis-Fagetum 
(FO), Omphalodo-Fagetum (GO) and Seslerio 
autumnalis-Pinetum nigrae (GB) associations 
cover one plot each. The first four plots are 
covered with beech forests, the fifth one with 
Dinaric fir-beech forest, and the sixth one with 
the secondary coastal forest of black pine with 
autumn moor grass. Here the mineral part of 
the soil is of a reddish-brown (chromic) color, 
characteristic for Karst. 

Mainly composed of limestone rocks, moraine 
on Pokljuka, where we established IM plot Kru-
cmanove konte (KK), is similar to the hard cal-
careous bedrock. Here rendzinas, eutric brown 
soils and (in fragments) leached soils developed 
here. According to WRB (2006) we classified 

them into leptosols, cambisols and luvisols. Due 
to predominantly calcareous parent material 
and skeleton the soil in mostly eutric and of 
medium to weakly acid reaction, in some places 
also calcareous and of weekly alkaline reaction. 
However, studying the leached soil profile we 
also found moderate dystric features and high 
acidity of the eluvial E horizon as well as presence 
of distinctly acidophilic plants (for example hard 
fern - Blechnum spicant).

The plot is covered with the secondary high 
mountain spruce forest (Aposerido-Piceetum), 
anthropogenically founded on (most proba-
bly) site of potential pre-alpine fir-beech forest 
(Homogyno sylvestris-Fagetum). It is still very 
affected by diverse zoo-anthropogenic factors, 
since in addition to intensive forest management 
also mushrooms are picked, cattle grazes there 
occasionally etc. 

On both IM plots (Kladje (KL) and Tratice 
(TR)) prevail dystric brown soil (according to 
WRB: dystric cambisol) on noncalcareous plutonic 
rock (granodiorite). In fragments, also dystric 
rankers occur (according to WBR we classified 
them into dystric leptosol, umbrisol). Average 
thicknesses of the Ol and Of layers on both plots 
are similar, great differences are in the thickness of 
the Oh subhorizon (its thickness at TR is averagely 
2.8 cm, at KL 10.4 cm). Also the average thickness 
of Ah and Bv horizons is rather similar.

On IM plot Brdo (BR), situated on mainly 
noncalcareous fluvioglacial gravels, conditions 
are the most homogenous compared to other 
IM plots; deep soil of mostly equal composition 
prevail on this site, soil types are dystric brown 
soils (according to WRB: dystric cambisol). On 
the plot the (supposedly) secondary forest of red 
pine grows on the site of the potential acidophilic 
oak and common hornbeam (Vaccinio myrtilli-
Carpinetum betuli) forest and is covered by a quite 
thick organic horizon. Here we found organic 
folic horizon Ofo on as many as twenty-one (75 
%) probed locations.

The soil of IM plot Krakovski gozd (KG) devel-
oped on pleistocene sediments and is classified 
into the class of hydromorphic soils. Oxidation 
and reduction processes are characteristic for 
them. Two thirds of probe samples of these soils 
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were classified into hypogleys and the remaining 
third into amphigleys. All gleyed soils were classi-
fied into WRB-reference soil group gleysols. They 
are covered with lowland pedunculate oak forest 
with European false stitchwort (Pseudostellario 
europaea-Quercetum roboris).

The soil of IM plot Murska šuma (Mš) on allu-
vial sediments along Mura River were classified 
into developed riverine soil or WRB-reference 
soil group fluvisols. On seven (29 %) probed 
locations the soils were non-gleyed, on the rest 
they were weakly to medium-strongly gleyed. 
They are covered with lowland pedunculate oak 
forest with common hornbeam (Querco roboris-
Carpinetum).

On all 64 larger vegetation sub-plots, which 
are systematically distributed on eleven selected 
plots for intensive monitoring of forest ecosystems 
in Slovenia, we recorded 295 diverse species of 
pteridophytes and spermatophytes and 109 moss 
species.
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sestojne padavine v mešanih sestojih smreke in bukve  
na Pohorju
Throughfall in Mixed Beech-Spruce Forests in the Pohorje Mountains 

Urša VILHAR1

Izvleček:
Vilhar, U.: Sestojne padavine v mešanih sestojih smreke in bukve na Pohorju. Gozdarski vestnik, 74/2016, št. 1. 
V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 52. Prevod avtorica, jezikovni pregled angleškega besedila Breda 
Misja, slovenskega pa Marjetka šivic.
Sestojne padavine v gozdu so vsota prepuščenih padavin, ki so bodisi padle v vrzelih krošenj, v obliki kapljic 
odtekle z njih ali po deblih odtekle do gozdnih tal (odtok po deblu). V prispevku obravnavamo, kako v antro-
pogenih smrekovih sestojih na Pohorju spremembe v mešanosti drevesnih vrst vplivajo na sestojne padavine. 
Take spremembe lahko vplivajo na hidrologijo celotnega porečja, saj večji delež listavcev v mešanih gozdovih 
prispeva k večjemu deležu prepuščenih padavin in odtoka po deblu ter manjšemu prestrezanju padavin v krošnjah 
dreves. Raziskave so potekale v štirih sestojih smreke in štirih mešanih sestojih z različnim deležem smreke in 
bukve v zgornjem porečju Oplotnice na Pohorju. V letih od 2008 do 2014 smo sestojne padavine za posamezne 
ploskve ocenili na podlagi merjenih in ocenjenih prepuščenih padavin in odtoka po deblu. Letne prepuščene 
padavine na ploskvah so znašale od 76 % do 82 % padavin na prostem. Letni odtok po deblu je bil zaznan le na 
dveh ploskvah, in sicer 3 % in 12 % padavin na prostem. Letne sestojne padavine na ploskvah so v povprečju 
znašale 92 % padavin na prostem, od tega 99 % v obdobju mirovanja vegetacije in 89 % v vegetacijskem obdob-
ju. Ugotavljamo, da se z večanjem deleža smreke v lesni zalogi zmanjšujejo letne sestojne padavine. Hkrati so 
sestojne padavine v vegetacijskem obdobju v povprečju 10 % manjše kot v obdobju mirovanja vegetacije, kar 
kaže na večje prestrezanje padavin v krošnjah mešanih sestojev v času olistanja.Sestojne padavine so pomemben 
kazalnik za hidrološko funkcijo gozdov, saj odražajo skladiščno zmogljivost krošenj za prestrezanje padavin. 
Rezultati raziskave lahko pomembno prispevajo k oblikovanju usmerjenih gozdnogojitvenih ukrepov na ravni 
gozdnatih porečij z namenom izboljšanja hidrološke funkcije gozdov.
Ključne besede: prepuščene padavine, odtok po deblu, mešanost drevesnih vrst, smrekove monokulture, premena

Abstract:
Vilhar, U.: Throughfall in Mixed Beech-Spruce Forests in the Pohorje Mountains. Gozdarski vestnik (Professional 
Journal of Forestry), 74/2016, vol. 1. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 52. Translated by the author and 
Breda Misja, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka šivic.
Net precipitation in forests consists of water (throughfall), reaching the ground through canopy gaps or dri-
pping from the foliage or branches and stemflow. In this study, the effect of tree species conversion in spruce 
monocultures into mixed deciduous-coniferous forests in Pohorje on net precipitation was investigated. Such 
changes might affect hydrological processes on the general catchment scale, since higher share of deciduous trees 
in mixed forests contributes to higher throughfall and stemflow and lower canopy interception. Four Norway 
spruce forests and four mixed spruce-beech forests in the Upper Oplotnica River catchment on Pohorje with 
varying share of spruce and beech in the growing stock were investigated. Net precipitation was estimated for 
each forest from measured or estimated throughfall and stemflow for the period from 2008 to 2014. Annual 
throughfall in selected forests ranged from 76 % to 82 % of the bulk precipitation. Annual stemflow was present 
only in two forests, ranging from 3 % to 12 % of the bulk precipitation, respectively. Annual net precipitation 
averaged to 92 % of the bulk precipitation, ranging from 99 % for the dormancy to 89 % for the growing season. 
Therefore, annual net precipitation was decreasing with increasing share of spruce in the growing stock, indicating 
higher canopy interception in mixed forests with prevailing spruce. In addition, the average net precipitation 
during the growing season was 10 % lower than during the dormancy, indicating higher interception during the 
growing season. Net precipitation is important indicator of hydrologic functions of forests (e.g. forest ecosystem 
services, related to water provisioning and regulating), since it is indicating the canopy interception capacity. 
The results of this study could contribute to the implementation of hydrology-oriented sylvicultural measures 
on a catchment scale, aiming at improved hydrological functions of forests.
Key words: throughfall, stemflow, tree species mixture, spruce monoculture, conversion

1 Dr. Urša Vilhar, Gozdarski inštitut Slovenije – Slovenian Forestry Institute, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana
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1 UvoD
1 INTRoDUCTIoN

Meritve padavin se v gozdni krajini, oddaljeni od 
urbanih središč, redko opravljajo (Sinjur in sod., 
2010). Nekateri avtorji ugotavljajo (Vilhar, 2010; 
Sinjur in sod., 2011), da se količine padavin na 
raziskovalnih ploskvah v gozdnatih območjih 
Slovenije lahko precej razlikujejo od količin, 
zabeleženih na okoliških meteoroloških postajah 
Državne meteorološke službe, predvsem zaradi 
orografskih dejavnikov in vetra (Frantar, 2008).

Sestojne padavine v gozdu predstavljajo tisti 
delež padavin, ki se niso zadržale v krošnjah dreves 
ali pritalne vegetacije in izhlapele (prestrežene 
padavine oziroma intercepcija, I), temveč so bodisi 
padle skozi vrzeli v krošnjah bodisi v obliki kapljic 
odtekle z njih (prepuščene padavine, TF) (Rutter, 
1975) ali odtekle po deblih do gozdnih tal (odtok 
po deblu, SF) (Levia in Frost, 2003):

P = TF + SF + I 

kjer je
P  padavine 
TF  prepuščene padavine
SF  odtok po deblu
I  v krošnjah izhlapele padavine  

 (intercepcija)

Sestojne padavine so glavni vir vode in rastlinam 
dostopnih hranil ter so pomembne za kemične in 
biološke procese v tleh, vključno s pedogenezo, 
kopičenjem in mobilizacijo potencialno strupenih 
snovi ter pufrskimi odzivi gozdnih tal (Thimonier, 
1998). Porazdelitev sestojnih padavin je odvisna od 
vrste in intenzivnosti padavin pa tudi od zgradbe 
gozda, mešanosti drevesnih vrst, oblike dreves 
in njihove prostorske razporeditve (Kimmins, 
1997), hrapavosti debla in skladiščne zmogljivosti 
krošenj (Rejic in Smolej, 1988; Zabret, 2013). 
Pri prostorski razporeditvi sestojnih padavin in 
skladiščni zmogljivosti krošenj za padavine sta 
pomembna dejavnika tudi smer in hitrost vetra 
(Krečmer, 1967) ter izpostavljenost gozdnemu 
robu (Klaasen in sod., 1996). 

Spremembe v zgradbi sestoja in mešanosti 
drevesnih vrst pomembno vplivajo na sestojne 
padavine in posledično tudi na hidrologijo pore-

čja, saj večji delež listavcev v mešanih gozdovih 
prispeva k večjemu deležu prepuščenih padavin, 
večjemu odtoku po deblu ter večji infiltracijski 
sposobnosti gozdnih tal za vodo (Wahl in sod., 
2005). številne raziskave pričajo o izboljšanju 
kemijskih lastnosti tal (Berger in sod., 2009), 
zmanjšanem vnosu dušikovih in žveplovih spojin 
v tla ter njihovega spiranja v podtalnico v sesto-
jih, kjer je bil uspešno zmanjšan delež smreke in 
povečan delež bukve (Simončič, 1996; Rothe in 
sod., 2002). To se zgodi predvsem zaradi večje 
filtrirne površine smreke in obdobja bukve brez 
olistanja (Berger in sod., 2009). Zmanjšan delež 
smreke v mešanih sestojih iglavcev in listavcev 
prispeva tudi k večji pestrosti rastlinskih vrst 
(Máliš in sod., 2010; Vilhar in sod., 2016) ter 
boljšemu zagotavljanju različnih funkcij gozda 
(Gamfeldt in sod., 2013).

Pohorje je med območji z najbolj izrazito spre-
menjeno drevesno sestavo v Sloveniji (Breznikar 
in sod., 2006), saj je tam v 19. stoletju potekalo 
intenzivno golosečno gospodarjenje (Cehner, 
2002). V obdobju glažutarstva so ponekod za 
potrebe steklarjev bukev povsem izsekali, zato se 
je kot dominantna vrsta ustalila navadna smreka 
(Picea abies (L.) Karst.). Posledice dolgoletne 
zasmrečenosti sestojev so zakisavanje tal, kopičenje 
organske snovi, zmanjšanje rastlinske pestrosti 
itn. (Sušin in Kalan, 1983; Urbančič in Kutnar, 
2006; Vilhar in sod., 2016). Antropogeni smre-
kovi sestoji, med katere sodijo sestojne zgradbe 
s prevladujočim deležem smreke na bukovih in 
jelovih rastiščih, pokrivajo 27.000 ha oziroma 
45 % gozdne površine na Pohorju. Vendar sta se 
načrtna sanacija spremenjenih sestojih zgradb 
in usmerjeno gozdnogojitveno ukrepanje na 
mislinjskem delu Pohorja začela že v zgodnjih 
petdesetih letih prejšnjega stoletja in se postopno 
širila na njegovo celotno območje, s čimer se 
Pohorje uvršča med pionirje v premeni smrekovih 
monokultur v Evropi (Diaci, 2006). 

Za gozdarsko stroko je pomembno poznavanje 
dolgoročnih učinkov spremembe zgradbe ses-
tojev in mešanosti drevesnih vrst na hidrologijo 
gozdnatih porečij (Vilhar in Fajon, 2007), sploh z 
vidika doseganja dobrega ekološkega stanja na vseh 
vodnih telesih kot del celostnega urejanja povodij, 
ki ga terjata Vodna direktiva (Direktiva 2000/60/
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EC Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 
okvirja za ukrepanje Skupnosti na področju politike 
do voda, 2000) ter Zakon o vodah z dopolnitvami 
(Zakon o vodah, 2002, 2008, 2012; Zakon o spre-
membah in dopolnitvah zakona o vodah, 2008).

V prispevku obravnavamo vpliv mešanosti dre-
vesnih vrst na sestojne padavine v gozdovih smreke 
in bukve v porečju Zgornje Oplotnice na Pohorju. 
Sestojne padavine so pomemben kazalnik za hid-
rološko funkcijo gozdov, saj odražajo zadrževalno 
sposobnost krošenj za prestrezanje padavin. Zato 
rezultati raziskave lahko pomembno prispevajo k 
oblikovanju usmerjenih gozdnogojitvenih ukrepov 
na ravni gozdnatih porečij z namenom izboljšanja 
hidrološke funkcije gozdov. 

2 MATeRIALI IN MeToDe
2 MATeRIALs AND MeThoDs
2.1 Študijsko območje
2.1 Study area
Raziskave so potekale v zgornjem porečju Oplotnice 
na Pohorju (46 ° 27 ’N, 15 ° 23 ’E) na nadmorski 
višini od 1100 do 1350 m. Podnebje ekoregije 
Pohorje je prehodno celinsko z vplivi alpskega 
(Kutnar in sod., 2002) in subpanonskega območja 
(Perko, 1998). Letna količina padavin v obdobju 
od 2004 do 2013 je znašala 1327 mm, povporečna 
temperatura zraka pa 4,7 °C (Vilhar in sod., 2014). 
Matična podlaga je kisla silikatna kamnina iz 
muskovitno biotitnega gnajsa s prehodi v blestnik. 
Prevladujejo distrični ranker, tipična distrična 
rjava tla, humusna distrična rjava tla in humusna 
rjava opodzoljena tla (Urbančič in Kutnar, 2006). 

Na rastiščih kisloljubnega bukovega gozda z 
jelko (Luzulo-Fagetum abietetosum) (Urbančič 
in Kutnar, 2006) s prevladujočo bukvijo (Fagus 
sylvatica L.) so bile osnovane drugotne smrekove 
monokulture. Drugotni smrekovi sestoji se uvr-
ščajo v gozdno združbo sekundarni gozd smreke 
in gozdne bekice (Luzulo sylvaticae – Piceetum). 
Zonalna bukovja višjih predelov Pohorja so Car-
damini savensi – Fagetum KOš. 62 (sin. Savensi-
Fagetum), ki se pojavljajo na rastiščih silikatnih 
metamorfnih in magmatskih kamninah. Bukvi 
sta primešani navadna jelka (Abies alba Mill.) in 
navadna smreka (Picea abies (L.) Karst.), ponekod 
tudi gorski/beli javor (Acer pseudoplatanus L.) in 
jerebika (Sorbus aucuparia L.).

2.2 Raziskovalne ploskve
2.2 Research plots
S pomočjo sestojnih kart, gozdnogospodarskega 
in gozdnogojitvenih načrtov ter terenskih ogledov 
smo izbrali dve eksperimentalni porečji (Lukanjski 
potok in Javorski potok) (Slika 1). Pri izbiri smo 
upoštevali primerljivo velikost porečja, rastiščne 
razmere, lastnosti tal, rastlinske in vegetacijske 
značilnosti, drevesno sestavo, gospodarski razred, 
primerljive pretoke idr. 

V vsakem od porečij smo v letu 2007 izbrali 
štiri raziskovalne ploskve, velikosti 20 m x 20 m, 
ki vključujejo štiri sestoje smreke in štiri mešane 
sestoje z različnim deležem smreke in bukve (Pre-
glednica 1, Slika 3). S pomočjo satelitskih posnetkov 
in terenskega ogleda smo izbrali tudi ploskev na 
prostem, kjer smo postavili samodejno vremensko 
postajo, dežemere in lovilnike snega (Slika 2).

Slika 1: Eksperimentalni porečji Javorski potok in Lu-
kanjski potok v porečju Zgornje Oplotnice na Pohorju
Figure 1: Experimental catchments Javorski potok 
and Lukanjski potok in the Upper Oplotnica River 
catchment on Pohorje
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Slika 2: a) Ploskev na prostem, b) Javorski potok in c) Lukanjski potok v porečju Zgornje Oplotnice na Pohorju 
(foto: Urša Vilhar)
Figure 2: a) Plot with bulk precipitation, b) Javorski potok, and c) Lukanjski potok in the Upper Oplotnica 
catchment on Pohorje.

a) b) c)

Preglednica 1: Značilnosti raziskovalnih ploskev
Table 1: Characteristics of research plots

Ploskev oznaka 
ploskve* Združba Nadmorska 

višina (m)

Na-
klon 

(°)

ekspozi-
cija Talni tip

Lesna 
zaloga (m3 

ha-1)

smreka
(% lesne 
zaloge)

Bukev
(% lesne 
zaloge)

sklep

Smreka 
- bukovo 
rastišče

S100-6JP Cardamine Savensi 
Fagetum rythidiadelp-

holorelei

1300  8 NW Distric 
cambisols

 936 100  0 vrzelast

Smreka S100-4JP Sphagno gergensonii- 
Piceetum / Bazzanio 

Piceetum

1295  3 SE Histosols  897 100 0 norma-
len

Smreka S100-3LP Sphagno - Piceetum / 
BazzanioPiceetum

1230  5 S Histosols  700 100  0 vrzelast

Smreka 
- bukovo 
rastišče

S89-6LP Cardamine Savensi Fa-
getum lycopodietosum

1230  7 S Distric 
cambisols

 865  89 11 rahel

Smreka in 
bukovje

S79-5LP Cardamine Savensi 
Fagetum

1240 10 SW Distric 
cambisols

1092  79 21 norma-
len

Bukovje S72-1LP Cardamine Savensi 
Fagetum

1190 16 S Distric 
cambisols

 691  72 28 norma-
len

Smreka in 
bukovje

S58-1JP Luzulo Fagetum / 
Cardamine Savensi Fa-
getum var. Abies alba

1290 12 E Distric 
cambisols

1218  58 42 norma-
len

Bukovje S13-7JP Cardamine Savensi 
Fagetum

1305 14 NW Distric 
cambisols

 723  13 87 norma-
len

*Oznaka ploskve S predstavlja delež smreke v lesni zalogi (%). Tako za ploskev S100-6JP pomeni, da je delež smreke v lesni 
zalogi 100 %.
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V obeh porečjih na več kot 65  % površine 
prevladujejo distrična rjava tla (Kutnar in sod., 
2013). Na manjših povpršinah se pojavljajo dis-
trični ranker, šotna tla, oglejena tla in obrečna tla. 

 
2.3 Meritve padavin na prostem in 

prepuščenih padavin v gozdu
2.3 Measurement of bulk precipitation 

and througfall in forest
Meritve padavin na prostem in prepuščenih pada-
vin v gozdu so v rednih mesečnih časovnih inter-
valih potekale v letih od 2008 do 2014. Količino 
padavin na prostem, za katero predpostavljamo, 
da je enaka količini padavin, ki doseže vrhove 
krošenj na ploskvah, smo spremljali na prostem v 
neposredni bližini obravnavanih sestojev. Mesečno 
količino padavin na prostem smo merili s tremi 
dežemeri z zbirno površino 452 cm2. V skladu 
z navodili ICP Forests (Clarke in sod., 2010) so 
bili nameščeni 1,3 m od tal. Za vzorčenje snežnih 
padavin smo uporabili tri vzorčevalnike z zbirno 
površino 434 cm2. 

Za meritve količin prepuščenih padavin v 
vegetacijskem obdobju smo na vsaki od ploskev v 
gozdu postavili po devet dežemerov. Vegetacijsko 
obdobje, ki v povprečju traja od maja do oktobra, 
smo določili na podlagi fenološkega spremljanja 
dreves na ploskvi Tratice v okviru intenzivnega 
spremljanja stanja gozdov (IMGE) (Vilhar in sod., 
2013). Trije dežemeri na vsaki od ploskev so bili 

Slika 3: Delež smreke in bukve v lesni zalogi (%) na raziskovalnih ploskvah 
Figure 3: Share of spruce and beech in growing stock (%) on research plots

namenjeni tudi vzorčenju usedlin za kemijske 
analize kakovosti vode v laboratoriju za gozdno 
ekologijo Gozdarskega inštituta Slovenije. Nekaj 
meritev količin prepuščenih padavin smo opravili 
tudi v obdobju mirovanja vegetacije (november–
marec), vendar le za dež. 

2.4 Meritve odtoka po deblu
2.4 Measurements of stemflow
Meritve odtoka po deblu smo izvajali od leta 
2010 do leta 2014 v rednih mesečnih časovnih 
intervalih na ploskvi S58 - JP1 (ki je hkrati tudi 
ploskev IMGE Tratice) na štirih bukvah različnih 
premerov (od 15 cm do 20 cm) v skladu z meto-
dologijo ICP Forests (Clarke in sod., 2010). Za 
preostale ploskve smo odtok po deblu ocenili na 
podlagi linearne odvisnosti med deležem odtoka 
po deblu v padavinah na prostem (%) in temeljnico 
dreves (m2 ha-1) s štirih bukovih ploskev IMGE 
za obdobje mirovanja vegetacije in vegetacijsko 
obdobje v letih od 2004 do 2014 (Podatkovna 
baza Gozdarskega inštituta Slovenije). S pomočjo 
te odvisnosti smo izračunali letni odtok po deblu 
bukev na obravnavanih ploskvah (izražen kot 
delež v padavinah na prostem) ter tudi ločeno za 
obdobje mirovanja vegetacije in za vegetacijsko 
obdobje. Pri tem smo upoštevali vsoto temeljnic 
bukve v skupni temeljnici dreves na ploskvi. Odtok 
po deblu smreke znaša manj kot 2 % padavin na 
prostem (Brechtel in Pavlov, 1977), zato smo v 
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naši raziskavi privzeli, da je zanemarljiv (Berger 
in sod., 2008). 

2.5 ocena sestojnih padavin
2.5 Estimation of net precipitation
Na podlagi vsote prepuščenih padavin in odtoka 
po deblu smo za posamezne ploskve ocenili 
sestojne padavine in jih prikazali kot delež v 
količini padavin na prostem. 

2.6 statistične analize
2.6 Statistical analyses
Manjkajoče mesečne količine padavin na prostem 
smo izračunali na podlagi regresijske analize med 
razpoložljivimi mesečnimi količinami padavin 
na prostem in samodejno meteorološko postajo 
Rogla (Arhiv ARSO) v letih od 2008 do 2014. 
Manjkajoče mesečne količine prepuščenih padavin 
za posamezni dežemer smo izračunali na podlagi 
regresijske analize med izmerjenimi mesečnimi 
količinami prepuščenih padavin za posamezni 
dežemer in padavinami na prostem. 

Količina padavin je kot statistični znak ozi-
roma spremenljivka podana v intervalni skali, 
zato smo se pri statističnih preizkusih poslu-
žili neparametričnih testov. Za neparametrično 
testiranje nekoreliranosti dveh spremenljivk smo 
uporabili Spearmanov korelacijski koeficient (Rs). 
Za testiranje enakosti median dveh spremenljivk 
smo uporabili Mann-Whitneyjev (Wilcoxon) 
test, ki temelji na vsoti rangov pri dveh neodvi-
snih vzorcih. Za testiranje enakosti median več 
spremenljivk pa smo uporabili Kruskal-Wallisov 
test. Tako smo testirali nekoreliranost padavin na 
prostem in na samodejni meteorološki postaji 

Rogla. Za vsak posamezni dežemer smo testirali 
nekoreliranost prepuščenih padavin v vegeta-
cijskem obdobju s preostalimi dežemeri na isti 
ploskvi ter s padavinami na prostem ter enakost 
median med njimi. Za vsak posamezni dežemer 
smo ocenjene prepuščene padavine v obdobju 
mirovanja vegetacije primerjali s padavinami na 
prostem ter testirali enakost median med njimi. 

Statistično izvrednotenje podatkov smo izvedli 
s programom Graphpad Software (2014).

3 ReZULTATI
3 ResULTs

Izračun manjkajočih vrednosti za padavine na 
prostem in prepuščene padavine / Calculation of the 
missing values for bulk precipitation and througfall

Manjkajoče vrednosti za mesečno količino 
padavin na prostem v letih od 2008 do 2014 (5 % 
podatkov) smo izračunali na podlagi regresijske 
analize med mesečnimi padavinami na prostem 
za posamezni dežemer in padavinami na postaji 
Rogla (Preglednica 2, Slika 4) pri p < 0,001.

Manjkajoče mesečne vrednosti za prepuščene 
padavine na ploskvah smo izračunali na podlagi 
linearne odvisnosti med izmerjenimi prepušče-
nimi padavinami za posamezni dežemer na vsaki 
izmed ploskev in padavinami na prostem (Slika 
5). Zaradi velikega deleža manjkajočih prepuš-
čenih padavin v obdobju mirovanja vegetacije 
so izračunane prepuščene padavine zgolj pomoč, 
ki omogoča oceno letne količine prepuščenih 
padavin.

Preglednica 2: Linearna odvisnost med mesečnimi prepuščenimi padavinami na prostem za tri dežemere in 
padavinami na prostem pri p < 0,001:
Table 2: Linear dependence between monthly throughfall of bulk precipitation for three rain gauges and bulk pre-
cipitation at p < 0.001:

Št. dežemera enačba R2

1 Padavine na prostem = 1,020 * Padavine na Rogli + 17,27 0,869
2 Padavine na prostem = 1,033 * Padavine na Rogli + 16,55 0,868
3 Padavine na prostem = 1,050 * Padavine na Rogli + 10,01 0,878

Povprečje Padavine na prostem = 1,026 * Padavine na Rogli + 15,08 0,878
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Slika 4: Linearna odvisnost 
med mesečnimi padavinami 
na prostem in padavinami 
na samodejni meteorološki 
postaji Rogla (arhiv ARSO) 
v letih od 2008 do 2014
Figure 4: Linear dependence 
between monthly bulk preci-
pitation and precipitation on 
meteorological station Rogla 
(ARSO archive) in the years 
2008 to 2014

Padavine na prostem in na samodejni mete-
orološki postaji Rogla v letih od 2008 do 2014

Bulk precipitation and precipitation at auto-
matic meteorological sation Rogla in the years 
2008 to 2014

Povprečna letna količin padavin na prostem je 
bila 1506 mm, kar je 18 % več kot na Rogli (1277 
mm) (Slika 6). Največ padavin je padlo v letu 2014 
(1879 mm na prostem in 1682 mm na Rogli), 
najmanj pa v letu 2011 (1154 mm na prostem in 
1004 mm na Rogli). V povprečju je na prostem v 
obdobju mirovanja vegetacije (november–april) 

padlo 496 mm padavin, kar je 33 % letnih padavin, 
v vegetacijskem obdobju (maj–oktober) pa 1010 
mm padavin, kar je 67 % letnih padavin.

Med tremi dežemeri na prostem nismo ugo-
tovili statistično značilnih razlik (H = 0,165; p = 
0,921), pač pa visoko stopnjo ujemanja za vse tri 
dežemere (Rs > 0,988 pri p < 0,001). Tudi med 
mesečnimi padavinami na prostem (povprečje 
treh dežemerov) in padavinami na Rogli nismo 
ugotovili statistično značilnih razlik (U = 3803; 
p = 0,061), pač pa visoko stopnjo ujemanja (Rs 
= 0,928; p < 0,000).

Slika 6: Povprečne letne količine padavin na prostem in na samodejni meteorološki postaji Rogla (arhiv ARSO) 
v letih od 2008 do 2014
Figure 6: Average bulk precipitation and precipitation at automatic meteorological sation Rogla (ARSO archive) 
in the years 2008 to 2014
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Slika 5: Linearna odvisnost med izmerjenimi količinami prepuščenih padavin za vseh devet dežemerov na 
raziskovalnih ploskvah in padavinami na prostem v letih od 2008 do 2014
Figure 5: Linear dependence between measured throughfall for all nine rain gauges on research plots and bulk 
precipitation in the years 2008 to 2014.

Vilhar, U.: Sestojne padavine v mešanih sestojih smreke in bukve na Pohorju



GozdV 74 (2016) 136

3.1 Prepuščene padavine v vegetacijskem 
obdobju 

3.1 Throughfall in growing season
Na vseh ploskvah v vegetacijskem obdobju v letih 
od 2008 do 2014 je bila povprečna izmerjena 
količina prepuščenih padavin 882 mm, kar je 
87 % padavin na prostem. Največ prepuščenih 
padavin smo izmerili v vegetacijskem obdobju 
2014 (1095 mm – 82  % padavin na prostem), 
najmanj pa v vegetacijskem obdobju 2013 (615 
mm – 76 % padavin na prostem).

Največ prepuščenih padavin v vegetacijskem 
obdobju smo izmerili na ploskvi S13-JP7 (976 
mm oziroma 97 % padavin na prostem), naj-
manj pa na ploskvi S72-LP1 (777 mm – 77 % 

Preglednica 3: Rezultati Kruskal – Wallisovega testa za testiranje enakosti median prepuščenih padavin v vege-
tacijskem obdobju za devet dežemerov na posameznih raziskovalnih ploskvah
Table 3: Results of Kruskal-Wallis test for testing equality of throughfall medians in growing season for nine rain 
gauges on individual research plots

Ploskev Oznaka ploskve* Statistično značilne 
razlike H p

Smreka – bukovo rastišče S100-6JP Ne 13.4 0.100
Smreka S100-4JP Da 21.5 0.006
Smreka S100-3LP Da 58.2 < 0.001
Smreka – bukovo rastišče S89-6LP Da 40.9 < 0.001
Smreka – bukovo rastišče S79-5LP Da 34.8 < 0.001
Zasmrečeno bukovje S72-1LP Da 17.8 0.023
Zasmrečeno bukovje S58-1JP Da 18.0 0.021
Bukovje S13-7JP Ne 4.0 0.855

padavin na prostem). Primerjava izmerjenih 
prepuščenih padavin v vegetacijskem obdobju 
za devet dežemerov na posameznih ploskvah 
je pokazala, da se izmerjene prepuščene pada-
vine statistično značilno razlikujejo na šestih 
ploskvah, na dveh pa ne (S100-6JP in S13-7JP) 
(Preglednica 3).

Rs kažejo na visoko stopnjo ujemanja med 
izmerjenimi prepuščenimi padavinami v vege-
tacijskem obdobju na devetih dežemerih na 
ploskvah, saj so bili vsi Rs > 0,788 (pri p < 0,001) 
(Preglednica 4). Izmerjene prepuščene padavine 
na devetih dežemerih so se najbolj ujemale na 
ploskvi S13-7JP, najmanj pa na ploskvah S100-
4JP in S72-1LP. 

Preglednica 4: Spearmanov korelacijski koeficient (Rs) za testiranje nekoreliranosti izmerjenih prepuščenih 
padavin v vegetacijskem obdobju za devet dežemerov na posameznih ploskvah (pri p < 0,001)
Table 4: Spearman‘s correlation coefficient (Rs) for testing of non-correlation of mesured throughfall in growing 
season for nine rain gauges on individual plots (at p < 0.001)

Ploskev oznaka ploskve*
spearmanov korelacijski koeficient (Rs)

Minimum Maksimum Povprečje
Smreka – bukovo rastišče S100-6JP 0,863 0,986 0,942
Smreka S100-4JP 0,788 0,977 0,897
Smreka S100-3LP 0,812 0,974 0,909
Smreka – bukovo rastišče S89-6LP 0,819 0,973 0,926
Smreka – bukovo rastišče S79-5LP 0,821 0,975 0,925
Zasmrečeno bukovje S72-1LP 0,791 0,990 0,886
Zasmrečeno bukovje S58-1JP 0,836 0,990 0,953
Bukovje S13-7JP 0,949 0,993 0,977
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Med padavinami na prostem in izmerje-
nimi prepuščenimi padavinami v vegetacijskem 
obdobju na devetih dežemerih na posameznih 
ploskvah je bilo veliko ujemanje, saj so bili vsi Rs 
> 0,709 (pri p < 0,001) (Preglednica 5). Najvišjo 
stopnjo ujemanja med padavinami na prostem in 
prepuščenimi padavinami na devetih dežemerih 

Preglednica 5: Spearmanov korelacijski koeficient (Rs) za testiranje nekoreliranosti izmerjenih padavin na prostem 
in prepuščenih padavin v vegetacijskem obdobju za devet dežemerov na posameznih ploskvah (pri p < 0,001)
Table 5: Spearman‘s correlation coefficient (Rs) for testing of non-correlation of mesured bulk precipitation and 
throughfall in growing season for nine rain gauges on individual plots (at p < 0.001)

Ploskev oznaka ploskve*
spearmanov korelacijski koeficient (Rs)

Minimum Maksimum Povprečje
Smreka – bukovo rastišče S100-6JP 0,779 0,902 0,864
Smreka S100-4JP 0,726 0,895 0,832
Smreka S100-3LP 0,803 0,941 0,883
Smreka – bukovo rastišče S89-6LP 0,768 0,874 0,840
Smreka – bukovo rastišče S79-5LP 0,800 0,940 0,890
Zasmrečeno bukovje S72-1LP 0,709 0,878 0,820
Zasmrečeno bukovje S58-1JP 0,750 0,927 0,876
Bukovje S13-7JP 0,859 0,907 0,887

smo ugotovili za ploskev S79-5LP, najnižjo pa za 
ploskev S72-1LP.

Ocenjujemo, da je bila povprečna količina 
prepuščenih padavin v obdobju mirovanja vege-
tacije 473 mm oziroma 97 % padavin na prostem 
(Slika 7). Največ prepuščenih padavin smo ocenili 
v obdobju mirovanja vegetacije 2013 (633 mm 

Slika 7: Prepuščene padavine na raziskovalnih ploskvah v letih od 2008 do 2014
Figure 7: Throughfall on research plots in the years 2008 to 2014
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– 89 % padavin na prostem), najmanj 
pa obdobju mirovanja vegetacije 2011 
(300 mm – 111 % padavin na prostem). 
Največ prepuščenih padavin v obdobju 
mirovanja vegetacije smo ocenili na plo-
skvi S58-1JP (504 mm – 104 % padavin 
na prostem), ki ji sledita ploskvi S89-6LP 
(498 mm - 104 % padavin na prostem) in 
S100-4JP (495 mm – 102 % padavin na 
prostem). Najmanj prepuščenih padavin 
v obdobju mirovanja vegetacije smo 
ocenili na ploskvi S72-1LP (417 mm – 
86 % padavin na prostem).

Ocenjena povprečna letna količina 
prepuščenih padavin na vseh ploskvah je 
bila 1355 mm oziroma 90 % padavin na prostem; 
največ v letu 2014 (1576 mm – 86 % padavin na 
prostem), najmanj pa v letu 2011 (1076 mm – 93 % 
padavin na prostem).

Na vseh ploskvah so ocenjene količine prepu-
ščenih padavin v obdobju mirovanja vegetacije 
presegle izmerjene količine prepuščenih padavin 
v vegetacijskem obdobju. To smo pričakovali v 
sestojih z večjim deležem bukve (S79-1LP, S58-
1JP, S13-7JP), ki odvržejo listje in je prestrezanje 
padavin manjše v obdobju mirovanja vegetacije, 
vendar se je podobno pokazalo tudi v čistih sestojih 
smreke (S100-6JP, S100-4JP, S100-3LP). Ocenjene 
količine prepuščenih padavin v obdobju mirova-
nja vegetacije so na štirih ploskvah celo presegle 
izmerjene količine padavin na prostem (S100-4JP 
in S13-7JP za 2 % ter S89-6LP in S59-1JP za 4 %). 

3.2 odtok po deblu
3.2 Stemflow
Vsota temeljnic na bukovih ploskvah IMGE je 
od 23 do 49 m2 ha-1, delež odtoka po deblu pa 

znaša od 0 do 21 % padavin na prostem v obdobju 
mirovanja vegetacije (mediana 8 %) ter od 0 do 
20 % padavin na prostem v vegetacijskem obdo-
bju (mediana 10 %). Letni delež odtoka po deblu 
je znašal od 1 do 20 % (mediana 9 %). Stopnja 
linearne odvisnosti med deležem odtoka po deblu 
v padavinah na prostem (%) in temeljnico dreves 
(m2 ha-1) na štirih bukovih ploskvah IMGE v letih 
od 2004 do 2014 je višja v vegetacijskem obdobju 
kot v obdobju mirovanja (Preglednica 6, Slika 8). 

Ocenjujemo, da je bil odtok po deblu zane-
marljivo majhen (< 1 % padavin na prostem) na 
ploskvah z velikim deležem smreke v lesni zalogi 
sestoja (S100-6JP, S100-4JP ter S89-6LP) (Slika 9). 
Prav tako je ocenjeni deleža odtoka po deblu < 
1 % padavin na prostem tudi na ploskvah, kjer je 

Preglednica 6: Linearna odvisnost med odtokom po deblu (odstotek padavin na prostem) in temeljnico dreves 
(m2 ha-1) na bukovih ploskvah IMGE za obdobje mirovanja in vegetacijsko obdobje v letih od 2004 do 2014 pri 
p < 0,001:
Table 6: Linear dependence between stemflow (percentage of bulk precipitation) and stand basal area (m2 ha-1) 
on beech IMGE plots for dormancy and growing season in the years from 2004 to 2014 at p <0.001:

obdobje enačba R2

Obdobje mirovanja Odtok po deblu (%) = 0,454 * Temeljnica (m2 ha-1) – 8,666 0,431
Vegetacijsko obdobje Odtok po deblu (%) = 0,511 * Temeljnica (m2 ha-1) – 9,283 0,721
Leto Odtok po deblu (%) = 0,493 * Temeljnica (m2 ha-1) – 8,985 0,732

Slika 8: Odtok po deblu (odstotek padavin na prostem) v 
odvisnosti od temeljnice (m2 ha-1) na bukovih ploskvah 
IMGE za obdobje mirovanja in vegetacijsko obdobje v 
letih od 2004 do 2014
Figure 8: Stemflow (percentage of bulk precipitation) 
depending on stand basal area (m2 ha-1) on beech IMGE 
plots for dormancy and growing season in the years from 
2004 to 2014 
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delež smreke v lesni zalogi manjši in posledično 
delež bukve večji, vendar je temeljnica bukve 
razmeroma nizka, in sicer manj kot 20 m2 ha-1 
(S89-6LP, S79-5LP in S72-1LP). Tako smo odtok 
po deblu ocenili le na dveh ploskvah, in sicer je 
na ploskvi S13-7JP odtok po deblu predstavljal 
11 % padavin na prostem v obdobju mirovanja 
vegetacije, 13 % v vegetacijskem obdobju in 12 % 
padavin na prostem na letni ravni. Sledi ploskev 
S58-1JP s 3 % deležem odtoka po deblu glede 
na padavine na prostem v obdobju mirovanja 
vegetacije, vegetacijskem obdobju in tudi na 
letni ravni. 

3.3 ocena sestojnih padavin
3.3 Estimation of net precipitation 
Ocenjena povprečna letna količina sestojnih 
padavin (vsota prepuščenih padavin in odtoka 
po deblu) je na vseh ploskvah predstavljala 
92 % padavin na prostem, pri čemer je znašala 
99 % v obdobju mirovanja vegetacije in 89 % v 
vegetacijskem obdobju (Slika 9). Ocenjene letne 
sestojne padavine so bile največje na ploskvi 
S13-7JP (110  % padavin na prostem), od tega 
113 % v obdobju mirovanja vegetacije in 110 % 
v vegetacijskem obdobju. Ploskev S13-7JP ima 
najmanjši delež smreke v lesni zalogi, večji delež 

bukve ter posledično velik delež odtoka po deblu, 
pa tudi velike letne količine prepuščenih padavin 
(98 % padavin na prostem). Podobno ugotavljamo 
za ploskev S58-1JP, kjer je ocena letnih sestojnih 
padavin 99 % padavin na prostem, od tega 97 % 
v obdobju mirovanja vegetacije in 107 % v vege-
tacijskem obdobju.

Najmanj letnih sestojnih padavin smo ocenili 
na ploskvi S72-1LP (80 % padavin na prostem), od 
tega 86 % padavin na prostem v obdobju mirovanja 
vegetacije in 77 % v vegetacijskem obdobju. Sledi 
ploskev S100-3LP z 82 % letnih sestojnih padavin 
v padavinah na prostem, od tega 88 % padavin na 
prostem v obdobju mirovanja vegetacije in 79 % 
v vegetacijskem obdobju.

Skupne ocene za obdobje med letoma 2008 in 
2014 nakazujejo zmanjševanje deleža sestojnih 
padavin (odstotek padavin na prostem) z večanjem 
deleža smreke v lesni zalogi (Slika 10). Povezava 
med oceno letnih sestojnih padavin ter deležem 
smreke v lesni zalogi na posamezni ploskvi je 
statistično značilna (Rs = 0,421; p < 0,05). V 
obdobju mirovanja vegetacije je ujemanje med 
sestojnimi padavinami (% padavin na prostem) 
in deležem smreke v lesni zalogi na posamezni 
ploskvi malenkost slabše (Rs = 0,340; p < 0,05) 
kot v vegetacijskem obdobju (Rs = 0,421; p < 0,05) 
in na letni ravni (Rs = 0,421; p < 0,05).

Slika 9: Letna ocena sestojnih padavin (vsota prepuščenih padavin in odtoka po deblu) kot odstotek padavin na 
prostem na raziskovalnih ploskvah v letih od 2008 do 2014
Figure 9: Annual estimation of net precipitation (sum of throughfall and stemflow) as a percentage of bulk precipi-
tation on research plots in the years from 2008 to 2014
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Delež sestojnih padavin glede na padavine na 
prostem je bil v povprečju 10 % večji v obdobju 
mirovanja vegetacije kot v vegetacijskem obdo-
bju, pri čemer je bila razlika največja na ploskvi 
S89-6LP (20 %), sledi ploskev S79-5LP (13 %) 
in najmanjša na ploskvah S100-6JP (5  %) in 
S13-7JP (3 %). 

4 RAZPRAvA
4 DIsCUssIoN

Sestojne padavine kot vsota prepuščenih padavin 
ter odtoka po deblu so pomemben kazalnik za 
hidrološko funkcijo gozdov, predvsem z vidika 
uravnavanja vodnega režima z zadrževanjem 
prestreženih padavin v krošnjah dreves. V raz-
iskavi ugotavljamo, da mešanost drevesnih vrst 
v gozdovih smreke in bukve v porečju Zgornje 
Oplotnice na Pohorju pomembno vpliva na 
količino sestojnih padavin. Z večanjem deleža 
smreke v lesni zalogi so se letne sestojne pada-
vine zmanjševale, kar kaže na večjo sposobnost 
zadrževanja vode v krošnjah mešanih sestojev, 
v katerih prevladuje smreka. Hkrati so bile 
sestojne padavine na obravnavanih ploskvah v 

Slika 10: Delež sestojnih padavin (odstotek padavin na prostem) v odvisnosti od deleža smreke v lesni zalogi 
(odstotkov) v obdobju od leta 2008 do leta 2014 na posameznih ploskvah
Figure 10: Share of net precipitation (a percentage of bulk precipitation) depending on share of spruce in growing 
stock (percentage) in the period from the year 2008 to 2014 on individual plots

vegetacijskem obdobju v povprečju 10 % manjše 
kot v obdobju mirovanja vegetacije, kar kaže na 
večje prestrezanje padavin v krošnjah mešanih 
sestojev v času olistanja.

V obdobju od leta 2008 do leta 2014 je bila 
povprečna letna količina padavin na prostem 
1506 mm, kar je 18 % več, kot je bilo izmerjeno 
na samodejni meteorološki postaji Državne 
meteorološke službe na Rogli. Takšni odkloni 
padavin so pričakovani (Vilhar, 2010; Sinjur 
in sod., 2011), saj obravnavane ploskve ležijo v 
masivu Pohorja, kjer je kljub majhni razliki v zračni 
razdalji (3,4 km) in nadmorski višini (203 m) od 
ploskve na prostem (n.v. 1289 m) do postaje Rogla 
(n.v. 1492 m) lahko precejšen vpliv orografskih 
dejavnikov in vetra na razporeditev padavin na 
prostem (Frantar, 2008). Ugotavljamo, da je v pri-
meru nerazpoložljivosti podatkov za padavine na 
obravnavanih raziskovalnih ploskvah neustrezna 
uporaba mesečnih količin padavin s samodejne 
meteorološke postaje Rogla, zato priporočamo 
uporabo izpeljanih transfernih funkcij.

Največ padavin na prostem in prepuščenih 
padavin smo izmerili v letu 2014, najmanj pa 
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v letu 2011, pri čemer je v povprečju v obdobju 
mirovanja padla ena tretjina letnih padavin, v 
vegetacijskem obdobju pa še preostali dve tretjini. 

Naša raziskava podaja dokaj zanesljive rezul-
tate za prepuščene padavine na obravnavanih 
raziskovalnih ploskvah v vegetacijskem obdobju, 
medtem ko so prepuščene padavine v obdobju 
mirovanja, odtok po deblu ter sestojne padavine 
le ocenjene. Ugotavljamo, da so v vegetacijskem 
obdobju prepuščene padavine v povprečju znašale 
87 % padavin na prostem, pri čemer jih je največ 
padlo v vegetacijskem obdobju leta 2014 (82 % 
padavin na prostem) in najmanj v vegetacijskem 
obdobju leta 2013 (76 % padavin na prostem). 
Največ prepuščenih padavin v vegetacijskem 
obdobju smo izmerili na ploskvi S13-JP7 (97 % 
padavin na prostem), najmanj pa na ploskvi S72-
LP1 (77 % padavin na prostem). Rezultati ustrezajo 
85 % do 93 % odstotkom prepuščenih padavin 
v mešanih sestojih jelke in bukve Kočevskega 
roga (Vilhar, 2010), 82 % v bukovem sestoju na 
Zavodnjah (Simončič, 1996) ter so nekoliko višji 
od bukovega sestoja v avstrijskih Kalkalpen (od 
72 % do 80 %) (Katzensteiner, 2000). V nekate-
rih mesecih so izmerjene količine prepuščenih 
padavin presegle količine padavin, izmerjene na 
prostem, kar navajajo tudi drugi viri (Krečmer, 
1967; Smolej, 1978; šraj in sod., 2008; Vilhar, 
2010). To je najverjetneje posledica stekanja v 
krošnjah zadržanih padavin po vejah neposre-
dno v dežemere. Pomembno je tudi vprašanje 
zadostnega števila dežemerov. Glede na to, da 
smo ugotovili statistično značilne razlike med 
mesečnimi količinami prepuščenih padavin za 
posamezne dežemere na šestih ploskvah, na dveh 
pa ne, sklepamo, da jih je bilo premalo. Navodila 
ICP Forests (Clarke in sod., 2010) priporočajo 
uporabo vsaj 10 do 15 vzorčevalnikov za pre-
puščene padavine na sestoj, saj je tudi pri tem 
številu v homogenem sestoju za letno količino 
padavin težko doseči natančnost 10 % in manj 
(Draaijers in sod., 2001; Zlindra in sod., 2011). 
V tako heterogenih sestojih bi lahko meritve 
prepuščenih padavin izboljšali z več dežemeri 
na ploskev ter z njihovo sistematično-naključno 
razporeditivijo, kakršno priporočajo v strukturno 
in vrstno pestrih urbanih gozdovih (Zlindra in 
sod., 2011; Verlič in sod., 2014).

Odtok po deblu smo ocenili na podlagi podat-
kov za bukove ploskve intenzivnega spremljanja 
stanja gozdov, kjer je znašal od 8  % (obdobje 
mirovanja vegetacije) do 10  % (vegetacijsko 
obdobje). Odtok po deblu smreke znaša manj 
kot 2 % padavin na prostem (Brechtel in Pavlov, 
1977), zato smo v naši raziskavi privzeli, da je 
zanemarljiv (Berger in sod., 2008). Tako smo 
ocenili, da je bil letni odtok po deblu večji od 
1 % padavin na prostem le na dveh ploskvah, in 
sicer na ploskvi S58-1JP 3 % glede na padavine 
na prostem in na ploskvi S13-7JP 12 % glede na 
padavine na prostem, kjer je največji delež bukve 
v lesni zalogi sestoja. Rezultati ustrezajo deležu 
odtoka po deblu v listnatih gozdovih zmernega 
pasu, ki je od 5 % do 10 % letne količine padavin 
(Crockford in Richardson, 2000; Price in Carlyle-
-Moses, 2003). V nekaterih primerih je zaradi 
gladke skorje in navzgor raščenih vej, ki usmerjajo 
padavinsko vodo k deblu (Rejic in Smolej, 1988), 
odtok po deblu razmeroma velik in lahko znaša 
tudi več kot 20 % letne količine padavin (Brechtel 
in Pavlov, 1977; Peck, 2004). V Sloveniji je odtok 
po deblu v bukovih gozdovih znašal od 5 % do 
14 % padavin v vegetacijskem obdobju (Vilhar 
in sod., 2012), v bukovem sestoju na Zavodnjah 
5 % padavin v vegetacijskem obdobju (Simončič, 
1996), v mešanih sestojih bukve in jelke pa od 6 % 
do 7 % (Vilhar, 2009). Zaradi majhnega deleža 
je pomen odtoka po deblu v vodni bilanci gozda 
pogosto podcenjen, vendar kot točkovni vnos vode 
in hranil ob deblu dreves vpliva na odtok, erozijo 
tal, podtalnico, prostorsko porazdelitev vode v 
tleh, kemizem talne raztopine ter razporeditev 
pritalne vegetacije in epifitov (Levia in Frost, 
2003). Oceno odtoka po deblu bi lahko izboljšali 
z meritvami odtoka po deblu na več raziskovalnih 
ploskvah ter na večjem številu dreves z različnimi 
prsnimi premeri. Navodila ICP Forests (Clarke 
in sod., 2010) priporočajo uporabo vsaj 5 do 10 
vzorčevalnikov za merjenje odtoka vode po deblu, 
saj je tudi pri tem številu v homogenem sestoju 
težko doseči natančnost vsaj 10 % (Draaijers in 
sod., 2001).

Na podlagi merjenih in izračunanih prepušče-
nih padavin ter odtoka po deblu ocenjujemo, da 
so sestojne padavine na obravnavanih ploskvah 
v povprečju znašale 92 % padavin na prostem, 
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od tega 99 % v obdobju mirovanja vegetacije in 
89 % v vegetacijskem obdobju. Rezultati ustrezajo 
deležu sestojnih padavin v bukovih gozdovih 
srednje Evrope, kjer sestojne padavine pomenijo 
od 73 % do 95 % letne količine padavin (Peck, 
2004). V Sloveniji so v bukovih gozdovih sestojne 
padavine znašale od 86  % do 99  % padavin v 
vegetacijskem obdobju (Vilhar in sod., 2012), v 
mešanih gozdovih bukve in jelke od 87 % do 92 % 
(Vilhar, 2009) ter v mešanem gozdu listavcev in 
iglavcev v Ljubljani 82 % padavin v vegetacijskem 
obdobju (Kermavnar, 2015). 

Rezultati nakazujejo zmanjševanje deleža 
sestojnih padavin z večanjem deleža smreke v 
lesni zalogi, pri čemer je ta povezava bolj izražena 
na letni ravni in v vegetacijskem obdobju kot 
v obdobju mirovanja vegetacije. To potrjujejo 
tudi raziskave v smrekovih monokulturah, kjer 
sestojne padavine predstavljajo od 74 % letnih 
padavin v avstrijskih Kalkalpah (Katzensteiner, 
2000) do 84 % letnih padavin na severu Velike 
Britanije (Cape in sod., 1991) in so manjše kot v 
sestojih listavcev.

Delež sestojnih padavin je bil v povprečju 
10 % višji v obdobju mirovanja vegetacije kot v 
vegetacijskem obdobju, pri čemer je bila razlika 
najmanjša v sestojih s prevladujočo smreko (S100-
6JP) ali bukvijo (S13-7JP). Jasne povezave med 
deležem bukve v lesni zalogi ter večjim deležem 
sestojnih padavin v obdobju mirovanja vegetacije, 
ko bukve niso olistane, nismo ugotovili. Razlog 
je premajhen nabor ploskev ter pomanjkljiva 
ocena prepuščenih padavin in odtoka po deblu 
v obdobju mirovanja vegetacije, saj smo pri oceni 
lahko upoštevali le meritve dežja, snežnih padavin 
pa nismo spremljali. Za boljšo oceno sestojnih 
padavin bi potrebovali več ploskev z različnimi 
deleži obravnavanih drevesnih vrst v lesni zalogi, 
na katerih bi vse leto spremljali prepuščene pada-
vine (dež in sneg) in tudi odtok po deblu. 

Na podlagi naše raziskave ugotavljamo, da 
večji delež bukve v mešanih gozdovih smreke in 
bukve v porečju Zgornje Oplotnice na Pohorju 
prispeva k večjemu deležu prepuščenih pada-
vin, večjemu odtoku po deblu ter posledično 
k večjemu deležu sestojih padavin. To je eden 
od pomembnih dolgoročnih učinkov premene 
antropogenih smrekovih sestojev na Pohorju, 

ki morda prispeva k spremembam hidrologije 
gozdnatih porečij na Pohorju.
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23. septembra 2015 sem se odpravila na 
10-dnevno terensko izobraževanje v gozdove 
Japonske, kjer sem se pridružila magistrskim 
študentom iz Japonske, Malezije, Kitajske, 
Vietnama, Tajske in Indonezije. Terensko delo 
je potekalo v gozdovih na gori Fuji, ki je 3776 
m visok vulkan. Projekt so gostili profesorji in 
raziskovalci Univerze v Shizuoki, Fakultete za 
agronomijo, Oddelka za okolje in gozdne zna-
nosti. Kot edini predstavnici iz druge celine je 
bil obisk tamkajšnjih gozdov zagotovo izjemna 
izkušnja, saj gozdov nekaterih podnebnih tipov 
v Evropi nimamo. 

Po 11- urnem letu iz Frankfurta, smo se na 
letališču v Tokiu srečali z nekaterimi ostalimi 
študenti. Od glavnega mesta Japonske smo se z 
kombijem odpeljali v slabe 4 ure stran oddaljeno 
prefekturo Shizuoka, ki slovi kot največja proi-
zvajalka zelenega čaja na svetu. Siv obris Tokia 

je po dobri uri vožnje izginil in vozili smo se 
skozi zelene pokrajine prekrite z bambusovimi 
gozdovi, cedrami in japonskimi kriptomerijami. 
V zelene pokrajine se lepo ujemajo tudi ogromne 
podeželske vasi z hišami japonskega stila ter 
fasadami zemeljskih, umirjenih tonov. V času 
bivanja na Japonskem ni bilo moč najti barve 
hiše, ki bi odstopala od okoliških, kakor je bilo 
oz. je moderno pri nas.

Nastanitev v Mednarodnem hostlu v Shizuoki 
je postreglo z japonskim načinom in kulturo. 
čistoča in red sta pomembni, sezuvanje čevljev 
pri prestopanju praga je logična predpostavka. 
Termin prihoda v mesto je bil posrečen, saj se 
je popoldne v okoliškem templju budističnih 
menihov odvijalo slavnostno praznovanje, katero 
je bilo odprto za vse ljudi. Sprehajanje med 
nasmejanimi menihi, ki so bili v vrvežu priprav 
na pomemben letni dogodek je bilo za nas tujce 

Terenski seminar v okolici gore Fuji na Japonskem

Slika 1: Izginjanje rastja nad gozdno mejo. 
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iz nebudističnih krajev pristno spoznavanje 
japonske kulture in običajev. 

Kar 67% površine na Japonskem pokriva gozd. 
41% vseh gozdnih površin predstavljajo plantaže, 
saj tu prevladuje golosečni sistem. Zaradi poceni 
uvoženega lesa, se Japoncem ne splača gospodariti 
s svojimi gozdovi, zato so ti plantažni gozdovi 
zapuščeni in premalo negovani, posledično tudi 
nestabilni.

Med najpomembnejšimi graditeljicami japon-
skih gozdov je Fagus crenata (Japonska bukev). 
Bukovi gozdovi Japonske so razdeljeni v 2 tipa: 
tip Japonskega morja (Japan Sea type) in tip 
Tihega oceana (Pacific Ocean type). Regija bližje 
Japonskemu morju (Japan Sea type) ima veliko 
snežnih padavin, ki so prinesene z severozahodnim 
vetrom, bukev v teh gozdovih prevladuje in se širi 
po južni Japonski, v podrasti uspeva bambus Sasa 
kurilensis. Pacifiški podnebni tip ima manj bukve, 
na strani bližje Pacifiku so zime mile, pojavljajo 
se tudi topli gozdovi lovorikovcev.

Terenski dnevi so potekali v različnih pasovih 
gore Fuji, najvišje smo bili na 2500 m n.m.v. od 
koder smo se spuščali do vznožja gore stožčastega 
vulkana. Goro tvorijo bazalt, vulkanski prah ter 
plovčaste kamnine. Zadnji izbruh se je zgodil 
leta 1707, predvidene nove erupcije pa naj bi se 
dogajale na 100-300 let. Učne ure je vodil prof.
dr. Hiromi Mizunaga. Fuji je tudi pomembna 
izletniška in plezalcem izzivalna točka. Od 15.9. 
do spomladi je vsaka športna aktivnost od višine 
2500 m naprej prepovedana zaradi zasneženosti in 
močnih vetrov. Vegetacija gore Fuji je razdeljena 
na 4 pasove. Okoli 2400 m n.m.v. območje gozdne 
meje (tree line) poraščajo Larix leptolepis, Betula 
ermani, Betula platyphlya, Sorbus commixta in 
Alnus maximowiczii. Preprogo podrasti pa tvori 
Vaccinium vitis- idaea, kar seveda nakazuje na 
kisle podlage. Nad to višino se pojavljajo le še 
redke skupine nizke podrasti. 

Grmi macesna so prilagojeni na močne vetrove 
in tvorijo posebne oblike, da se izognejo skrajnim 

Slika 2: Najvišje rastoči grmi macesna z vitalnimi poganjki na zavetrni strani
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vremenskim razmeram. Stranski poganjki rastejo 
na zavetrno stran, zato grmi spominjajo na jadr-
nice. če grmi uspevajo v konkavnih območjih, 
rastejo višje in ravno, vendar težak sneg v pozni 
pomladi največkrat polomi veje in uniči drevesa. 
Gozdna meja se postopoma dviguje -približno 20 
m na 25 let, največ zaradi globalnega segrevanja.

Iglasti gozd od med 1600 in 2200 m predsta-
vljajo Larix leptolepis, Abies veitchii, Abies mariessi, 
Picea jezoensis, Tsuga diversifolia, Pinus pentap-
hylla. Vegetacija podrasti se spreminja zaradi obje-
danja japonskega jelena (Cervus nippon), območje 
je avtohtono poraščala Cacalia adenostyloides, ki 
se pod vplivom jelena spreminja Leucosceptrum 
japonicum in Veratrum stamineum.

Na zahodni strani vznožja gore smo si ogledali 
načine gospodarjenja v Shiraito gozdni skupno-
sti. Tradicionalnemu japonskemu golosečnemu 
načinu gospodarjenja so leta 1980 alternativno 
predstavili še dvo-plastno gospodarjenje z zasa-
jevanjem pod zastorom. S tem so hoteli povečati 
strukturno diverziteto endobnih plantaž, še pose-

Slika 3: Univerzitetna eksperimentalna ploskev – dvoplastno gospodarjenje

bej gozdov japonske paciprese (Chamaecyparis 
obtusa - Hinoki) ter japonske kriptomerije (Cryp-
tomeria japonica - japanese cedar) ter dosegati 
večnamenskost gozdov in zmanjšati stroške dela 
golosečnega sistema gospodarjenja. Leta 1996 je 
Tajfun 17 prizadel gozdove v južnem delu Fujia 
ter popolnoma uničil drevesa zgornje plasti. To 
posledično kaže na način gospodarjenja, ki je bolj 
dovzeten za poškodbe zaradi tajfunov.

Iglasti gozdovi na območju lave – gozd Aokiga-
-hara (Suicide forest) raste od 900-1300 m n.m.v. 
na severni strani gore. Lava je nazadnje pokrila 
ta območje med leti 864-866. Klimaksna stopnja 
vegetacije je tukaj zmerno topli listopadni gozd, 
vendar še vedno prevladujejo vednozeleni iglavci 
kot je japonska pacipresa in čuga (Tsuga siiboldii). 
Največ dreves je vzklilo na porušenih deblih, saj so 
semena na razkrajajočih se deblih črpala hranila, 
vodo ter imela zavetje. Ko se je padlo drevo popol-
noma razkrojilo je pod korenino novonastalega 
drevesa ostala praznina, zato so koreninski sistemi 
edinstveni. Tla v gozdu so močno razgibana, 
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Slika 4: Nabruhana lava je ustvarila valovit teren

plošče ohlajene lave so z aktivnostjo tal pokale, se 
dvigale in ustvarile težko prehoden teren. Gozd 
Aokiga-hara je znan po velikem številu najdenih 
pokojnikov, saj je območje zaradi temačnosti in 
razgibanosti terena pogost kraj za samomorilce. 
V gozdu so tudi številne podzemne ledene jame, 
ki so privlačne za turiste, eno izmed njih smo med 
pohodom skozi gozd tudi obiskali.

Univerza v Shizuoki se veliko ukvarja tudi z 
ekofiziološkimi raziskavami. Merjenje poškodo-
vanosti listov zaradi svetlobe, proizvodnja kisika 
in poraba ogljikovega dioksida, pretok hranil po 
deblu so le nekatere izmed predstavljenih. Mer-
jenje na raziskovalnih ploskvah v univerzitetnih 
gozdovih poteka na deblih, na tleh ter visoko v 
krošnjah dreves, na več kot 30 m visokih jeklenih 
stolpih.

Japonska je vključena tudi v mednarodno 
mrežo nadzorovanja količine CO2 v ozračju, 
zato smo si v odročnih gozdovih ogledali raz-
iskovalne ploskve z avtomatskimi merilci CO2 
pri tleh ter na jeklenih stolpih v krošnjah gozdov. Slika 5: Stolp za merjenje CO2 v krošnjah dreves
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Po podatkih Zavoda za gozdove Slove-
nije je bilo v letu 2015 do sredine decem-
bra za posek zaradi namnožitve podlub-
nikov označenih že čez 2 milijona m3 lesa, 
skoraj izključno smreke (2.034.000 m3), 
od tega je bilo posekanih za 1,5 milijona m3 
dreves. Najbolj poškodovana območja gozdov 
zaradi napada podlubnikov so na Ljubljanskem 
in Postojnskem gozdnogospodarskem območju, 
sledijo Kočevsko, Tolminsko, Kranjsko in Blejsko 

Slika 6: študenti na učnih urah pri kraterju gore Fuji

Avtomatsko posredovane podatke preučujejo 
na Inštitutih.

Japonska je dežela zelenja in kulturnih, prija-
znih ljudi. Bambusi, cedre, kriptomerije, japonska 
češnja in bonsaji ter nasmejani ljudje, hitri vlaki 
in suši ter ostale ribje specialitete, so pristni 

indikatorji utripa Japonske. Pridobljeno znanje 
in izkušnje ter zanimivosti o življenju na Japon-
skem z veseljem delim z sogovorniki, ker mi je 
ta ponudila neponovljivo in pestro dogodivščino, 
ki jo je vredno deliti tudi z ostalimi. 

Anica SIMčIč

Podlubniki so zaznamovali leto 2015 v slovenskih gozdovih 
gozdnogospodarsko območje, v nekaj manjšem 
obsegu pa so prizadeti tudi vsi ostali deli Slove-
nije. Najmanj dreves napadenih s podlubnikih 
je bilo do sedaj odkritih na skrajnem JZ in SV 
delu Slovenije – na Krasu in v Prekmurju. 

Letošnja topla jesen in zima z dnevnimi tem-
peraturami nad 10 °C   je obdobje aktivnosti 
podlubnikov še podaljšala in še povečala letoš-
nje škode zaradi lubadarja. Ob dovolj hladnem 
zimskem vremenu se razvoj podlubnikov ustavi 
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do naslednje pomladi, hroščki pa prezimijo pod 
lubjem napadenih dreves in v gozdnih tleh. 

V skladu s preteklimi izkušnjami gozdarske 
stroke nas v letu 2016 čaka nov zagon napada 
podlubnikov. Hroščki, ki bodo preživeli zimo, 
spomladi sprožili nov ciklus razmnoževanja. 
Preko zime do sredine marca morajo lastniki 

Evidentirano drevje za posek zaradi podlubnikov in posekano drevje zaradi podlubnikov po mesecih v letu 
2015 za Slovenijo (v m3) 

gozdov nadaljevati s pregledovanjem gozdov 
oziroma s sanacijo žarišč napada podlubnikov 
ter čim hitreje posekati in spraviti iz gozda vsa do 
sedaj s podlubniki napadena drevesa. Od obsega 
populacije podlubnikov, ki bo preživela zimo, je 
namreč odvisen obseg njihovega napada spomladi. 

Zavod za gozdove Slovenije 
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Gozdarstvo v času in prostoru

V četrtek, 10. decembra 2015, je v prostorih 
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 
(BF UL) potekala svečana podelitev štipendij, ki 
jih podeljuje Pahernikova ustanova. Prejemniki 
štipendij so študenti magistrskega (druga stopnja) 
in doktorskega študija (tretja stopnja) gozdarstva 
za študijsko leto 2015/2016. Podeljenih je bilo 6 
štipendij.

Pahernikova ustanova je štipendije podelila že 
peto leto zapored. Prejemniki štipendij v študij-
skem letu 2015/2016 so bili Jernej Jevšenak, Vasja 
Leban in Dragomir Grce za doktorski študij, ter 
Peter Smolnikar, črt šuštar in Primož Bratun 
za magistrski študij. Skupaj so do sedaj podelili 
35 štipendij. V študijskem letu 2015/2016 bo 
ustanova podelila tudi 32.000 € raziskovalnih 
sredstev.

Na podelitvi je prejemnike štipendij in raz-
iskovalce, prejemnike sredstev za raziskovalno 
delo, ter druge navzoče v imenu gostitelja 
pozdravil prof. dr. Igor Potočnik, prodekan za 
študijske zadeve BF UL. Pohvalil je primer dobre 
prakse trajnostnega razvoja študija in raziskav 
gozdarstva s sredstvi, ki jih Pahernikova ustanova 
pridobi prav s trajnostnim gospodarjenjem z 
gozdom.

V imenu organizatorja je prejemnike štipen-
dij in druge navzoče pozdravila akademikinja 
prof. dr. Alenka šelih, predstavnica Upravnega 
odbora Pahernikove ustanove. Poudarila je, da 
se prepoznavnost Pahernikove ustanove širi iz 
Koroške v širši slovenski prostor in da k temu 
veliko pripomorejo  prejemniki štipendij in preje-
mniki sredstev za raziskovalno delo, ko s študijem 
in raziskavami, tudi v Pahernikovih gozdovih, 
nadaljujejo poslanstvo rodbine Pahernik. 

Sledila je slavnostna podelitev štipendij, ki jo 
je z govorom pospremila predsednica Komisije 
za podeljevanje štipendij Pahernikove ustanove, 
prof. dr. Lidija Zadnik Stirn in postavila Paher-
nikovo ustanovo ob bok skladom za državne, 
občinske, Zoisove, Krkine štipendije in štipendije 
IJš, Parusa, fundacije dr. Trstenjaka, Likarjevega 
sklada, SZF, Ad Future…

Pahernikovi ustanovi se je v imenu študentov 
zahvalil doktorski študent Dragomir Grce. 

Na svečani podelitvi so bile prvič predsta-
vljene tudi spodbude Pahernikove ustanove 
raziskovalnemu delu na področju gozdarstva. 
V svojem govoru jih je predstavil prof. dr. Jurij 
Diaci, predsednik Komisije za raziskovalno delo 
Pahernikove ustanove:  »Pahernikova ustanova ni 
pomembna zgolj zaradi sredstev, ki jih za razisko-
valno delo dodeljuje raziskovalcem Oddelka za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. V študijskem 
letu 2015/2016 jih bo 32.000 €, skupaj v petih 
letih pa več kot 150.000 €. Za nas, raziskovalce, 
je prav tako pomemben naraven laboratorij v 
Pahernikovih gozdovih, kjer lahko vodimo dol-
goročne raziskave, kar je v drugih gozdovih zaradi 
lastniške strukture in zavarovanja raziskovalnih 
naprav skoraj nemogoče. Omenjene raziskave, ki 
jih izvajamo skupaj oddelek gozdarstva BF UL, 
GIS, ZGS, EFI, pa niso pripomogle le k napredku 
v gozdarski znanosti, ampak tudi k povezovanju 
institucij.« 

Vir: (www.gozd-les.com)
Franc PERKO

Pahernikova ustanova podelila štipendije  
za študijsko leto 2015/16
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objava novih izrazov in razlag

člani terminološke komisije ZGDS smo v drugi polovici preteklega leta obravnavali izraze, ki 
niso bili razloženi v Lexicon Silvestre. Izraze in razlage predstavljamo v prispevku. V letu 2016 
bomo z iskanjem novih pojmov in ustreznih razlag nadaljevali. Poleg tega si bomo prizadevali 
obravnavati izraze iz anglosaksonskega sveta, ki se vse pogosteje uporabljajo v gozdarskem 
izrazoslovju.

Vabimo vas, da nam vaša vprašanja ali dileme, komentarje in predloge posredujete na 
e-naslov gozdarska.terminologija@gmail.com ali neposredno prispevate k javni razpravi o 
izrazih na zavihku Terminološke razprave na spletni strani ZGDS (http://zgds.si).

Vrstilec Izraz Razlaga

372 privlačevanje m premikanje lesa od panja do spravilnega sredstva, vlake 
ali vrvne linije (trase žičnice)
prim.: zbiranje lesa/2642/, ročno predspravilo/2043/, 
vlačenje/1647/

331.1 drevo s nad panjem biomasa drevesa nad panjem (drevo in krošnja) kot 
enota tehnološke obdelave (angl. whole tree)
prim.: celotno drevo/2624/

331.1 .03.20
2624

drevo s, celotno * vse drevo (vključno s koreninami) kot enota tehno-
loške obdelave (angl. complete tree)

164.7 orešek m, krilati orešek, pri katerem je zunanji del osemenja krilato 
ali peresasto podaljšan (javor, brest, jesen idr.), sin. 
pokovec, samara

416.11 izgubljanje s listja predčasno odpadanje listja ali zmanjševanje listne 
površine zaradi biotskih oz. abiotskih dejavnikov, 
npr. bolezni, škodljivcev, onesnaženja, sin. defoliacija 
prim.: izgubljati liste/0669/, osip iglic/0671/

182.41 sloj m, polnilni sloj običajno podstojnih dreves/1814/ za varovanje 
gornjega drevesnega sloja/0183/ pred neugodnimi 
vplivi ali za oblikovanje njegovih krošenj/0089/

907 usluga ž, gozdna okoljska korist oz. dobrina, ki jo gozdni ekosistem/1146/ 
nudi človeku (angl. forest ecosystem service), sin. 
gozdna ekosistemska storitev

* izrazu »celotno drevo« smo zaradi primerjave z izrazom »drevo nad panjem« dodali angleški izraz
** številke v poševnih oklepajih so zaporedne številke obstoječih izrazov iz Lexikon Silvestre

Vasja LEBAN

Strokovno izrazje
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Oglasno sporočilo

Podjetje Grapak A1, d. o. o., je uveljavljen prodajni zastopnik za kmetijsko, gozdarsko, pakirno, 
transportno in namakalno tehniko priznanih proizvajalcev. Na vseh področjih sledimo naši strategiji, 
da kupcu nudimo kvalitetno in specializirano tehniko glede na njegove individualne potrebe.

Razširili in poglobili smo svoj program gozdarske tehnike. Smo zastopnik 
nemškega podjetja PFANZELT, ki proizvaja profesionalne stroje za 
gozdarstvo. Gre za visoko kvalitetne proizvode, velik poudarek dajejo 
lastnemu razvoju, saj večino komponent izdelajo sami ali v sodelovanji s 
podjetji znotraj Nemčije. V našem prodajnem program boste našli:

Traktor Pm Trac je univerzalen delovni stroj, idealen 
za vse tiste, ki delajo na več različnih področjih, kot so 
kmetijstvo, gozdarstvo, skrb za okolje in komunalno delo, 
saj se s svojim sodobnim sistemom lahko hitro prilagaja 
delu na različnih področjih. 

Felix je v prvi vrsti gozdarski stroj. Motor in kabina naprej, 
vitel in dvigalo v sredini, vpenjalne škarje in košara na 
zadnji osi. Sam razvoj temelji na tem, da bi združili čim 
več finkcij (vitel, klešče, vleka) v en stroj ter ta stroj naredili 
zmogljiv, okreten, enostaven za uporabo in prijazen za 
okolje.

Zaradi različnih potreb kupcev imamo v programu štiri 
vrste prikolic, in sicer  S-line: nosilnost 6-11t;   Profi-line: 
nosilnost 11-17t; Log-line: nosilnost 14-19t, ter posebna 
izvedba prikolic serije K-line  (prikolica s kesonom, ter 
dvigalom) je namenjena komunalnim podjetjem, občinam, 
vrtnarijam, …

GOZDARSKI TRAKTORJI PM TRAC  

ZGIBNI TRAKTOR FELIX

GOZDARSKE PRIKOLICE

GRAPAK A1 d.o.o.
Strahinj 155, 4202 Naklo GSM: +386  51 620 412, Mail: info@grapak.com www.grapak.com
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Prodajni progam vitlov obsega širok spekter od 
standardnih do prilagojenih s posebnimi rešitvami.

Namenjena so profesionalcem z vpetjem na gozdarsko 
prikolico, traktor sekalnik, … Posebna izvedenka je tudi 
3 točkovni priklop na traktor. Gre za močnejša dvigala 
z večjim vrtilnim  momentom in lahkim manevriranjem 
tudi na nagnjenih terenih.

Za gozdarski zgibni traktor LKT 81 so 
značilni pogon na vsa kolesa, ki so enako 
velika ter gibljiva sprednja os. Posebej 

oblikovana vrsta šasije v kombinaciji z JCB motorjem 
93 kW, avtomatskim prestavljanjem pod obremenitvijo 
z možnostjo mehanskega prestavljanja, kadar je to 
potrebno, vodi v odlično okretnost in vodljivost stroja tudi 
na zelo zahtevnem terenu.

Gozdarski zgibni traktor LKT 82 temelji 
na preverjenem modelu serije LKT 81. 
Konceptualno je enak, močnejša izvedba 

93 kW Iveco motorja pa daje stroju dodatno moč. Kljub 
močnejšemu motorju povzroča stroj malo hrupa v kabini, 
ohranjena je tudi nizko skupna teža stroja.

Poleg podjetja Pfanzelt imamo 
v svoji ponudbi tudi stroje 
švedskega podjetja MALWA. 

Zelo zanimiv stroj je prav gotovo  kompaktni  forvarder 
Malva 560 F. Zaradi nizke teže je stroj optimalna izbira 
za občutljivo zemljo in mehka tla ter ne povzroča dodatne 
škode v gozdu. Širina stroja je od 2 m. Transport Malwe 
560 F je možen tudi z ABROL prikolicami. Delovni doseg 
dvigala je 8 metrov. 

Za konec bi omenili še podjetje MARTIMEX Alfa, ki je specializirano za 
izdelovanje gozdarskih strojev. Tu bi izpostavili modela:

ZOBNIŠKI VITLI 

GOZDARSKA DVIGALA

GRAPAK A1 d.o.o.
Strahinj 155, 4202 Naklo GSM: +386  51 620 412, Mail: info@grapak.com www.grapak.com

LKT 81

LKT 82
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Avtor vseh treh je dr. Aleksander Panjek. Osrednje 
področje njegovega raziskovalnega dela obsega 
gospodarsko in družbeno zgodovino novega veka, 
posega pa tudi v novejšo dobo. Doslej se je posve-
til različnim tematikam, zlasti zgodovini mest in 
podeželja, posebej agrarnemu gospodarstvu in 
družbi starega reda, razvoju mest, kulturni krajini, 
gospodarskim politikam, migracijam ter turizmu. 
Območje raziskovanja pokriva predvsem Primor-
sko oziroma obmejno območje Slovenije, Italije in 
Avstrije, ki ga obravnava kot stični prostor med 
Srednjo Evropo in Sredozemljem. 

Rezultat njegovega raziskovanja so tako (poleg 
številnih drugih del) za gozdarske strokovnjake tri 
poučne spodaj naštete knjige: 

Dr. Aleksander Panjek, 2006. človek, zemlja, 
kamen in burja. Zgodovina kulturne krajine Krasa 
– oris od 16. do 20. stoletja. 2006. Univerza na Pri-
morskem, Založba Annales, Koper.

Po podlubnikih opustošen gozd. 
Foto: F. Perko

Književnost
Tri za gozdarje zanimiva dela o Krasu

Aleksander Panjek, 2015. Vzhodno od Benetk, 
slovenski obmejni prostor. Univerza na Primorskem, 
Univerzitetna založba Annales, Koper.

Aleksander Panjek, 2015. Kulturna krajina in 
okolje Krasa. Založba Univerze na Primorskem. 
Koper.

Z njihovo pomočjo spoznamo kako je Kras skozi 
stoletja izgubljal gozdno odejo, kako so kraški gozd 
znali neutrudni Kraševci do popolnosti izrabiti 
(panjevsko gospodarjenje je omogočalo da so v njem 
dobili les za kurjavo, kolje, za razne gospodarske 
potrebe, v njem so pasli, nabirali steljo, ga obseko-
vali in pridobili krmo za zimo), zvemo zakaj so se 
upirali pogozdovanju krasa, predvsem pogozdovanju 
s črnim borom, pa seveda vse o kmetovanju na tem 
neprijaznem, kamnitem od burje prebičanem svetu. 

še marsikaj zanimivega in poučnega izvemo, le 
poiščite jih in preberite. Ne bo Vam žal. 

Mag. Franc PERKO 
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NOVICE gospodarske, obrtniške in narodne. 12. maja 1875, št. 19
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Uvodnik
Slovenski vladi pa tudi gozdarjem je kaj malo mar 
za gozdove
S prvimi zapisi o škodi zaradi podlubnikov na Kranjskem se srečamo v Bleiwei-
sovih Novicah leta 1868. Še močnejši napad smrekovih podlubnikov je Kranjska 
doživela leta 1875, ko je C. k. deželna vlada za Kranjsko, da se odvrne nevarnost, 
katera preti gozdom po smrekovem lubadarju, ki se je pokazal tudi na Kranjskem, 
ustanovila štiri gozdne komisije.

Z močnejšim napadom podlubnikov se je Slovenija srečala ob koncu druge 
svetovne vojne, ko so morali gozdarji, tudi s pomočjo brigadnih sečenj, zagotoviti 
les za obnovo med vojno porušene domovine in izvoz, namenjen industrializaciji 
države. Tako naj bi bilo med letoma 1945 in 1951 posekanih 273.000 m3 lubadark 
in lovnih dreves ali povprečno 39.000 m3 na leto. Ministrstvo za kmetijstvo in goz-
darstvo LRS je začenši z letom 1946 izdalo več okrožnic glede zatiranja lubadarjev. 
V časopisih in revijah so se vrstili članki o škodljivosti lubadarjev in njihovemu 
zatiranju, organizirana so bila številna predavanja, Ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo LRS je leta 1949 objavilo Odredbo o ukrepih proti škodljivemu mrčesu 
in nalezljivim boleznim na gozdnem drevju. Leta 1951 je ministrstvo v 15.000 
izvodih izdalo brošuro inž. Jožeta Šlandra Zatiranje lubadarjev.

Nova večja gradacija smrekovega lubadarja je nastala med letoma 1971 in 1976 
ob prehodu iz klasične na novo tehnologijo pridobivanja lesa.

Po velikih vremenskih ujmah na Gorenjskem leta 1984 je nastala nova gradacija 
smrekovega lubadarja. Njej je sledila ena večjih gradacij v letih 1992 in 1995, ko je 
bilo treba na leto posekati okoli 140.000 m3 iglavcev. Zveza društev inženirjev in 
tehnikov gozdarstva in lesarstva – Gozdarska založba je leta 1993 izdala priročnik 
prof. dr. J. Titovška Lubadarji lahko uničijo gozdove. Posek manj kot 200.000 m3 
lubadark na leto je trajal do leta 2002, nato pa se je že naslednje leto povečal na 
400.000 m3 in se skokovito večal ter se leta 2005 približal 800.000 m3. Postopno se 
je obseg sečenj zaradi podlubnikov zmanjševal in je v obdobju od 2009 do 2012 
znašal na leto nekaj več kot 200.000 m3. Z letom 2013 pa se je posek zaradi pod-
lubnikov prizadetega drevja začel spet večati in leta 2015 znašal kar 1,8 milijona 
m3. Še nekaj veljati poudariti: v letu 2015 je bilo za posek evidentiranih kar 2,15 
milijona m3 lubadark, pa se vsega potrebnega ni posekalo. 

V slovenskih gozdovih s dogaja katastrofa, škoda gre v milijone evrov. Samo 
škodo zaradi manjvrednega lesa v letu 2015 lahko ocenimo na okoli 30 milijonov 
evrov. Manjvreden les pa smo tržili že v letu 2014, in ga bomo kar v obilni meri 
še nekaj let, tako da se bo ta številka približala 100 milijonom evrov. K škodi je 
potrebno dodati še stroške varstva, in seveda obnove in nege prizadetih gozdov, 
pa izpad dohodkov zaradi zmanjšanih donosov … 

Na kratko smo preleteli aktivnosti oblasti pri zatiranju podlubnikov skozi 
zgodovino, ki so se zganile ob mnogo manjši ogroženosti gozdov. Dandanes pa 
gozdarji, lastniki in vlada kar stoično prenašajo katastrofalne številke; zgleda kot 
da je glavna naloga gozdarjev le evidentiranje in spremljanje. Naj mi begunci 
ne zamerijo primerjave. Vlada bi morala problemu podlubnikov v slovenskih 
gozdovih nameniti vsaj pol toliko časa in energije kot beguncem. Saj gre vendar 
za naš skupni gozd.

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava
GDK 111:226(497.4Pohorje)(045)=163.6

Mikrorastiščne razmere kot pomemben dejavnik  
uspešnosti premene smrekovih monokultur na bukovih 
rastiščih na Pohorju
Microsite Conditions as an Important Factor of Successfull Reintroduction of 
Broadleaf Species to Spruce Monocultures on Beech Sites on Pohorje

Urša ViLhaR1, Lado KUTNaR2, Mihej URBaNčič3, Primož SiMONčič4

Izvleček:
Vilhar, U., Kutnar, L., Urbanšič, M., Simončič, P.: Mikrorastiščne razmere kot pomemben dejavnik uspešnosti 
premene smrekovih monokultur na bukovih rastiščih. Gozdarski vestnik, 74/2016, št. 2. V slovenščini z izvleč-
kom v angleščini, cit. lit. 41. Prevod avtorji, jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega pa 
Marjetka Šivic.
V Sloveniji in srednji Evropi so v preteklosti na rastiščih različnih gozdnih združb osnovali smrekove monokul-
ture na velikih površinah. Posledica tega je 6 do 7 milijonov hektarov čistih smrekovih sestojev zunaj naravnega 
areala smreke, v Sloveniji pa je trenutno okoli 30 % gozdov s spremenjeno drevesno sestavo zaradi povečanega 
deleža smreke. V prejšnjih letih so bili glavni razlogi za povečano propadanje dreves v smrekovih monokulturah, 
osnovanih na rastiščih listavcev: osiromašena tla, dalinjski transport onesnažil, suše ter namnožitve podlubni-
kov. Scenariji podnebnih sprememb kažejo, da se bodo zaradi globalnega segrevanja ozračja rastne razmere za 
smreko v večini primerov še poslabšale. 
V prispevku ugotavljamo, da so se zaradi osnovanja smrekovih monokultur na rastiščih kisloljubnega bukovega 
gozda na Pohorju znatno spremenile talne in vegetacijske razmere, kar bi lahko vplivalo na uspešnost premene 
obravnavanih smrekovih monokultur. Podrobneje obravnavamo tudi podnebne, talne in vegetacijske razmere 
v ograjenem smrekovem sestoju s podsajeno bukvijo. 
Ugotavljamo, da razkroj organske snovi najpočasneje poteka v sklenjenem smrekovem sestoju, najhitreje pa v 
ograjenem smrekovem sestoju s podsajeno bukvijo, predvsem na njegovem gozdnem robu in v vrzeli. Največja 
pestrost rastlinskih vrst je v sestoju smreke in bukve, najmanjša pa v bukovem sestoju, ki mu sledi smrekov 
sestoj. V ograjenem smrekovem sestoju s podsajeno bukvijo nismo ugotovili razlik v mikroklimi med sestojem 
in vrzeljo. Pač pa smo ugotovili najmanjšo vsebnost vlage v tleh in sušni stres na gozdnem robu, kjer je največja 
kompeticija za rastlinam razpoložljivo vodo v tleh.
Talne razmere in rastlinska vrstna pestrost izbranih sestojev na Pohorju nakazujejo ugodnejše razmere za uspešno 
premeno v primerjavi z nekaterimi drugimi smrekovimi gozdovi v Evropi.
Ključne besede: smreka, premena, podsadnja bukve, talne razmere, rastlinska vrstna pestrost, mikroklima, 
sušni stres

Abstract:
Vilhar, U., Kutnar, L., Urbanšič, M., Simončič, P.: Microsite Conditions as an important Factor of Successfull 
Replacement of Spruce Monocultures on Beech Sites. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
74/2016, vol. 2. in Slovenian, abstract in English, lit. quot.  41. Translated by authors, proofreading of the English 
text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
in Slovenia as well as in Central Europe, large areas of Norway spruce monocultures were established on sites 
of different forest communities. This resulted in 6 to 7 million hectares of pure Norway spruce stands outside 
its natural areal, whereas in Slovenia there is currently around 30% of forests with antropogenically altered tree 
composition. in recent years, soil degradation, repeated droughts and bark beetle attacks were the main reason 
for the increased mortality of trees in spruce monocultures, establihed on originally deciduous sites. Scenarios 
of climate change show that growing conditions for Norway spruce in most cases might get worse due to global 
warming.
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

V Sloveniji in srednji Evropi so v preteklosti na 
rastiščih različnih gozdnih združb osnovali velike 
površine smrekovih monokultur. Posledica tega 
je 6 do 7 milijonov hektarov čistih smrekovih 
sestojev zunaj naravnega areala smreke, v Sloveniji 
pa je trenutno okoli 30 % gozdov s spremenjeno 
drevesno sestavo (Simončič in sod., 2005). V 
prejšnjih desetletjih so bila zračna onesnaževala 
(Rothe in sod., 2002), degradirana tla, ponavlja-
joče se suše (Klimo in sod., 2000) ter gradacije 
podlubnikov (Jurc in sod., 2006; Ogris in Jurc, 
2010) glavni povzročitelji povečanega propada-
nja dreves v smrekovih monokulturah, osnova-
nih zunaj prvotnih smrekovih rastišč. Scenariji 
podnebnih sprememb kažejo, da se bodo zaradi 
globalnega segrevanja ozračja v večini primerov 
še poslabšale rastne razmere za smreko (Misson 
in sod., 2002). V srednji Evropi je zato postala 
premena smrekovih monokultur s podsajevanjem 
listavcev ena pomembnejših nalog, saj premena 
predstavlja možnosti za vzpostavitev naravnej-
ših in hkrati odpornejših gozdnih ekosistemov 
(ammer in sod., 2002; Diaci, 2002), pri čemer se 
je v Sloveniji aktivna premena nasadov smreke 
začela že v zgodnjih petdesetih letih prejšnjega 
stoletja (Diaci, 2006). 

Pohorje je med območji z najbolj izrazito spre-
menjeno drevesno sestavo v Sloveniji (Breznikar 
in sod., 2006). antropogeni smrekovi sestoji, med 
katere sodijo sestojne zgradbe s prevladujočim 
deležem smreke na bukovih in jelovih rastiščih, 
pokrivajo 27.000 ha oziroma 45 % skupne gozdne 

Results of this study demonstrate that soil properties and ground vegetation have changed due to establishement 
of Norway spruce monocultures on Pohorje, which might affect the success of reintroduction of broadleaf species. 
in addition, microclimate, soil properties and ground vegetation in fenced spruce stand whith underplanted 
beech samplings are adressed. 
Organic matter decomposition is slowest in a closed spruce stand and fastest in a fenced spruce stand with 
underplanted beech samplings, especially on its forest edge and in the gaps. The highest plant species diversity 
was found in mixed spruce and beech stand and lowest in beech stand, followed by spruce stand. We found no 
difference in microclimate between fenced spruce stand and gap with underplanted beech samplings. however, 
lowest soil water content and highest drought stress was found on the forest edge, where the competition of 
plants for available water in the soil is maximal. 

Soil properties and plant species diversity of selected stands on Pohorje indicate more favorable conditions 
for reintroduction of broadleaf species compared to some other Norway spruce forests in Europe.
Key words: Norway spruce, reintroduction of broadleaf species, underplanting of beech, soil properties, plant 
species diversity, microclimate, drought stress

površine na Pohorju. Negativne posledice tovrstnih 
gozdnogojitvenih odločitev se kažejo v ogroženi 
trajnosti teh gozdov, ki so podvrženi različnim 
stresnim dejavnikom: boleznim in škodljivcem, 
vetru, sušnim razmeram in podnebni spremenl-
jivosti (čater in Simončič, 2010). Vendar sta se 
načrtna sanacija spremenjenih sestojnih zgradb 
in usmerjeno gozdnogojitveno ukrepanje na 
mislinjskem delu Pohorja začela že v zgodnjih 
petdesetih letih prejšnjega stoletja in se postopno 
širila na njegovo celotno območje (Diaci, 2006).

Naravno pomlajevanje smrekovih monokul-
tur z listavci je oteženo zaradi zakisanja tal, na 
kar vplivajo značilnosti sestoja, tal in podnebja 
(Fanta, 1997; Klimo, 2002). S tvorbo sestojnih 
vrzeli se pospešita razkroj organske snovi v tleh 
in sproščanje hranil (Rothe in sod., 2002), kar 
prispeva k pospešenemu razvoju pritalne vege-
tacije (Robič, 1985; Diaci, 2002). Poleg motenj v 
kroženju hranil pa k počasnemu in težavnemu 
naravnemu pomlajevanju prispeva tudi poman-
jkanje semenskih dreves naravno prisotnih, na 
rastišča prilagojenih drevesnih vrst (Mansourian 
in sod., 2005).

V prispevku smo ugotavljali, ali so se zaradi 
osnovanja smrekovih monokultur na rastiščih 
kisloljubnega bukovega gozda na območju Bričke 
na Pohorju spremenile talne in vegetacijske raz-
mere, kar bi lahko vplivalo na uspešnost premene 
obravnavanih smrekovih monokultur. Podrobneje 
smo analizirali tudi, v kolikšni meri se razlikujejo 
talne, vegetacijske in mikroklimatske razmere ter 
sušni stres vzdolž svetlobnega gradienta v ogra-
jenem smrekovem sestoju s podsajeno bukvijo. 

Vilhar, U., Kutnar, L., Urbanšič, M., Simončič, P.: Mikrorastiščne razmere kot pomemben dejavnik uspešnosti premene 
smrekovih monokultur na bukovih rastiščih
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Talne razmere in pestrost rastlinskih vrst izbranih 
sestojev na Pohorju smo primerjali z nekaterimi 
drugimi smrekovimi gozdovi v Evropi.

2 METODE
2 METHODS
2.1 Študijsko območje
2.1 Study area

Raziskave so potekale v območju Bričke na Pohorju 
(46° 29’ N, 15° 16’ E) na nadmorski višini od 1070 
do 1100 m. Podnebje ekoregije Pohorje je preho-
dno celinsko z vplivi subpanonskega območja 
(Perko, 1998). Povprečna letna količina padavin 
v obdobju 2004 do 2013 je znašala 1327 mm, 
povporečna temperatura zraka pa 4,7 °C (Vilhar 
in sod., 2014). Matična podlaga je kisla silikatna 
kamnina iz muskovitno biotitnega gnajsa s prehodi 
v blestnik. Prevladujejo distrični ranker, tipična 
distrična rjava tla, humusna distrična rjava tla 
in humusna rjava opodzoljena tla (Urbančič in 
Kutnar, 2006). Na območju Bričke je v 19. stoletju 
potekalo intenzivno golosečno gospodarjenje z 
gozdom (Cehner, 2002). Na rastiščih kisloljubnega 
bukovega gozda z jelko (Luzulo-Fagetum Meusel 
1937 var. geogr. Cardamine trifolia (Marinček 
1983) Marinček et Zupančič 1995 abietetosum) 
s prevladujočo bukvijo (Fagus sylvatica L.) so 
bile osnovane drugotne smrekove monokulture 
(Urbančič in Kutnar, 2006). Prevladuje smreka 
(Picea abies (L.) Karst.) z 99 % lesne zaloge, 
medtem ko znaša delež bukve le 1 % lesne zaloge 
(Cehner, 2002).

Raziskave smo izvedli na štirih ploskvah, 
velikosti 15 x 15 metrov, v letih od 2002 do 2004. 
Ploskev 1 (ograjen smrekov sestoj s podsajeno 
bukvijo) je bila osnovana v 0,34 ha veliki ograjeni 
površini, ki jo porašča vrzelast smrekov debeljak 
s primesjo posameznih macesnov. V tem sestoju 
je v letu 1994 nastala večja vrzel kot posledica 
udara strele in namnožitve podlubnikov (Cehner, 
2002). Spomladi 1995 so delavci Zavoda za 
gozdove Slovenije v ogradi posadili bukove pul-
jenke lokalne provenience Mala kopa. Ploskev 2 
(sklenjen smrekov sestoj) leži v sklenjenem sestoju 
smreke s primesjo posameznih macesnov. Plos-
kev 3 (sestoj smreke in bukve) leži v prehodnem 
pasu med smrekovo monokulturo in ohranjenim 

bukovim sestojem. Ploskev 4 (bukov sestoj) je 
bila osnovana v ohranjenem bukovju. Ploskve 2, 
3 in 4 niso ograjene. 

2.2 Talne razmere
2.2 Soil properties
Na vseh štirih ploskvah smo ugotavljali talne 
lastnosti in vegetacijo popisali po enotni metodolo-
giji projekta petega okvirnega programa Evropske 
unije SUSTMaN (Englisch, 2006; Urbančič in 
Kutnar, 2006). Na vsaki ploskvi smo na devetih 
mestih sondirali tla za ugotavljanje talnih lastnosti. 
Tla smo razvrstili po klasifikaciji v atlasu gozdnih 
tal (Urbančič in sod., 2005). Na vsakem od teh mest 
smo s pomočjo lesenega okvirja, velikosti 25 cm x 
25 cm, odvzeli vzorce organskih podhorizontov. S 
sondo premera 7 cm pa smo iz vnaprej določenih 
globin (0–5 cm, 5–10 cm, 10–20 cm, 20–40 cm, 
40–80 cm) odvzeli vzorce mineralnega dela tal. 
Poleg tega smo izkopali, podrobneje opisali in 
vzorčili tudi reprezentančni talni profil. V labo-
ratorju za gozdno ekologijo Gozdarskega inštituta 
Slovenije so talnim vzorcem določili kemijske 
lastnosti, teksturo tal ter vodnozračne lastnosti tal.

2.3 Vegetacijske razmere
2.3 Vegetation properties
Vegetacijo smo popisali na vseh štirih ploskvah na 
površini 15 x 15 metrov. Stopnje zastiranja/obilja 
rastlinskih vrst smo ocenili, kot jih je opredelil 
Barkman s sod. (1964) ter za primerjavo pestrosti 
rastlinskih vrst v izbranih sestojih izračunali šte-
vilo vrst [N], Shannonov indeks vrstne pestrosti 
[h] ter Simpsonov indeks vrstne pestrosti [D].

2.4 Primerjava talnih, vegetacijskih in 
mikroklimatskih razmer ter sušnega 
stresa vzdolž svetlobnega gradienta 
v ograjenem smrekovem sestoju s 
podsajeno bukvijo

2.4 Comparison of ground, vegetation, 
and microclimatic conditions 
and drought stress along the light 
gradient in fenced spruce stand with 
underplanted beech

V ograjenem smrekovem sestoju s podsajeno 
bukvijo so bile oblikovane tri podploskve vzdolž 
svetlobnega gradienta od popolne zastrtosti 

Vilhar, U., Kutnar, L., Urbanšič, M., Simončič, P.: Mikrorastiščne razmere kot pomemben dejavnik uspešnosti premene 
smrekovih monokultur na bukovih rastiščih
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a) b) c)
Slika 1: Tri podploskve vzdolž svetlobnega gradienta v ograjenem smrekovem sestoju s podsajeno bukvijo: a) 
sklenjen sestoj; b) gozdni rob; c) vrzel (Foto: arhiv GiS)
Figure 1: Three sub-plots along the light gradient in fenced spruce stand with underplanted beech: a) closed stand; 
b) forest edge; c) gap (Photo: Archive of GIS)

Slika 2: Tri podploskve vzdolž svetlob-
nega gradienta v ograjenem smreko-
vem sestoju s podsajeno bukvijo: skle-
njen sestoj – gozdni rob – vrzel. Mesta 
vzorčenja tal in meritve vsebnosti vlage 
v tleh z metodo TDR so označene s 
kvadrati ■ (Vilhar in sod., 2006).
Figure 2: Three sub-plots along the light 
gradient in fenced spruce stand with 
underplanted beech: closed stand – forest 
edge – gap. Locations of sampling and 
measuring moisture content in the soil 
using TDR method are marked with 
squares ■ (Vilhar et al., 2006).
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(sklenjen sestoj) preko gozdnega roba (gozdni 
rob) do vrzeli (vrzel) (Slika 1 in 2) (čater in 
Simončič, 2009).

Na izbranih podploskvah smo v letu 2003 
primerjali talne razmere s sondiranjem tal, 
določili debelino in obliko organskih podhori-
zontov ter globino mineralnih horizontov tal. V 
vegetacijskih obdobjih 2003 in 2004 smo na vsaki 
od podploskev merili urne vrednosti za tempe-
raturo zraka in relativno zračno vlago na višini 
2 m s samodejno vremensko postajo (Wireless 
Vantage Pro2™ Plus, Davis instruments, ZDa). 
Ugotavljali smo razlike v dnevni temperaturi 
zraka in relativni zračni vlagi med podploskvami 
s pomočjo T-testa v programu STaTiSTiCa 
(Statsoft inc., 2011). 

Za ugotavljanje sušnega stresa za obdobje od 
leta 1995, ko so bile posajene bukove puljenke, 
pa do leta 2004, smo uporabili hidrološki model 
WaTBaL (Starr, 2004). Model kot ekofiziološki 
indeks za sušni stres poda razmerje med dejansko 
in potencialno evapotranspiracijo (aET/PET). Za 
kalibracijo in verifikacijo modela smo uporabili 
povprečne mesečne vrednosti za globalno sončno 
sevanje ter za referenčno potencialno evapo-
transpiracijo po Penman-Monteithu (Sumner 
in Jacobs, 2005), izmerjene oziroma izračunane 
za najbližjo meteorološko postajo agencije RS za 
okolje (arhiv aRSO). Vhodne parametre modela 

smo nato prilagodili za vsako od treh podploskev 
tako, da je bilo doseženo najboljše ujemanje med 
simulirano in merjeno vsebnostjo vlage v tleh z 
metodo TDR (Time Domain Reflectometry, TDR 
100 naprava, Campbell Scientific inc., USa in 
autoTDR program, PRENaRT EQUiPMENT, 
Danska).

3 REZULTATI
3 RESULTS
3.1 Talne razmere
3.1 Soil properties
V ograjenem smrekovem sestoju s podsajeno 
bukvijo in v sklenjenem smrekovem sestoju so 
tipična distrična rjava tla (oziroma distrični kam-
bisol) (Slika 3). V sestoju smreke in bukve ter v 
bukovem sestoju so tudi humusna distrična rjava 
tla, le v bukovem sestoju se pojavlja tudi distrični 
ranker z umbričnim horizontom a in le v sestoju 
smreke in bukve tudi humusna rjava opodzoljena 
tla (oziroma brunipodzol). 

Tla so bila večinoma globoka do zelo globoka, 
le v bukovem sestoju srednje globoka. izmerjena 
povprečna debelina organskega horizonta (O) je 
bila najmanjša v ograjenem smrekovem sestoju 
s podsajeno bukvijo in največja v sklenjenem 
smrekovem sestoju (Slika 4). Pod razmeroma 
tanko plastjo opada (OL) je na vseh ploskvah 

Slika 3: Talni podtipi v izbranih sestojih na območju Bričke na Pohorju
Figure 3: Soil sub-types in the selected stands in the area of Brička on Pohorje
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fermentacijski organski podhorizont (OF), v 
katerem se opad počasi razkraja (Sušin, 1979) in 
je nadebelejši v sklenjenem smrekovem sestoju. 
humusni organski podhorizont (Oh) je na 
vseh ploskvah, a je v povprečju najdebelejši 
v sklenjenem smrekovem sestoju in najtanjši 
v ograjenem smrekovem sestoju s podsajeno 
bukvijo, kar nakazuje ugodnejše razmere za 
razkroj organske snovi.

a)

b)
Slika 4: a) Debelina organskih podhorizontov in b) globine mineralnih horizontov v izbranih sestojih na ob-
močju Bričke na Pohorju
Fogure 4: a) Thickness of organic sub-horizons and b) depths of mineral horizons in the selected stands in the area 
of Brička on Pohorje

V organskem horizontu se pojavljata humusni 
obliki prhninasta sprstenina in prhnina, pri čemer 
je delež prhninaste sprstenine največji v ograjenem 
smrekovem sestoju s podsajeno bukvijo (90 %), v 
sklenjenem smrekovem sestoju pa je ni (Slika 5). 
V sestoju smreke in bukve ter v bukovem sestoju 
so deleži prhnine (70 %) večji od prhninaste 
sprstenine (30 %).

Vilhar, U., Kutnar, L., Urbanšič, M., Simončič, P.: Mikrorastiščne razmere kot pomemben dejavnik uspešnosti premene 
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Slika 5: humusne oblike 
v izbranih sestojih na ob-
močju Bričke na Pohorju
Figure 5: Humus types in 
the selected stands in the 
area of Brička on Pohorje

Slika 6: Število vrst (N), 
Shannonov indeks vrstne 
pestrosti (h) in Simpso-
nov indeks vrstne pestro-
sti (D) v izbranih sestojih 
na območju Bričke na 
Pohorju
Figure 6: Number of 
species (N), Shannon‘s 
diversity index (H), and 
Simpson‘s diversity index 
(D) in the selected stands 
in the area of Brička on 
Pohorje
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Slika 7: Debelina organskih podhorizontov na treh podploskvah vzdolž svetlobnega gradienta v ograjenem 
smrekovem sestoju s podsajeno bukvijo: sklenjen sestoj – gozdni rob – vrzel 
Figure 7: Thickness of ogranic sub-horizons on three sub-plots along light gradient in fenced spruce stand with 
underplanted beech: closed stand – forest edge - gap
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3.2 Vegetacijske razmere
3.2 Vegetation properties
Glede na neposredno bližino ohranjenega buko-
vega gozda tudi v smrekovi monokulturi poteka 
naravna obnova z listavci (npr. Fagus sylva-
tica, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia). V 
sestojnih vrzelih ponekod naravno obnovo ovira 
konkurenca šašulic (Calamagrostis sp.), drugih 
trav (Poaceae) in bekic (Luzula sp.), ki tvorijo 
goste blazine.

Največjo pestrost rastlinskih vrst smo ugotovili 
v sestoju smreke in bukve, saj je v tem sestoju ugo-
tovljeno največ vrst (N = 57), najvišji Shannonov 
indeks vrstne pestrosti (h = 2,98) in tudi najvišji 
Simpsonov indeks vrstne pestrosti (D = 0,91) 
(Slika 6). Relativno majhno pestrost smo ugotovili 
v sklenjenem smrekovem sestoju (N = 25; h = 
2,06; D = 0,80). Zaradi večjega naklona terena, 
plitvejših tal in sklenjenosti sestoja, ki prepušča 
razmeroma malo svetlobe do tal, je pestrost vrst 
razmeroma majhna tudi v ohranjenem bukovem 
sestoju (N = 26; h = 1,54; D = 0,61).

3.3 Primerjava talnih, vegetacijskih in 
mikroklimatskih razmer ter sušnega 
stresa vzdolž svetlobnega gradienta 
v ograjenem smrekovem sestoju s 
podsajeno bukvijo

3.3 Comparison of soil, vegetation, and 
microclimatic conditions and drought 
stress along the light gradient in fenced 
spruce stand with underplanted beech

V ograjenem smrekovem sestoju s podsajeno 
bukvijo prevladuje distrični kambisol. Fermenta-
cijski (Of) in humusni organski podhorizonti (Oh) 
so bili dobro razviti le v sklenjenem sestoju (Slika 
7), kar kaže na manj ugodne razmere za razkroj 
organske snovi na tej podploskvi. Na izrazitejši 
razkroj organske snovi kaže prisotnost mešanega 
fermentacijsko humusnega (Of,h) organskega 
podhorizonta na gozdnem robu in v vrzeli.

V sklenjenem sestoju so bile povprečne dnevne 
temperature zraka malo višje kot v vrzeli, vendar 
se niso statistično značilno razlikovale (t = –0,211; 
p = 0,833). Tudi relativna zračna vlaga je bila 
v sklenjenem sestoju višja kot v vrzeli, čeprav 
statistično značilnih razlik nismo ugotovili (t = 
0,269; p = 0,789).

V vegetacijskem obdobju 2003 in 2004 je 
bila povprečna merjena vsebnost vlage v tleh 
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Slika 8: Razlika v temperaturi zraka v sklenjenem sestoju in vrzeli v ograjenem smrekovem sestoju s podsajeno 
bukvijo. Vrednosti nad 0 pomenijo višje temperature zraka v sklenjenem sestoju kot v vrzeli.
Figure 8: Air temperature differences on sub-plots: closed stand and gap in fenced spruce stand with underplanted 
beech. Values above 0 represent higher air temperatures in the stand than in the gap.

najmanjša na gozdnem robu (60 mm v 2003 in 
86 mm v 2004), sledil je sklenjen sestoj (99 mm 
v 2003 in 119 mm v 2004), največje vrednosti 
pa so bile izmerjene v vrzeli (108 mm v 2003 in 
127 mm v 2004) (Slika 9). Najmanjše vsebnosti 
vlage v tleh je model WaTBaL nakazal v obdobju 
od septembra 1999 do februarja 2000, ko je bila 
izmerjena tudi izredno majhna količina pada-
vin. Majhna vsebost vlage v tleh se je ponovno 
pojavila septembra in oktobra 1997. Vendar pa 
v obravnavanih sestojih nismo izmerili izjemno 
majhne vsebnosti vlage v tleh v letu 2003, ko je 

velik del srednje Evrope zajela suša (Granier in 
sod., 2007). 

Povprečne mesečne vrednosti indeksa za sušni 
stres za celotno obdobje simulacije z modelom 
WaTBaL so bile najnižje na gozdnem robu 
(0,991), medtem ko so bile v vrzeli (0,994) in 
sklenjenem sestoju (0,995) podobne. V vrzeli je 
sušni stres nastal le v juliju 2002 (aET/PET = 
0,591), sicer pa so bile mesečne vrednosti indeksa 
za sušni stres v vrzeli višje od 0,920 (Slika 10). 
Na gozdnem robu je sušni stres nastal večkrat, 
pri čemer je bil najbolj izrazit v septembru 1999 

Slika 9: Vsebnost vlage v tleh v globini 0–40 cm, simulirana z modelom WaTBaL ter merjena s TDR na treh 
podploskvah vzdolž svetlobnega gradienta: sklenjen sestoj – gozdni rob – vrzel v ograjenem smrekovem sestoju 
s podsajeno bukvijo. Siva črta označuje točko venenja (PWP = 41,20 mm pri 15 barih).
Figure 9: Moisture content in the soil in the depth of 0-40 cm, simulated with WATBAL model and measured with 
TDR on three sub-plots along the light gradient: closed stand – forest edge – gap in fenced spruce stand with under-
planted beech. Grey line marks the wilting point (PWP = 41.20 mm at 15 bar)
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(aET/PET = 0,613). V sklenjenem sestoju model 
ni pokazal sušnega stresa, saj so bile vrednosti 
indeksa za sušni stres vedno nad 0,824.

4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Talne (Gömöryová in sod., 2008) in vegetacij-
ske razmere (Zerbe, 2002) so dober pokazatelj 
spremenjenosti rastišč v drugotnih smrekovih 
sestojih (Sušin, 1979). To potrjujejo tudi rezultati 
naše raziskave, saj se talne razmere in pestrost 
rastlinskih vrst precej razlikujejo v ograjenem 
smrekovem sestoju s podsajeno bukvijo, sklenje-
nem smrekovem sestoju, v sestoju smreke in bukve 
ter v bukovem sestoju na rastiščih kisloljubnega 
bukovega gozda na Pohorju. 

V obravnavanih sestojih prevladujejo tipična 
distrična rjava tla (distrični kambisol), pri čemer 
so talne razmere primerljive v ograjenem smre-
kovem sestoju s podsajeno bukvijo, sklenjenem 
smrekovem sestoju ter v sestoju smreke in bukve. 
V bukovem sestoju smo ugotovili najplitvejša tla, 
prisotnost manj rodovitnih distričnih rankerjev 
ter večje naklone terena. To je morda posledica 
dejstva, da so se naravno prisotni bukovi sestoji 
na območju Bričke ohranili le na slabših in težje 
dostopnih rastiščih, kjer je bila smreka manj 
konkurenčna. V sklenjenem smrekovem sestoju 

smo ugotovili najdebelejše organske horizonte ter 
prevladujočo humusno obliko tipično prhnino, kar 
nakazuje, da na tej ploskvi najpočasneje poteka 
razkroj organske snovi (Sušin, 1982). V vrzelih in 
na bolj odprtih mestih so razmere za humufikacijo 
ugodnejše kot v sklenjenih sestojih (heim in Frey, 
2004). Tako ugotavljamo, da razkroj organske 
snovi najhitreje poteka v ograjenem smrekovem 
sestoju s podsajeno bukvijo, saj so tam organski 
horizonti najtanjši ter delež prhninaste sprstenine 
največji. V sestoju smreke in bukve ter v bukovem 
sestoju še vedno prevladujejo humusne oblike 
tipične prhnine, kar priča o zmernem razkroju 
organske snovi v sklenjenih sestojih, kjer je bukev 
primešana ali celo prevladuje. Sušin (1982) ter 
Sušin in Kalan (1983) kot pomemben dejavnik 
degradacije tal pod smrekovimi monokultu-
rami navajata tudi število generacij smreke ter 
lastnosti tal pred ureditvijo smrekovih nasadov. 
Na pohorskih bukovih rastiščih s kislimi rja-
vimi tlemi (oziroma distričnim kambisolom) na 
nekarbonatnih matičnih podlagah sta ugotovila, 
da imajo tla v smrekovih nasadih prve, druge in 
tretje generacije večinoma organska podhorizonta 
Of in Oh ter obliko humusa prhlina ter ponekod 
surov humus. V primerjavi s tlemi v ohranjenih 
bukovih sestojih so ta tla praviloma bolj kisla, 
imajo širša razmerja med organskim ogljikom 
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Slika 10: Padavine na prostem (mm) ter indeks za sušni stres kot razmerje med dejansko in potencialno eva-
potranspiracijo (aET / PET) v letih od 1995 do 2004, simuliran s hidrološkim modelom WaTBaL na treh 
podploskvah vzdolž svetlobnega gradienta: sklenjen sestoj – gozdni rob – vrzel v ograjenem smrekovem sestoju 
s podsajeno bukvijo (Ploskev 1). Rdeča puščica označuje čas sajenja bukovih puljenk.
Figure 10: Bulk precipitation (mm) and drought stress index as the ratio between the actual and potential evapo-
transpiration (AET / PET) in the years from 1995 to 2004, simulated with WATBAL hydrological model on three 
sub-plots along the light gradient: closed stand – forest edge – gap in fenced spruce stand with underplanted beech 
(Plot 1). Red arrow marks time of beech saplings planting.
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in celokupnim dušikom (C/N) ter nižje stopnje 
nasičenosti z izmenljivimi bazami.

Obravnavani smrekovi sestoji na Brički na 
Pohorju so glede sestave vegetacije med pestrejšimi 
v primerjavi s smrekovimi monokulturami, ki so 
bile analizirane v okviru projekta SUSTMaN v 
avstriji, Nemčiji, na češkem in Švedskem (Urban-
čič in Kutnar, 2006). Sestoji na Brički so glede 
rastlinske vrstne sestave razmeroma blizu redkim 
ohranjenim gozdovom na tem območju. Največjo 
pestrost rastlinskih vrst smo ugotovili v sestoju 
smreke in bukve, kjer prisotnost bukve omogoča 
naravno obnovo z listavci v smrekovi monokul-
turi. Tej ploskvi po pestrosti rastlinskih vrst sledi 
ograjen smrekov sestoj s podsajeno bukvijo. To je 
v skladu z ugotovitvami Máliš in sod. (2010), ki so 
v mešanih sestojih bukve in smreke na Slovaškem 
ugotovili večjo rastlinsko pestrost v sestojih z manj 
kot 50 % deležem smreke. Poročajo tudi, da večji 
delež smreke ne prispeva k splošnemu zmanjšanju 
rastlinske pestrosti, pač pa vpliva na spremembe 
v sestavi rastlinskih vrst (Máliš in sod., 2010). To 
potrjujejo tudi rezultati naše raziskave, saj je bila 
najmanjša rastlinska pestrost ugotovljena v buko-
vem sestoju, v sklenjenem smrekovem sestoju pa 
je bila po pričakovanjih tudi razmeroma majhna. 
V obeh sestojih je prisoten gost sklep krošenj in 
posledično so manj ugodne svetlobne razmere. 
Na majhno rastlinsko pestrost v bukovem sestoju 
deloma vplivajo tudi plitvejša in manj rodovitna 
tla, večji nakloni terena in večja sklenjenost sestoja 
v primerjavi z drugimi ploskvami. 

4.1 Primerjava talnih, vegetacijskih in 
mikroklimatskih razmer ter sušnega 
stresa vzdolž svetlobnega gradienta 
v ograjenem smrekovem sestoju s 
podsajeno bukvijo

4.1 Comparison of soil, vegetation, and 
microclimatic conditions and drought 
stress along light gradient in fenced 
spruce stand with underplanted beech

Za uspeh premene smrekovih monokultur v 
bukove sestoje s podsajeno bukvijo so poleg ugod-
nih svetlobnih in talnih razmer pomembne tudi 
primerne mikroklimatske razmere in zadostna 
preskrbljenost z vodo. Tako Madsen in Löf (2005) 

navajata, da je na uspešnost podsajenih hrastovih 
sadik v smrekovih monokulturah na Danskem in 
JZ Švedski zelo vplivala lokacija sestoja. Mirschel 
in sod. (2011) poročajo, da so bili za uspeh buko-
vega mladja v monokulturi bora v SV Nemčiji 
najpomebnejši dejavniki razpoložljivost vlage 
v tleh, debelina, oblika in struktura organskega 
horizonta, vsebnost melja in humusa v zgornji 
plasti tal ter odsotnost goste pritalne vegetacije 
kot dejavnika kompeticije.

V naši raziskavi ugotavljamo, da razkroj organ-
ske snovi najhitreje poteka na gozdnem robu in 
v vrzeli v ograjenem smrekovem sestoju s pod-
sajeno bukvijo, najpočasneje pa v sestoju pod 
sklenjenim sklepom krošenj odraslega drevja. 
Razlik v temperaturi zraka in relativni vlagi med 
sklenjenim sestojem in vrzeljo nismo ugotovili, 
pač pa je bila vsebnost vlage v tleh najnižja na 
gozdnem robu, kar odraža povečano kompeticijo 
za razpoložljivo vodo v koreninski plasti na tej 
podploskvi. Najvišja vsebnost vode v tleh je bila 
izmerjena v vrzeli v celotnem obdobju meritev, 
kar je posledica manjše intercepcije krošenj ter 
manjše transpiracije vegetacije v vrzeli v primerjavi 
s sestojem (Vilhar in sod., 2006). Tudi simulacija s 
hidrološkim modelom WaTBaL je nakazala sušni 
stres le na gozdnem robu, ki je bil najizrazitejši v 
septembru 1999. Večja razpoložljivost vode v tleh 
ter ugodne svetlobne razmere (čater in sod., 2013) 
pomembno prispevajo k uspešnosti podsajenih 
smrekovih monokultur z listavci. Tako Madsen in 
Löf (2005) navajata, da je bila uspešnost hrastovih 
sadik v smrekovih monokulturah na Danskem 
in JZ Švedski večja v vrzelih (golosek) kot pod 
zastorom. Vendar pa večje odpiranje sestojev lahko 
še posebno na prisojnih legah omogoči razrast 
različnih trav (npr. šašulice) in drugih svetloljubnih 
vrst, ki so konkurenca klicam drevesnih vrst za 
prostor in vire (Robič, 1985). Gost preplet trav in 
drugih zelišč lahko ovira nasementitev drevesnih 
vrst in njihov nadaljnji razvoj (Diaci, 2002). Pri 
uspešnosti pomlajevanja je pomemben dejavnik 
tudi objedanje divjadi v neograjenih sestojih (Diaci, 
2006; Rozman in sod., 2015).

Kljub majhnemu številu obravnavanih ploskev 
ugotavljamo, da je osnovanje smrekovih monokul-
tur na rastiščih kisloljubnega bukovega gozda na 
območju Bričke na Pohorju pomembno vplivalo na 
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spremenjene talne in vegetacijske razmere. Vendar 
imajo ploskve na Brički v primerjavi s preosta-
limi petimi Sustmanovimi ploskvami v avstriji, 
Švedski, Nemčiji in češki najbolj vlažno podnebje 
ter glede na oblike humusa in upoštevane talne 
parametre najrodovitnejše talne razmere (Reiter 
in sod., 2003; Urbančič in Kutnar, 2006). hkrati 
so to tudi ploskve z največjo vrstno pestrostjo. To 
priča o velikem potencialu za uspešno premeno 
antropogenih smrekovih sestojev na Pohorju v 
bolj naravne mešane gozdove.

5 ZAKLJUČKI
5 CONCLUSIONS

Ugotavljamo, da so se zaradi osnovanja smrekovih 
monokultur na rastiščih kisloljubnega bukovega 
gozda v izbranih sestojih na območju Bričke na 
Pohorju znatno spremenile talne in vegetacijske 
razmere, kar bi lahko vplivalo na uspešnost 
premene obravnavanih smrekovih monokultur. 

Razkroj organske snovi najpočasneje poteka 
v sklenjenem smrekovem sestoju ter najhitreje 
v ograjenem smrekovem sestoju s podsajeno 
bukvijo, predvsem na gozdnem robu in v vrzeli, 
kjer so ugodnejše razmere za humufikacijo.

Največja pestrost rastlinskih vrst je v sestoju 
smreke in bukve. Najmanjša rastlinska pestrost je 
v bukovem sestoju, ki mu sledi sklenjen smrekov 
sestoj, pri čemer je v teh sestojih prisoten gost 
sklep krošenj in posledično so manj ugodne 
svetlobne razmere.

V ograjenem smrekovem sestoju s podsajeno 
bukvijo nismo ugotovili razlik v mikroklimi med 
sklenjenim sestojem in vrzeljo. Ugotovili pa smo 
razlike v vsebnosti vlage v tleh, ki je bila najmanjša 
na gozdnem robu in največja v vrzeli. Tudi sušni 
stres je bil prisoten le na gozdnem robu, kjer je 
največja kompeticija za rastlinam razpoložljivo 
vodo v tleh.

V primerjavi s preostalimi petimi Sustma-
novimi ploskvami v avstriji, Švedski, Nemčiji 
in češki imajo ploskve na območju Bričke na 
Pohorju najbolj vlažno podnebje, oblika humusa 
ima najožje C/N razmerje, posledica takšnih 
talnih razmer je hitrejša razgradnja rastlinskih 
ostankov, tla so najrodovitnejša in tudi vrstna 
pestrost je največja.
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1  UVOD
1  INTRODUCTION

Robinija je drevesna vrsta, ki le redkokoga, ki se 
z njo srečuje in ukvarja, pušča ravnodušnega. Po 
eni strani gre za tujo drevesno vrsto, ki s svojo 
žilavostjo marsikje izrinja avtohtono vegetacijo 
(e.g. Wraber, 1951, Rudolf in Brus, 2006, Kutnar 
in Kobler, 2013) in že dlje časa predstavlja resen 
gozdnogojitveni problem v nekaterih gozdnih 
tipih (Wraber, 1951, ZGS, 2011a, ZGS, 2011b). 
Po drugi strani so jo gozdarji in lastniki marsikje 
načrtno uvajali ter pospeševali zaradi zelo dobre 
kakovosti lesa (Torelli, 2002), hitre rasti oziroma 
velikega potenciala produkcije biomase v krat-
kih obhodnjah (Rédei et al., 2011a, Kurokochi 
in Toyama, 2015), revitalizacije oziroma izrabe 
degradiranih površin (Grünewald et al., 2009, 
Kanzler et al., 2015) in medonosnosti (Nikolovski 
in Ribič, 2006) z največjimi dnevnimi donosi do 
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8 kg medu (ibid.). Robinija je zanimivo drevo 
tudi za silvopastoralne sisteme (Unruh Snyder et 
al., 2007) oziroma v kmetijsko-gozdarskih rabah 
(Gruenewald et al., 2007). Uspešno stabilizira 
gibljive terene, kot metuljnica je dober fiksator 
dušika (Wraber, 1951) in tako ustvarja nizko raz-
merje C : N v organskem delu tal ter v zgornjem 
delu mineralnih tal (Cools et al., 2014). 

V Slovenijo je bila robinija najverjetneje prine-
sena iz Francije preko italije in bližnje Furlanije 
(Rudolf in Brus, 2006). iz Furlanije naj bi jo v obliki 
sadik prinesli v Vipavsko dolino, in sicer sprva le 
kot okrasno drevo, pozneje pa kot poskusno dre-
vesno vrsto (čermelj, 1974). Že Fleišman (1850) 
jo je posebej priporočal za revitalizacijo Krasa. V 
Panovcu je omenjena kot podrejeno, podstojno in 
tla varujoče rastje že v 19. stoletju (Papež, 2001). 

Znanstvena razprava
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Dandanes robinija po oceni Zavoda za goz-
dove Slovenije zavzema okoli 0,6 % lesne zaloge 
slovenskih gozdov (Kutnar in Pisek, 2013), pri 
čemer največje deleže dosega v gozdnogos-
podarskih območjih Murska Sobota, Sežana, 
Brežice in Tolmin (ibid.). V prihodnje lahko 
pričakujemo povečevanje deleža robinije ob 
naraščanju povprečnih temperatur zraka (Kutnar 
in Kobler, 2013). Delež naj bi se povečal zlasti na 
vzhodnem in severovzhodnem ter jugozahodnem 
delu države. Večji delež je mogoče pričakovati 
tudi v nižinskem in gričevnatem delu osrednje 
Slovenije (ibid.). če vzamemo kot dejstvo še 
težavno gojitveno obvladovanje robinije (e. g. 
Rudolf in Brus, 2006, Kurokochi in Toyama, 
2015) in upadanje obsega izvedenih negovalnih 
del (ZGS, 2015, Krajčič, 1999), je najbrž realno 
pričakovati, da bo treba obravnavano vrsto upo-
števati tudi v prihodnje, pa če nam je to všeč ali 
ne. Da bi kar najbolje izrabili njen potencial in jo 
uspešno vključevali v gospodarjenje z gozdovi, pa 
je treba intenzivirati raziskovalno delo oziroma 
poskuse v praksi. 

čeprav so gozdarji in gozdni posestniki že 
davno opazili hitro rast robinije − M. Wraber 
(1951) npr. navaja, da neredko že v enem letu 
poganjki dosežejo 5 do 6 m višine – so pri nas 

rastne značilnosti omenjene vrste zelo slabo 
proučene, izjemo predstavlja študija robinijevih 
sestojev na Goriškem (čermelj, 1974). Zato je 
namen tega prispevka prikazati glavne priras-
toslovne značilnosti robinije pri nas. 

2  OBMOČJE RAZISKAVE IN 
METODE DELA

2  RESEARCH AREA AND METHODS
2.1  Območje raziskave
2.1  Research area
Raziskavo smo želeli izpeljati po celotni Slo-
veniji, kjer se robinija pojavlja v pomembnem 
deležu. Skupaj smo zajeli trideset lokacij, ki smo 
jih uvrstili v šest rastiščnih stratumov glede na 
vegetacijski pas in matično podlago (preglednica 
1). Ponekod je bilo namreč zaradi spremenjenosti 
zelo težko ugotoviti primarno združbo, poleg 
tega bi bile zaradi majhnosti vzorca analize na 
nivoju posameznih združb (identificiranih je 
bilo 10 do 11 različnih) zelo nezanesljive. Ploskve 
smo praviloma postavili v čiste sestoje robinije 
oziroma v dele sestojev, kjer je robinija povsem 
prevladala. Starost robinij je morala znašati vsaj 
dvajset let. 

Od tridesetih ploskev jih je bilo enajst na 
ravnini, preostale so bile kar enakomerno poraz-

Preglednica 1: Rastiščni stratumi
Table 1: Site strata

Stratum Število ploskev Delež stratuma (%)
belogabrovje in hrastovje – fliš  4  13,3
belogabrovje in hrastovje – karbonat  6  20,0
belogabrovje in hrastovje – silikat  6  20,0
bukovje – karbonat  1  3,3
bukovje – silikat  7  23,3
vrbovje s topolom 6  20,0
skupaj 30 100,0

Preglednica 2: Osnovni podatki o ploskvah
Table 2: Basic data about plots

Podatek Minimum Maksimum Povprečje Število ploskev
naklon (°)   0  23   6,4 30
skalovitost (%)   0  10   0,6 30
nadmorska visina (m) 105 426 262,2 30

Kadunc, A.: Prirastoslovne značilnosti robinije (Robinia pseudoacacia L.) v Sloveniji



GozdV 74 (2016) 2 75

deljene glede na lego. Drugi osnovni podatki o 
analiziranih lokacijah kažejo, da gre za nizke 
nadmorske višine, večinoma brez (pomembne) 
površinske skalovitosti na pretežno blago nagnje-
nih terenih (preglednica 2). 

2.2  Metode dela
2.2  Methods
Na vsaki analizirani lokaciji smo posekali vsaj pet 
dominantnih (preglednica 3), okularno vitalnih 
dreves robinije in izvedli debelno analizo na običa-
jen način (e. g. Kotar, 1995). Na podlagi debelnih 
analiz smo ugotovili priraščanje dreves v višino, 
debelino in volumen. Višinski in debelinski rasti 
smo prilagodili Chapman-Richardovo funkcijo 
(Kotar, 2005, s. 161), volumenski rasti pa potenčno. 
Rastiščne indekse smo ugotavljali za referenčno 
starost 25 let (Si25), pri čemer smo se naslonili na 
madžarske donosne tablice (Rédei in Gál, 1985, 
Rédei et al., 2014), ki se v naši regiji standardno 
uporabljajo za robinijo (andrašev et al., 2014). 
Na podlagi ugotovljenega rastiščnega indeksa 
(Si25) smo s pomočjo madžarskih donosnih tablic 
(Rédei in Gál, 1985) podali povprečni starostni 
volumenski prirastek sestoja v času kulminacije 
(Maiculm).

Vsem izbranim drevesom smo še pred pose-
kom določili socialni razred (Kraft 1884, cit. po 
assmann, 1961), velikost krošnje po petstopenjski 
lestvici (assmann, 1961) in utesnjenost krošnje 
prav tako po petstopenjski lestvici (ibid.). Za vsako 
drevo smo tudi ugotovili, ali ima enoosno deblo 
oziroma je večvrhato. Pri poseku smo ugotavljali 
tudi pričetek krošnje (iz tega in višine smo kasneje 

izračunali delež dolžine krošnje v višini drevesa). 
Za večino dreves (139) smo ob izvedbi debelne 
analize ugotovili tudi sortimentno strukturo 
(Pravilnik ..., 2011), pri vseh drevesih pa smo 
pri analizi odrezkov zabeležili in izmerili vse 
notranje napake debel (trohnoba, kolesivost). V 
nadaljnih analizah smo trohnobo upoštevali le, 
če je bil njen premer vsaj 3 cm in je bila v sredini 
debla (ne na robu kot posledica odrgnine oziroma 
mehanske poškodbe).

Za izračun vrednosti lesa (sortimentov, dreves) 
smo uporabili povprečje cen iz petih cenikov 
(fco. kamionska cesta) in ga smiselno zaokrožili 
(preglednica 4). 

Za vsako lokacijo smo za potrebe različnih 
multivariatnih regresijskih analiz ugotovili tudi 
podnebne razmere (povprečno trajanje sončnega 
obsevanja v obdobju 1971 do 2000 za zimo, 
pomlad, poletje in jesen, povprečno letno višino 

Preglednica 3: Osnovni podatki o posekanih drevesih po stratumih
Table 3: Basic data on the felled tree by strata

Stratum Povp. premer 
(cm) Povp. starost (leta) Povp. bruto  

volumen (m3)
belogabrovje in hrastovje – fliš 24,3 40,5 0,46
belogabrovje in hrastovje – karbonat 38,1 46,5 1,48
belogabrovje in hrastovje – silikat 40,6 55,9 1,85
bukovje – karbonat 36,4 48,8 1,46
bukovje – silikat 37,1 53,0 1,62
vrbovje s topolom 41,7 58,0 1,67
skupaj 36,6 50,7 1,43

Preglednica 4: Odkupne cene fco. kamionska cesta za 
sortimente robinije (v €m-3)
Table 4: Purchase prices (on forest road) for assortments 
of black locust (in €m-3)

Kakovostni razred €m-3

a1 (F) 120
a2 (L) 95
B (Ži) 80
C (Žii) 60
D (Žiii) 50
drug tehnični les (kolje, emb. les, 
drogovi) 63

drva 45
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korigiranih padavin v obdobju 1971 do 2000, 
povprečno letno temperaturo zraka v obdobju 
1971 do 2000 ter mesečne vrednosti za padavine 
in temperature). Vsi podnebni podatki so bili 
pridobljeni na agenciji RS za okolje (aRSO, 
2016). Podatke o matični podlagi smo povzeli 
iz osnovne geološke karte (Geološki zavod Slo-
venije, 2016). 

3  REZULTATI
3  RESULTS

3.1  Produkcijska sposobnost robinijevih 
sestojev

3.1  Site productivity of Black locust stands

Ugotovljeni rastiščni indeksi so visoki (preglednica 
5), v povprečju so najnižji na belogabrovih in hra-
stovih rastiščih na flišu, najvišji pa na karbonatnih 
bukovih in belogabrovo-hrastovih rastiščih. Sicer 
razlike med rastiščnimi stratumi niso statistično 
značilne (analiza variance, p = 0,494), pri čemer 
smo stratum bukovje – karbonat izločili iz analize, 
ker smo tam imeli le eno ploskev. So pa razlike 
znotraj rastiščnih stratumov, kljub podobnim 
rastiščnim razmeram, zelo velike. 

Primerjava ocen volumenskih donosov robi-
nijevih sestojev z vrstami, ki na analiziranih 
rastiščih naravno prevladujejo, pokaže, da je 

robinija izrazito v prednosti na belogabrovih in 
hrastovih rastiščih, na bukovih že manj, na vrbovih 
pa zaostaja (preglednica 6).

V nadaljevanju smo preverili tudi, ali je Si25 v 
povezavi z izbranimi topografskimi (nadmorska 
višina, skalovitost, naklon, lega, matična podlaga) 
in podnebnimi spremenljivkami (povprečno 
trajanje sončnega obsevanja v obdobju 1971 do 
2000 za zimo, pomlad, poletje in jesen, povprečna 
letna višina korigiranih padavin v obdobju 1971 
do 2000, povprečna letna temperatura zraka v 
obdobju 1971 do 2000 ter mesečne vrednosti za 
padavine in temperature). Večina spremenljivk 
je bila zveznega značaja, le matično podlago smo 
transformirali v dve slepi (dummy) spremenljivki 
(razlikovali smo namreč tri tipe podlag: fliš, silikat 
in karbonat) in lego prav tako v dve slepi (dummy) 
spremenljivki (razlikovali smo tri lege: prisojne, 
osojne in vse preostale). 

izkazalo se je, da so statistično značilne razlike 
(p = 0,024) le med flišno podlago in preostalimi 
podlagami (karbonat in silikat). Morda robiniji 
taka talna podlaga slabše ustreza ali pa se je 
fliš izkazal kot manj ugodna podlaga zato, ker 
je pri nas robinija najprej naselila ta območja. 
Posledično so tu najdaljša zaporedja panjevskih 
generacij.

Verjetno pri rastiščnem indeksu igra pomem-
bno vlogo izvor dreves. Poleg poznavanja, ali je 

Preglednica 5: Si25 in povprečni starostni volumenski prirastek sestoja v času kulminacije (Maiculm)
Table 5: SI25 and the mean annual volume increment of the stand at the culmination (MAIculm)

Stratum Št. 
ploskev

SI25 (m) MAIculm (m3ha-1leto-1)
mini-
mum

ar. sre-
dina

maksi-
mum

KV 
(%)

mini-
mum

ar. sre-
dina

maksi-
mum

KV 
(%)

belogabrovje in 
hrastovje – fliš 4 15,1 18,5 21,5 14,2 7,1 10,0 12,7 22,8

belogabrovje in 
hrastovje – kar-

bonat
6 18,3 21,7 25,1 13,2 9,7 13,0 16,3 21,5

belogabrovje in 
hrastovje – silikat 6 18,3 20,5 24,4 11,3 9,7 11,8 15,6 18,7

bukovje – kar-
bonat 1 22,3 22,3 22,3 - 13,4 13,4 13,4 -

bukovje – silikat 7 16,1 20,5 24,0 14,8 7,9 11,8 15,2 23,6
vrbovje s topolom 6 17,8 20,6 23,5 11,4 9,3 11,8 14,6 18,7

skupaj 30 15,1 20,5 25,1 12,8 7,1 11,9 16,3 20,7
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drevje semenskega ali panjevskega izvora (možni 
so poganjki iz panja ali korenin), je verjetno tudi 
pomembno, za katero generacijo gre v primeru 
panjevcev. Ker tega podatka nismo imeli, nismo 
mogli izpeljati analize vpliva izvora oziroma 
generacije. 

3.2  Značilnosti višinskega, debelinskega 
in volumenskega priraščanja

3.2  Characteristics of height, diameter and 
volume increment

Višinska rast robinije je izredno nagla, nekoliko 
zaostajajo drevesa na flišni podlagi belogabrovo-
-hrastovih rastišč (slika 1). Navzgor izstopajo 
belogabrovo-hrastova rastišča na karbonatni 
podlagi. 

Preglednica 6: Primerjava povprečnega starostnega volumenskega prirastka sestoja v času kulminacije (Maiculm) 
robinije z naravno prevladujočimi drevesnimi vrstami po stratumih
Table 6: Comparing the mean annual volume increment of the stands at the time of culmination (MAIculm) between 
black locust and naturally dominant tree species by strata

Stratum

MAIculm (m3ha-1leto-1) – povprečne vrednosti po stratumih

Robinija
Graden/dob
(Kadunc et 
al., 2013)

Bukev
(Kadunc et 
al., 2013)

Bela vrba
(Kadunc et 
al., 2013)

belogabrovje in hrastovje – fliš 10,0 4,93 – –
belogabrovje in hrastovje – karbonat 13,0 6,40 – –
belogabrovje in hrastovje – silikat 11,8 7,33 – –
bukovje – karbonat 13,4 – 9,40 –
bukovje – silikat 11,8 – 8,56 –
vrbovje s topolom 11,8 – – 20,67

Slika 1: Višinska rast po stratumih
Figure 1: Height growth by strata
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Slika 2: Debelinska rast po stratumih
Figure 2: Diameter growth by strata

Slika 3: Volumenska rast po stratumih
Figure 3: Volume growth by strata
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Podatki o regresijskih parametrih so v prilogi 1.
analiza debelinske rasti pokaže hitro priraš-

čanje robinije, zlasti v mladosti (slika 2). Neredko 
robinije prag za debeljak dosežejo že pri starosti 
okoli štirideset let. S počasnejšo rastjo izstopata 
stratuma belogabrovje in hrastovje na flišu ter 
bukovje na karbonatu. Nekoliko nadpovrečna je 
rast na belogabrovo-hrastovih rastiščih na silikatu. 

Podatki o regresijskih parametrih so v prilogi 1.
hitra je tudi volumenska rast robinije (slika 

3). Pogosto drevesa dosežejo 1 m3 neto volumna 
že pri starosti petdeset let. Tudi pri volumenski 
rasti navzdol izstopa stratum belogabrovje in 
hrastovje na flišu, rast na preostalih rastiščih je 
dokaj podobna. 

Podatki o regresijskih parametrih so v prilogi 1.
V nadaljevanju smo izračunali starosti, ko kul-

minirajo tekoči in povprečni višinski, debelinski in 
volumenski prirastki (preglednica 7). Ugotovljene 
starosti v času kulminacije višinskega priraščanja 
moramo vzeti z določeno rezervo, saj bi za res 
korektno analizo morali imeti več odrezkov v 
spodnjem delu debla. Vsa analizirana drevesa 
so v času do poseka kulminirala v višinskem 
in debelinskem priraščanju, medtem ko je pri 
volumenskem prirastku doseglo kulminacijo do 
poseka 84,9 % dreves v primeru tekočega volu-
menskega prirastka in 41,4 % dreves v primeru 
povprečnega. Kakorkoli, več kot očitno je, da je rast 
robinije izredno nagla in kulminira zelo zgodaj. 
Kasnejše kulminacije volumenskega prirastka 

so povsem razumljive in so posledica tega, da je 
računsko v veliki meri odvisen od že doseženih 
dimenzij. Na tem mestu lahko tudi omenimo, da 
smo analizirali robinije, ki so imele več kot 4 m 
letnega višinskega prirastka v prvem letu rasti.

Tekoči prirastki analiziranih dreves, ki so 
relativno stara za obravnavano vrsto, so še vedno 
zelo solidni (preglednica 8). Tako v povprečju 
prirašča še 28,3 cm/leto v višino, 3,9 mm/leto 
v debelino in 0,022 m3/leto pri volumnu. Pri 
prikazanih prirastkih navzgor izstopa stratum 
belogabrovje in hrastovje na karbonatu, navzdol 
pa belogabrovje in hrastovje na flišu.

Z multitiplo regresijsko analizo (algoritem 
stepwise) smo preizkusili, katere spremenljivke 
statistično značilno vplivajo na tekoči višinski, 
debelinski oziroma volumenski prirastek. Kot 
neodvisne spremenljivke smo preverili: starost 
drevesa, Si25 lokacije, matično podlago (razli-
kovali smo fliš, karbonat in silikat, ki smo jih 
pretvorili v dummy obliko), večvrhatost (binarna 
spremenljivka), socialni razred (nadvladajoče in 
vladajoče drevje ima kodo 1, preostali 0), velikost 
krošnje (razrede 1, 2 in 3 smo kodirali z vrednostjo 
1, razreda 4 in 5 pa z vrednostjo 0), obdanost 
krošnje (z vseh strani obdana drevesa imajo kodo 
1, preostala kodo 0) in relativno dolžino krošnje 
(delež dolžine krošnje v celotni višini drevesa). Pri 
tekočem višinskem prirastku smo skupaj pojasnili 
76,8  % variabilnosti (R2 = 0,768), pri tekočem 
debelinskem 16,5 % (R2 = 0,165) in pri tekočem 

Preglednica 7: Starost (leta) v času kulminacije tekočega in povprečnega višinskega, debelinskega in volumen-
skega prirastka po stratumih
Table 7: Age (years) at the culmination time of the current and mean height, diameter and volume increment by strata

Stratum
Višinski prirastek Debelinski prirastek Volumenski prirastek

tekoči povprečni tekoči povprečni tekoči povprečni
belogabrovje in hras-
tovje – fliš 2,4 3,5  4,2  6,8 21,2 29,9

belogabrovje in hras-
tovje – karbonat 5,0 6,8  6,9 10,3 36,0 43,1

belogabrovje in hras-
tovje – silikat 4,3 6,1  9,0 12,5 35,1 47,6

bukovje – karbonat 8,1 9,5 11,1 15,9 26,0 34,6
bukovje – silikat 3,0 4,2  6,3  9,3 33,5 47,7
vrbovje s topolom 6,8 8,0 12,3 17,5 35,3 45,7
povprečje 4,6 6,1  8,1 11,8 32,0 40,3
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volumenskem 20,2 % (R2 = 0,202). izkazalo se 
je, da so prirastki manjši na flišu. Višinski pri-
rastek je manjši tudi na karbonatu, pri starejšem 
drevju, večjega pa izkazujejo drevesa z daljšimi 
in večrhatimi krošnjami (preglednica 9). Večje in 
daljše krošnje prispevajo k večjemu debelinskemu 
prirastku, volumenski prirastek pa je večji pri 
drevju v višjih socialnih plasteh, pri večvrhatih 
drevesih in na silikatu. 

3.3 Sortimentni sestav in vrednostne 
značilnosti dreves

3.3 assortment structure and value 
characteristics of trees

Pojav trohnobe smo na panju zabeležili pri 
58,6 % dreves, na koncu prvega sortimenta pa 
pri 15,8 %. Kolesivost je bila zabeležena le pri 
1,3 % analiziranih dreves, večvrhatih pa je bilo 
41,7 % robinij.

Preglednica 8: Tekoči višinski (v m/10 let), debelinski (v cm/10 let) in volumenski prirastek (v m3/10 let) po 
stratumih
Table 8: Current height increment (in m/10 years), current diameter increment (in cm/10 years) and current volume 
increment (in m3/10 years)

Stratum
Višinski prirastek Debelinski prirastek Volumenski prirastek

Povp. Min. Maks. KV  
% Povp. Min. Maks. KV 

% Povp. Min. Maks. KV 
%

belogabrovje in hras-
tovje – fliš 2,44 0,80 3,35 30,5 2,6 1,3 4,0 28,7 0,080 0,005 0,193 66,3

belogabrovje in hras-
tovje – karbonat 3,58 0,73 7,95 42,8 4,5 2,1 11,1 50,3 0,248 0,055 0,835 79,1

belogabrovje in hras-
tovje – silikat 2,81 0,70 6,56 65,4 4,1 1,5 6,7 31,9 0,291 0,088 0,740 60,0

bukovje – karbonat 2,20 1,52 3,35 26,7 3,4 1,7 4,8 31,4 0,185 0,121 0,254 27,3
bukovje – silikat 3,03 1,79 5,41 33,3 3,9 1,9 6,7 36,6 0,235 0,053 0,458 54,1
vrbovje s topolom 2,37 1,30 4,13 34,0 4,4 2,7 7,4 27,8 0,240 0,034 0,504 56,1
skupaj 2,83 0,70 7,95 47,6 3,9 1,3 11,1 40,8 0,223 0,005 0,835 71,8

Preglednica 9: Vplivni dejavniki na tekoči višinski, debelinski in volumenski prirastek
Table 9: Influential factors on the current height, diameter and volume increment

Neodv. spr.
Višinski prirastek Debelinski prirastek Volumenski prirastek

Parame-
ter (b)

Stopnja 
tveganja

Prispe-
vek k R2

Parame-
ter (b)

Stopnja 
tveganja

Prispe-
vek k R2

Parame-
ter (b)

Stopnja 
tveganja

Prispe-
vek k R2

konstanta 5,883 < 0,001 – 2,715 < 0,001 – 0,012 0,796 –
fliš –1,278 < 0,001 0,065 –1,512 0,001 0,088 – – –
karbonat –0,363 0,012 0,009 – – – – – –
silikat – – – – – – 0,095 < 0,001 0,091
starost –0,074 < 0,001 0,648 – – – – – –
delež krošnje 1,840 < 0,001 0,038 1,985 0,028 0,032 – – –
večvrhatost 0,263 0,031 0,009 0,064 0,005 0,050
velikost 
krošnje – – – 0,651 0,025 0,045 – – –

socialni 
razred – – – – – – 0,134 0,005 0,062
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Z binarno logistično regresijo (algoritem 
Backward stepwise; Likelihood ratio) smo preiz-
kusili katere spremenljivke izmed: Si25 lokacije, 
matična podlaga (razlikovali smo fliš, karbonat in 
silikat; oblikovali smo dve dummy spremenljivki), 
starost drevesa, prsni premer drevesa, višina 
drevesa, večvrhatost (binarna spremenljivka), 
socialni razred (nadvladajoče in vladajoče drevje 
ima kodo 1, ostali 0), velikost krošnje (razrede 
1, 2 in 3 smo kodirali z vrednostjo 1, razreda 4 
in 5 pa z vrednostjo 0), obdanost krošnje (z vseh 
strani obdana drevesa imajo kodo 1, preostali 
kodo 0) in relativna dolžina krošnje (delež dol-
žine krošnje v celotni višini drevesa) vplivajo na 
pojav trohnobe na panju. Z analizo smo pojasnili 
19,5  % psevdovariance (Nagelkerkejev R2 = 
0,195). Z modelom je mogoče pravilno uvrstiti 
69,9 % dreves (85,4 % dreves s trohnobo in 45,1 % 
dreves brez trohnobe). Kot vplivne spremenljivke 
so se izkazale: prsni premer, matična podlaga 
fliš in velikost krošnje (preglednica 10). Večja 
verjetnost pojava trohnobe na panju je torej 

na flišu, pri debelejšem drevju ter pri drevju z 
manjšimi krošnjami. 

Že v uvodu pri analizi sortimentne strukture 
moramo zapisati, da kakovostnega razreda a (F 
in L po starem) sploh nismo zajeli v vzorec (preg-
lednica 11). Kljub majhnosti vzorca ocenjujemo, 
da je sortimentni sestav precej neugoden; velika 
večina lesa sodi v drva in hlode za žago slabše 
kakovosti. če upoštevamo, da je bilo v stratumu 
belogabrovo-hrastovih rastišč na flišu v povprečju 
precej drobnejše drevje, na splošno med stratumi 
niso velike razlike. Zelo majhen je delež B kako-
vosti, prav tako je malo drugega tehničnega lesa, 
delež drv pa je razmeroma velik (več kot tretjina). 
Omeniti velja tudi majhno razmerje neto : bruto, 
ki je posledica debele skorje pri robiniji. če bi tudi 
pri drveh odšteli volumen skorje, bi povprečno 
neto : bruto razmerje znašalo zgolj 0,69.

Delež B hlodov se z debelino veča, izjema so 
drevesa, debelejša od 55 cm (preglednica 12). 
Delež C hlodov se praviloma z debelino povečuje, 
delež D hlodov pa je od vključno sedme debelin-

Preglednica 10: Parametri binarne logistične regresije za trohnobo na panju
Table 10: Parameters of binary logistic regression to rot on the stump

Spremenljivka Parameter (b) Stopnja tveganja Exp(b)
konstanta –2,389 0,009 0,092
prsni premer 0,096 < 0,001 1,101
fliš 1,555 0,042 4,737
velikost krošnje –1,042 0,023 0,353

Preglednica 11: Sortimentni sestav po stratumih
Table 11: Assortment structure by strata

Stratum
Delež sortimenta (%)

Neto m3 Bruto m3
Razmer-
je neto : 

bruto

Št. anal. 
drevesB C D drug 

tehn. les drva

belogabrovje in hras-
tovje – fliš 0,0 8,3 11,3 47,3 33,2 7,69 8,40 0,92 18

belogabrovje in hras-
tovje – karbonat 3,3 35,6 22,5  0,8 37,8 23,98 29,73 0,81 26

belogabrovje in hras-
tovje – silikat 8,4 25,0 28,8  2,2 35,6 50,38 61,87 0,81 34

bukovje – karbonat 5,8 20,4 27,0  0,0 46,8 8,66 10,36 0,84 8
bukovje – silikat 8,2 29,8 11,5  6,8 43,7 27,80 33,86 0,82 23
vrbovje s topolom 5,4 37,5 21,4  0,7 35,0 37,84 46,96 0,81 30
skupaj 6,3 29,6 22,1  4,3 37,7 156,35 191,18 0,82 139
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Preglednica 12: Sortimentni sestav po debelinskih stopnjah (vsi stratumi)
Table 12: Assortment structure by diameter classes (all strata)

Deb. 
stopnja

Delež sortimenta (%)
Neto m3 Št. anal. 

drevesB C D drugtehn. les drva
4. 0,0 0,0 0,0 62,3 37,7 1,23 6
5. 0,0 5,4 0,0 60,1 34,6 4,11 11
6. 0,0 19,8 9,6 17,4 53,1 12,37 21
7. 1,4 25,1 23,8 0,0 49,8 21,63 28
8. 3,7 29,5 26,2 0,9 39,8 33,19 30
9. 8,6 36,5 25,0 0,9 29,0 19,81 14

10. 5,7 31,1 21,4 3,9 37,9 23,51 13
11. 19,7 29,9 22,8 0,0 27,6 25,91 11

12. + 0,0 39,0 22,9 3,5 34,6 14,60 5

Slika 4: Vrednost drevesa na KC (€/drevo), vrednost na m3 (€m-3) in povprečni vrednostni prirastek drevesa 
(€m-3leto-1)
Figure 4: Tree value on forest road (€/tree), value per cubic meter (€m-3) and mean annual value increment of the 
tree (€m-3year-1)
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ske stopnje naprej relativno stabilen. Delež drv 
se z debelino na splošno manjša, delež drugega 
tehničnega lesa pa je pri tanjšem drevju velik, 
nato pa zanemarljiv.

S pomočjo sortimentne strukture in cenika 
sortimentov smo izračunali vrednost dreves 
na kamionski cesti (KC). Vrednost dreves se z 
debelino strmo veča, kar je predvsem posledica 
povečevanja njihovega volumna (slika 4). če izra-
zimo vrednost drevesa na m3, z debelino ni prave 
povezave. Ko pri vrednosti dreves upoštevamo 
še njihovo starost, lahko ugotovimo, da se tako 
izražena vrednost manjša z debelino praktično 
že od premera okoli 20 cm. To je posledica nagle 
rasti v mladosti, ki kasneje pojema. 

Parametri regresijske analize so v prilogi 2. 

4  RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Številne koristi, dolgotrajna prisotnost, precejš-
nja priljubljenost med lastniki gozdov, zahtevno 
obvladovanje njenega širjenja oziroma uspevanja, 
nezanimanje za nego ter podnebne napovedi so v 
prid temu, da kot stroka robinijo dokončno sprej-
memo in jo premišljeno vgradimo v upravljanje 
z gozdovi in nasadi drevesnih vrst.

Produkcijski potencial robinije je velik; v 
povprečju znaša glede na oceno, ki temelji na 
madžarskih donosnih tablicah (Rédei in Gál, 
1985), okoli 12 m3ha-1leto-1. To je večinoma več, 
kot lahko pričakujemo na istih rastiščnih tipih 
pri naravni drevesni sestavi (Kadunc et al., 2013). 
Tudi čermelj (1974) je na Goriškem ugotovil 
visoko donosnost robinijevih sestojev, in sicer 
naj bi povprečni volumenski prirastek v času 
kulminacije dosegel kar 14,4 m3ha-1leto-1. So pa 
(volumenski) donosi pri robiniji verjetno odvisni 
od zaporednosti generacije (panjevcev). Rédei et 
al. (2011b, Rédei, 2002) navajajo, da so v prvi gene-
raciji panjevcev donosi enaki donosom visokega 
gozda (izvor iz semen). Tako implicitno nakažejo, 
da so donosi kasnejših generacij panjevcev manjši, 
kar se ujema z razmišljanjem Wrabra (1951) in 
čermelja (1974). Slednja to pojasnjujeta predvsem 
z izčrpanjem tal. V Romuniji pa kot posledico 
dolgotrajnega panjevskega gospodarjenja navajajo 
zmanjšanje genetske variabilnosti in posledično 

zmanjšanje vitalnosti, zaradi česar se pričakuje 
manjšo produktivnost (haralamb, 1967, cit. po 
Enescu in Dănescu, 2013). 

V primeru plantaž robinije za energetske 
namene pa je postavljena trditev, da je produk-
cija dendromase panjevcev manjša (Rédei, 2002, 
Rédei et al., 2008). 

V naši raziskavi nismo razpolagali s podatki 
o zaporednosti generacije panjevcev analiziranih 
lokacij, zato nismo mogli izvrednotiti tega vpliva 
na ugotovljene rastiščne indekse (Si25). Velik 
razpon doseženih rastiščnih indeksov znotraj 
stratumov, ki smo ga ugotovili, je lahko posledica 
izvora oziroma zaporednosti generacije. Manjši 
donosi na flišu so tako lahko posledica dejstva, da 
na teh lokacijah robinija uspeva že najdlje, saj je 
bila preko italije oziroma Furlanije zelo verjetno 
najprej zanesena na Primorsko.

Produkcija pa je tudi v primeru robinije lahko 
višja, če so sestoji mešani. Madžarske raziskave 
nakazujejo, da zmes robinije in belega topola 
(Populus alba L.) dosega večje donose kot v pri-
meru čistih sestojev (Rédei et al., 2006, Rédei et 
al., 2012). Na Madžarskem se že dolgo ukvarjajo z 
žlahtnjenjem robinije, vzgojo različnih kultivarjev 
zlasti za biomasne oziroma energetske nasade s 
kratkimi obhodnjami (Rédei et al., 2002, Rédei 
et al., 2008, Rédei et al., 2011a). 

Morda nismo potrdili vpliva podnebnih razmer 
na rastiščni indeks robinije, ker je v naših razmerah 
tudi v Prekmurju dovolj padavin za analizirano 
vrsto. V Španiji na primer ponekod obravnavana 
vrsta shaja le z 300 do 500 mm padavin na leto 
(González-Muñoz et al., 2015). 

če bi primerjali višinsko priraščanje gradna, 
doba, bukve in bele vrbe ustreznih višinskih boni-
tetnih razredov po donosnih tablicah (Kotar in 
Levanič, 2003, Giurgiu et al., 1972) ter robinijo po 
rastiščnih stratumih, bi ugotovili, da bela vrba in 
robinija dokaj podobno višinsko priraščata, hrasta 
in bukev pa zelo zaostajajo za robinijo. Tudi pri 
debelinski rasti hrast in bukev zelo zaostajata za 
robinijo (Kotar in Levanič, 2003), bela vrba pa jo 
nekoliko prekaša (Giurgiu et al., 1972). 

Zgodnja kulminacija robinije, ki smo jo ugoto-
vili, se ujema s tujimi raziskavami (Kurokochi in 
Toyama, 2015). Tako Rédei (2002) za Madžarsko 
navaja, da višinska rast kulminira v prvih petih 
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letih, debelinska rast pa v prvem desetletju. 
Torelli (2002) navaja, da je robinija zaradi fotot-

ropizma pogosto kriva in rogovilasta, kar je njena 
skoraj edina napaka. Z našo raziskavo smo ugoto-
vili, da so robinije često tudi večvrhate. Posledica 
slabe oblikovanosti debel in pojava trohnobe, ki je 
po naši raziskavi pogosta, je neugodna sortimentna 
struktura. Le-ta je slabša v primerjavi s tisto, ki jo 
bukev in hrast lahko dosegata (v primeru tržnega 
povpraševanja) na primerljivih rastiščih (Kadunc, 
2006, Kadunc, 2010). Pri robiniji skorajda ni lesa 
najvišjih kakovostnih razredov. 

Višjo kakovost robinije je mogoče dosegati 
z izbiro provenienc in vzgojo sestojev (izbira 
dreves z dobro oblikovanostjo debelc in skrb za 
zadostno krošnjo) ter pravočasnim posekom. V 
naši raziskavi je znašala starost analiziranih robinij 
v povprečju dobrih petdeset let, najstarejše drevo 
pa je imelo 92 let. Naravna dolgoživost vrste je 
ocenjena na 90 do 100 let (Şofletea in Curtu, 2007, 
cit. po Enescu in Dănescu, 2013).

V Romuniji po navadi gospodarijo z 20-let-
nimi obhodnjami panjevcev (Muşat, 2012, cit. po 
Enescu in Dănescu, 2013). Kjer pa so v ospredju 
zaščitne funkcije, se obhodnja podaljša na 35 do 
40 let, če so drevesa vitalna (Technical norms ..., 
2000, cit. po Enescu in Dănescu, 2013). 

Madžari priporočajo 20- do 40-letne obhodnje 
v sestojih robinije, v primeru energetskih nasa-
dov pa krajše od deset let (Rédei et al., 2011b). 
Obhodnje so zelo odvisne od ciljnih sortimentov; 
tako čermelj (1974) poroča, da so bila za vino-
gradnike zanimiva že drevesa starosti 5 do 6 let 
(za vinogradniški sortiment »rakla« ustrezajo 
dimenzije od 4 cm premera naprej), sicer pa je bila 
običajna obhodnja na Goriškem okrog petnajst 
let. Zato je bilo takrat težko najti sestoje, starejše 
od petnajst let. Panjevec robinije za proizvodnjo 
vinogradniškega kolja je velikokrat edini rentabilni 
tip sestoja v kraškem gozdu (hofmann, 2001). 
Zaradi tega razloga je med lastniki zelo priljubljen 
in se le-ti ne zavzemajo za premeno v visoki gozd 
naravnejše drevesne sestave (ibid.).

V prvem koraku moramo torej v komunikaciji 
z lastniki gozdov ugotoviti njihova pričakovanja 
glede sestojev s prevladujčim deležem robinije 
(ciljni sortimenti, dimenzije) in na podlagi tega 
ugotoviti najprimernejšo dolžino obhodnje ali 

proizvodne dobe. Kadar je cilj čim večji količin-
ski donos, se opremo na povprečni volumenski 
prirastek sestojev, ki po madžarskih tablicah 
kulminira nekje med 15. in 20. letom starosti 
(Rédei et al., 2011b). Tudi čermelj (1974) je za 
robinijo na Goriškem ugotovil kulminacijo med 
17. in 20. letom.

Naši rezultati kažejo, da je povezava med 
debelino in vrednostjo dreves, izražena na m3, zelo 
šibka in nenaraščajoča. Od debeline pa je precej 
tesneje odvisen povprečni vrednostni prirastek 
dreves, in sicer padajoče. To pomeni, da najvišje 
vrednostne prirastke dosežemo že pri drobnem 
drevju, kajti le-to naglo prirašča, drobni sortimenti 
pa so sorazmerno dobro plačani. Ugodno je tudi, 
da hitra rast pri robiniji ni povezana z nizko gostoto 
lesa (Rédei et al., 2011a). 

Lahko zaključimo, da je potencial robinije 
razmeroma velik in od nas je odvisno ali ga bomo 
znali izkoristiti. Zdi se, da velika gozdnatost in 
visoko razmerje med lesno zalogo naših gozdov 
in številom prebivalstva destimulirata intenzivno 
gospodarjenje z gozdovi. Zagotovo pa to ne bi 
smelo ovirati tistih, ki si želijo ekonomsko ambi-
cioznejše upravljanje. 

Slovenija k sreči nima veliko degradiranih 
površin, kar pa ne pomeni, da tistih, ki jih imamo, 
gozdarji ne bi pomagali revitalizirati z različnimi 
nasadi. Tuje izkušnje v omenjenih razmerah z 
robinijo so večinoma dobre. Gozdarska stroka bi 
se morala ukvarjati tudi s hitrorastočimi nasadi, 
kjer je cilj pridelava biomase oziroma lesa za 
energetske namene ter revitalizacija terena, sicer 
se bodo s tem ukvarjale druge stroke. 

(Ne)sprejemanje robinije kaže tudi naš slo-
venski značaj. Koliko časa mora biti naša, da bo 
zares postala naša?

Želimo si, da bi tej raziskavi sledile (še) bolj 
poglobljene študije na večjem vzorcu. 
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6  PRILOGE
6  APPENDICES
Priloga 1: Parametri regresijskih analiz
Appendix 1: Parameters of regression analyses

Stratum a b c R2

Slika 1 – višinska rast po stratumih
Funkcija Chapman-Richard: Y = a(1-exp(-bX)c

belogabrovje in hrastovje – fliš 23,6244 0,0480 0,7640 0,946
belogabrovje in hrastovje – karbonat 37,4688 0,0279 0,9254 0,943
belogabrovje in hrastovje – silikat 30,9810 0,0349 0,8171 0,950
bukovje – karbonat 28,1870 0,0557 1,0897 0,967
bukovje – silikat 29,1673 0,0381 0,8433 0,958
vrbovje s topolom 40,8063 0,0132 0,6414 0,957
Slika 2 – debelinska rast po stratumih
Funkcija Chapman-Richard: Y = a(1-exp(-bX)c

belogabrovje in hrastovje – fliš 178,0454 0,0005 0,5485 0,725
belogabrovje in hrastovje – karbonat 268,0028 0,0008 0,6481 0,767
belogabrovje in hrastovje – silikat 62,3984 0,0150 0,9325 0,829
bukovje – karbonat 29,7787 0,0674 1,8260 0,860
bukovje – silikat 6403,7757 0,0000 0,7434 0,869
vrbovje s topolom 116,6578 0,0048 0,8490 0,852
Slika 3 – volumenska rast po stratumih
Potenčna funkcija Y = aXb
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Stratum a b c R2

belogabrovje in hrastovje – fliš 0,00021 2,00321 - 0,789
belogabrovje in hrastovje – karbonat 0,00006 2,53262 - 0,860
belogabrovje in hrastovje – silikat 0,00009 2,38937 - 0,786
bukovje – karbonat 0,00010 2,38839 - 0,845
bukovje – silikat 0,00015 2,23681 - 0,894
vrbovje s topolom 0,00008 2,35499 - 0,808

Priloga 2: Parametri regresijskih analiz pri sliki 4
Appendix 2: Parameters of regression analyses for Figure 4

Odvisna spremenljivka (Y) Funkcija R2 Stopnja 
tveganja

vrednost drevesa na KC (€/drevo) Y = 0,009(X2,374) 0,904 < 0,001

vrednost na m3 (€m-3) Y = 99,441 – 3,792X + 0,096X2 – 
0,001X3 0,150 < 0,001

povprečni vrednostni prirastek 
drevesa (€m-3leto-1) Y = 2,315(0,979X) 0,410 < 0,001
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1  UVOD
1 INTRODUCTION

V mnogih gospodarskih panogah je študij dela v 
različnih oblikah del poslovnega procesa, vendar je 
ta njegova vloga v agrarnih panogah pogosto bolj 
zapletena zaradi prevladujočega vpliva naravnih 
dejavnikov – od orografskih do podnebnih in 
seveda tehnoloških zmožnosti (Samset, 1990). V 
tej seriji prispevkov (Košir, Magagnotti, Spinelli, 
2015, Košir, Spinelli, 2015) se bomo seznanili, 
kako na organizacijo dela gledajo drugod, in 
zastopali stališče, da je študij dela potreben tudi 
slovenskemu gozdarstvu ne glede na organizacijsko 
obliko panoge. Oprli se bomo na metodo obsežne 
raziskave (Košir, Magagnotti, Spinelli, 2015), ki je 
pokazala presenetljive razlike in hkrati podobnosti 
pri obravnavanju študija dela v svetovnih regijah. 
Najbolj nas bo zanimala Evropa, od koder je tudi 
največ odgovorov.

GDK 301(4)(045)=163.6

Položaj študija dela v gozdarstvu Slovenije in primerjave s 
tujino
Situation of Work Study in Slovenian Forestry and Comparisons with Foreign 
Countries
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Obravnavamo trenutni položaj študija dela v gozdarstvu in si pomagamo z analizo domačega stanja v gozdarstvu 
ob izteku koncesijskih razmerij. Vključeni so rezultati mednarodne študije dela, ki je zajela vse celine, kjer so 
odgovarjali tudi na vprašanja, kako gledajo na študij dela v posamezni regiji. Posebej obravnavamo rezultate iz 
Evrope. V zadnjem delu poudarjamo naloge študija dela, ki so javnega značaja in izrecno ne zadevajo poslovnih 
in organizacijskih vidikov.
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Abstract:
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Ne glede na pogled posameznika oz. ustanove, 
je nujno nekatere vidike gozdne tehnike uvrstiti 
med naloge s poudarjenim javnim interesom, saj se 
razvoj tehnologij tesno povezuje s produktivnostjo 
in ekonomiko dela ter s tem s konkurenčnostjo 
gozdarstva in kupcev: lesne industrije, obrtnikov in 
energetike. Poleg tega razvoj tehnologij spremljajo 
različni neželeni učinki, ki jih ne moremo nikoli 
povsem izključiti ali nadzirati dovolj učinkovito. 
Sem štejemo nezgode med delom, vplive na erozijo, 
poškodbe tal in sestojev, emisije v ozračje, one-
snaževanje vode itn., ki jih je najlažje ugotavljati 
takoj po študiju dela oz. hkrati z njim. Neželeni so 
tudi učinki, ki zadevajo varnost pri delu, tveganja 

1 Prof. dr. B. K., upokojenec, Turjak 34, Si
2 Dr. R. S., raziskovalec, iVaLSa institute: Sesto Fio-
rentino, iT
3 Dr. N. M., raziskovalka, iVaLSa institute: Sesto 
Fiorentino, iT
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poklicnih obolenj, pa tudi socialni vidiki raznih 
vrst (Poje, 2006). Številni izmed naštetih vidikov so 
povezani med seboj. To so tudi učinki, ki zadevajo 
posameznike in njihove družine in posredno ali 
neposredno vso družbo. Brez hitrega, a kontroli-
ranega tehnološkega napredka gozdarskih tehno-
logij je zamisel o konkurenčnem razvoju domače 
lesne industrije utvara, ki je uresničljiva samo z 
razvrednotenjem fizičnega dela gozdnih delavcev 
na račun njihove varnosti in manjšega standarda. 
To pa pomeni veliko breme za vse preostale 
dele družbe. Še večja utvara je, da bodo lastniki 
gozdov kovali pretirane dobičke na račun poceni 
delovne sile od koderkoli ali na račun pametnih 
in tehnološko visoko razvitih podjetij iz tujine. 
Zamenjava pretežno fizičnega dela s strokovno 
zahtevnejšim strojnim delom je pomemben cilj 
študija dela, ki številne naštete negativne učinke 
odpravi ali omili, vendar s seboj prinese nova, 
neznana tveganja in posledice pri delu.

2  OKOLJE ŠTUDIJA DELA V 
SLOVENIJI

2 WORK STUDy ENVIRONMENT IN 
SLOVENIA

Študij dela, ki ga delimo na študij časa, oblikovanje 
dela in vrednotenje dela (Košir, 1996) je bil 
doslej predmet prepletanja področja dejavnosti 
in interesov več ustanov. Oblikovanje dela pri 
nas ni potekalo po kakšni znanstveni metodi 
(Nadler, 1955), prav tako vrednotenje dela ni 
bilo predmet znanstvenega študija, ampak je bilo 
oboje prepuščeno praksi oz. podjetniški intuiciji. 
Študij časa in učinkov je opravljal Gozdarski 
inštitut Slovenije (v nadaljevanju inštitut), drugi 
pa so se s tem srečevali občasno zaradi različnih 
interesov. Vloge inštituta pri nalogah študija dela, 
ki so zunaj delovanja drugih državnih ustanov, 
je doslej določal zakon in je bil s prakso dokazan 
v javnem interesu. če tega ne bi bilo, bi nekdo 
drug moral poskrbeti za več kot dvajset let staro 
strokovno vrzel pri določanju normativov gozdnih 
del. Gledano z zdajšnjega zornega kota bi se 
soočali z nedoločljivimi posledicami na področju 
ekonomskih, ekoloških in socialnih učinkov. 
Pokazalo se je, da je določanje strokovnih osnov 
normativov gozdarskih del nujno, ker na eni strani 

združuje interes Republike Slovenije in njenih 
ustanov, kot je to Zavod za gozdove Slovenije, 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov z interesom 
izvajalcev del v gozdovih in z interesom lastnikov 
gozdov, povezanih v zadruge, združenja in strojne 
krožke, ali potrebami nepovezanih fizičnih oseb 
in tudi z lesno industrijo. Na sprejete normative 
se sklicujejo tudi sodni cenilci, kar pomeni med 
drugim vlogo normativov v odškodninskih in 
drugih pravnih poslih, kar za trdnost stroke ne 
sme biti postranskega pomena. Za objektivne 
standarde dela oz. normative se zanimajo vsi 
našteti, še posebno pa gospodarske družbe in javne 
ustanove, ki so zavezane načrtovanju gozdnih del 
in načrtovanju proizvodnje, pa tudi sindikati, 
ki zastopajo delavce v tehnoloških procesih in 
se praktično vsak dan srečujejo z normativi. Že 
našteti deležniki, ki so neposredno povezani 
z gozdnimi deli v vseh gozdovih RS, s svojim 
sodelovanjem pri določanju strokovnih osnov 
normativov v okviru standardiziranja časa in 
učinkov gozdnih del opredeljujejo javni značaj 
sprejemanja normativov. V tem procesu je bila 
vedno pogosteje izražena potreba po uveljavitvi 
celostnega obravnavanja študija dela v sistemu 
normativov. Zlasti pri opredeljevanju popravkov 
normativov z vidika ergonomskih zahtev, zahtev 
varovanja okolja in zahtev varnosti ter varovanja 
zdravja pri delu se je izkazovala potreba po vkl-
jučevanju oblikovanja dela. Na strani lastnikov 
gozda in gozdarskih podjetij pa nujna (žal ne tudi 
sočasna) obravnava ključnega elementa za kon-
kurenčno gospodarnost – vrednotenja gozdnega 
dela na podlagi kalkulacij stroškov gozdnih del.

Objektivne in mednarodno primerljive kalku-
lacije stroškov si ni mogoče zamisliti brez objek-
tivnega ugotavljanja normativov in elementov 
kalkulacij (Winkler s sodel., 1994). inštitut je doslej 
ta dela z mednarodno primerljivimi metodami 
opravljal tako, da so bili ugotovljeni normativi 
skladni z našo prakso in zakonodajo in primerljivi 
z mednarodnimi znanstvenimi dognanji. Doslej 
je bilo posodobljenih ter na novo izdelanih več 
normativov gozdnih del iz pridobivanja lesa 
(sečnja z motorno žago, strojna sečnja, spravilo 
s prilagojenimi gozdarskimi traktorji, spravilo z 
žičnicami), vendar naloge še niso končane, saj 
je še več strojev in novih tehnologij, ki čakajo 
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na proučitev. Normativov s področja varstva in 
gojenja gozdov, gozdne inventarizacije ter gradenj 
gozdnih prometnic se doslej ni lotil še nihče ali 
objavil rezultatov, čeprav obstajajo stari normativi 
s temi vsebinami. Ti normativi imajo pomembne 
organizacijske – kot je obremenitev gozdar-
skega strokovnega kadra –, in finančne posledice 
(odškodnine, izračun rente, ocena vlaganj itn.).

Na inštitutu je v zadnjem desetletju študij dela 
potekal v dveh povezanih smereh: kot znanstve-
noraziskovalni študij novih delovnih procesov 
ter v okviru javne gozdarske službe za potrebe 
države. Prvo je bilo povezano s projekti, ki so 
tisti čas potekali v oddelku za gozdno tehniko 
in tehnologijo (usklajevanje pridobivanja lesa 
z drugimi funkcijami gozda, razni domači in 
mednarodni projekti), druga smer pa je bila 
usmerjana s strani stalne delovne skupine za 
izdelavo strokovnih osnov za normative gozdnih 
del pod okriljem MKGP.

Glede prihodnje gozdarske ureditve (zakono-
daje) zanesljivo trenutno vemo samo to, da se bo 
spremenila. V vseh razpravah glede prihodnjih 
ureditev panoge se večina strinja v tem, da bo les 
še naprej ostal tisto finančno najbolj oprijemljivo, 
kar je treba dvigniti iz gozdne »banke«. Z dvigom 
se lahko potrošnja ali naložba v resničnem svetu 
šele začne, zato se tudi v resničnem gozdarstvu 
ne bi smela končati tu. Maksimiranje rente s 
strani lastnikov – ki bi ob normalnih vlaganjih 
v gozdove in omejitvah ne bila prav visoka –, je 
pripeljalo do situacije, ko gre veliko in vedno več 
lesa preko meja Slovenije h kupcem, ki so spo-
sobni surovino ovrednotiti in tudi plačati takoj 
ali v razumnem roku. 

čas resnega premisleka o tem, katere vrste 
znanosti na tem področju sploh potrebujemo, še ni 
napočil. Nobena znanost ni nevtralna, zato tega ne 
moremo pričakovati od še tako objektivnih metod 
študija dela. Pri študiju dela gre za opazovanje 
dogodkov z znano verjetnostjo določenega rezultata, 
nikakor pa ne za opazovanja zakonitosti, kjer nekaj 
vhodnih spremenljivk natančno določi rezultat. 

Državna znanstvena in gozdarska politika je 
naivno naklonjena projektom, ki bolj koristijo 
drugim – včasih celo našim tekmecem – kot pa 
neposredno našemu gospodarstvu. Prednosti, ki v 
znanosti in stroki veliko pomeni, da naši sosedje 

skoraj brez izjeme slabo ali sploh nič ne razumejo 
slovensko, medtem, ko so naši strokovnjaki pra-
viloma večjezični, ne znamo izkoristiti. 

Razvoj gospodarstva je preveč prepuščen 
improvizaciji, ki je največkrat posledica nuje – 
spoznanja tehnologov, da je treba stopiti korak 
naprej. Nezaupanje v uradno znanost na inštitutih 
in univerzah preprečuje hitre prenose znanja in 
spoznanj. MKGP je na področju proučevanja 
novih delovnih procesov in študija dela v zadnjih 
letih naredilo izjemo. Stalna strokovna skupina za 
pripravo strokovnih podlag normativov gozdnih 
del (skupina) je odkritosrčno obravnavala številne 
težave, ki so povezane s tem – tudi takšne, ki so 
konfliktne narave. Sama sestava skupine je blizu 
sistema 3 D (Država, Delodajalci, Delojemalci; 
Košir s sodel. 1992) in je tudi v praksi delovala po 
tem tripartitnem načelu, kjer so imele raziskovalne 
ustanove vlogo meritev, pridobivanja in obdelave 
podatkov, predstavitve in primerjav rezultatov, 
informiranja in usklajevanja.

Mnoge družbe so začele uvajati nove tehnologije, 
vendar za razliko od nekdanjih gozdnih gospo-
darstev v osemdesetih niso opravile in/ali obja-
vile časovnih študij. Obstajajo seveda izjeme, 
največkrat v obliki do- in podiplomskih izdelkov, 
ki dokazujejo, da pod navidezno brezbrižnostjo 
nekaterih ustanov tli žerjavica radovednosti. K 
novim tehnologijam pri tem ne štejemo menjave 
majhnega traktorja za velikega itn. Tudi menjava 
žičnice brez dvigala s takšno, ki ima dvigalo na 
tovornjaku, ni tehnološka posodobitev, temveč 
predvsem tehnična in racionalizacija. Drugače 
pa je, če žičnica s procesorjem na dvigalu ali s 
procesorjem ob žičnici opravlja spravilo z drevesno 
metodo in izdeluje sortimente ob cesti. Vendar 
teh normativov doslej še nismo izdelali, čeprav 
obe obliki (integrirana in neintegrirana raba pro-
cesorja in žičnice) uporabljamo tudi v Sloveniji.

Tveganje, da neka posodobitev ne bo delovala, 
je bilo ves čas izključno na strani družb. Doslej je 
bil pri tem med neaktivnimi, a zainteresiranimi 
deležniki Sklad kmetijskih površin in gozdov 
(sklad), ki je upravičeno pričakoval, da bodo z 
boljšo tehnologijo izvajalcev prišli večji učinek, 
večji dobiček in večja renta. Nikoli ni sklad v 
pomenu investicij ali vzpodbud naredil dovolj, da 
bi določene tehnologije pospeševal in tako prevzel 
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delček tveganja. Nikoli ni bilo vprašanje, kakšna 
je motivacija koncesionarjev, da bi se ukvarjali 
z novimi tehnologijami, če bi jim koncendent 
razliko v celoti vzel in ga tudi ne bi zanimalo, ali 
je tehnologija uspela in če je prodani les plačan. 
Težnja, da gre les k zanesljivemu plačniku v tujino, 
zato ni nova in se je začela uresničevati takoj po 
vstopu Slovenije v EU (2004). Druga, neetična 
pot za zmanjševanje stroškov in s tem povečevan-
jem profita je bila uporaba cenejše delovne sile 
iz vzhodnih držav, kar je bila med starejšimi in 
večjimi gospodarskimi družbami redkost. Takšna 
praksa vsaj kratkoročno izključuje potrebo po 
študiju dela novih ali uveljavljenih tehnologij. 
Številne diplome s področja uvajanja in razvoja 
tedaj novih tehnologij so podpirala tudi gozdna 
gospodarstva in še dandanes služijo kot pomemben 
material za dopolnitev ali za temelj razmišljanja 
o učinkih in stroških tehnologij.

Zagotavljanje likvidnih sredstev za vzdrževanje, 
nadomeščanje in investicije v tehnološko opremo 
kot tudi razvoj novih tehnologij mora biti s strani 
vsake družbe s kateregakoli področja zagotovljeno, 
sicer je poslovanja kmalu konec. Spremljanje 
učinkov in stroškov novih posodobitev je torej 
nujnost (Krč, Košir, 2004, Klun s sodel. 2007, 
Spinelli, Visser, 2008, 2009, Košir, Klun, 2014), 
ki se je zdajšnje gozdarske družbe premalo zave-
dajo. Pobuda s strani MKGP je, če gledamo na to 
problematiko realno, zelo pozitivna in rezultati 
to dokazujejo. Ta zgodba je skoraj pri koncu, saj 
se koncesije iztekajo, pomembnejše lesne indus-
trije ni več. Sindikati gozdarstva bodo ne glede 
na ureditev panoge še vedno želeli vedeti, kaj je 
normalno delo in s kakšnimi tekmeci se srečujejo 
za delo v gozdovih (aneks h Kolektivni pogodbi za 
gozdarstvo Slovenije, 2015). Tako vsaj dva vzvoda 
za ohranitev in nadgradnjo kontinuiranega dela, 
ki ga je postavila skupina, še obstajata in žerjavica 
radovednosti tudi še tli.

3  METODA PRIDOBIVANJA 
PODATKOV

3 DATA ACQUISITION METHOD

Metoda je nastala v okviru sodelovanja med 
raziskovalci COST action FP0902 (Development 
and harmonisation of new operational research 

and assessment procedures for sustainable forest 
biomass supply) in vsebuje več idej, ki so do takrat 
pokazale pomembne pri ocenjevanju položaja 
študija dela (Spinelli s sodel, 2013). anketa je 
skupaj obsegala enajst vprašanj z odgovori, ki jih 
je bilo mogoče razvrstiti kot: »Nikoli«, »Včasih«, 
»Pogosto« in »Vedno«. To poročilo zajema še 
neobjavljene analize ankete, ki je bila narejena med 
175 strokovnjaki, ki se ukvarjajo s študijem dela 
po svetu, od katerih je bilo 132 iz raznih evropskih 
držav. Podrobnosti metode so objavljene v Košir, 
Magagnotti, Spinelli, 2015 in Košir, Spinelli, 2015. 

Številni anketiranci so sodelovali v omenjeni 
akciji COST na področju pridobivanja gozdnih 
lesnih sekancev v skupini študija dela. Ta skupina 
je tudi objavila po daljšem času pomembno 
metodološko delo o načinih študija dela (acuna s 
sodel, 2012), ki je bila sicer objavljena v povezavi 
s študijem izdelave sekancev, vendar se v celoti 
ujema s klasifikacijo iUFRO koledarskega časa 
(Bjorheden, 1991) ter načinom izračuna stroš-
kov proizvodnje v obliki EXEL (Lyons, s sodel., 
2014). V tem delu razprave o rezultatih te zelo 
kompleksneobsežne, celostne analize se bomo 
osredotočili predvsem na odgovore, ki so prišli 
iz Evrope o načinu izračunavanja stroškov ter o 
prihodnosti študija dela.

4  REZULTATI
4 RESULTS

4.1 Mnenje mednarodnih ustanov glede 
študija dela v njihovih razmerah

4.1 international institutions‘ opinion 
regarding work study in their 
conditions

V preglednici 1 začenjamo analizo s temeljnim 
vprašanjem, ali se bo to področje znanstvenega 
dela sploh še obdržalo. Od tistih, ki so odgovo-
rili, 82 % meni, da se bo študij dela zelo verjetno 
ohranil, 14 % pa da je to mogoče. Samo dva 
raziskovalca izmed 122 sta menila, da bo študij 
dela kot področje zanesljivo izginilo.

Glede vprašanj o metodah študija dela so 
mnenja bolj deljena in so razlike še večje, če bi 
vključili vse svetovne regije. Najmanj verjamejo 
v popolno avtomatizirano spremljanje delovnih 
procesov v posameznih regijah, ki sicer slovijo po 
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Preglednica 1: Število odgovorov na vprašanje: »ali bo študij dela v celoti izginil?« 
Table 1: Number of answers to the question: »Will Work study disappear altogether«?

Regija /
Region

Malo 
verjetno / 
Unlikely

Mogoče /
Possible

Zelo 
verjetno /

Very 
Likely

Zaneslji-
vo/ 

For sure

Ni po-
datka /

N/A

Skupaj /
Total

Srednja Evropa / Europe CTR 31 4 1 36
Vzhodna Evropa / Europe E 9 4 1 1 1 16
Severna Evropa / Europe N 25 1 2 28
Južna Evropa / Europe S 22 5 1 6 34
Zahodna Evropa / Europe W 13 3 1 1 18
Skupaj / Total 100 17 3 2 10 132

Preglednica 2: Število odgovorov na vprašanje: »ali bo študij dela postal v celoti avtomatski?« 
Table 2: Number of answers to the question: »Will work study become fully automated«?

Regija /
Region

Malo 
verjetno/ 
Unlikely

Mogoče / 
Possible

Zelo 
verjetno /

Very 
Likely

Zaneslji-
vo /

For sure

Ni po-
datka /

N/A

Skupaj / 
Total

Srednja Evropa / Europe CTR 12 14 9 1 0 36
Vzhodna Evropa / Europe E 6 5 5 0 0 16
Severna Evropa / Europe N 7 16 3 1 1 28
Južna Evropa / Europe S 7 10 14 2 1 34
Zahodna Evropa / Europe W 7 8 3 0 0 18
Skupaj / Total 39 53 34 4 2 132

Preglednica 3: Število odgovorov na vprašanje: »ali vključujete kalkulacije stroškov v študij dela?« 
Table 3: Number of answers to the question: »Do you include cost analysis in your time studies«?

Regija / 
Region

Nikoli /
Never

Redko /
Seldom

Pogosto /
Often

Vedno /
Always

Ni podatka / 
N/A

Skupaj /
Total

Srednja Evropa /
Europe CTR

0 6 15 13 2 36

Vzhodna Evropa / 
Europe E

0 2 9 5 0 16

Severna Evropa / 
Europe N

1 4 10 10 3 28

Južna Evropa /
Europe S

1 6 18 9 0 34

Zahodna Evropa / 
Europe W

1 4 7 4 2 18

Skupaj / 
Total

3 22 59 41 7 132

0,02 0,18 0,47 0,33 0,06 1,06
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uporabi sodobnih tehničnih sredstev. Vsekakor 
pa vsi vprašani vidijo možnost razvoja v tej smeri.

izračun stroškov dela in učinkov pri večini 
anketirancev iz Evrope sodita v isto znanstveno 
in strokovno področje. Samo 2 % od vprašanih 
v svoje študije dela in stroškov vključuje odgovor 
»Nikoli«, večina pa spada v kategorijo »Pogosto« 
(več kot polovica) in »Vedno« (41 %). če bi združili 
odgovore »Nikoli« in »Redko« v »Ne«, »Pogosto« 
in »Vedno« pa v »Da«, bi dobili razmerje, da 80 % 
vprašanih raziskovalcev v Evropi združuje študij 
časa s študijem stroškov, 20 % pa tega ne počne.

Upoštevali smo tudi zdajšnjo prakso raziskoval-
cev s področja študija dela v evropskih razmerah. 
Podobne trende najdemo tudi v Severni ameriki, 
drugod po svetu pa so mnenja različna, vendar 
je tudi odgovorov manj. To pomeni, da mnenje 
posameznika pomeni relativno precej manj, v 
anketi pa več oz. lahko vpliva na objektivnost 
ocene za širšo regijo. 

V preglednici 4 smo izračunali povprečne 
uteži ocen za posamezno vprašanje in regijo. 
KažemoNavajamo podatke za ves svet, čeprav so 
po regijah ponekod zelo pičli odgovori.

V nekaterih regijah število odgovorov kaže na 
majhno zanesljivost rezultatov, vendar moramo 
tudi opozoriti, da so v posameznih državah 
centri, ki se ukvarjajo z znanostjo o delu, veliko 
bolj razpršeni kot npr. v Evropi in veljajo, če 
bi odgovore preračunali na površino, za veliko 
večje površine gozdov ali gozdnatih površin. Na 
drugi strani so pokrajine, jer je kmetijska vloga 
dominantnaprevladujoča in so ostanki gozdov 
in obronki pod popolnoma drugačno presojo, 
kot je to v Evropi.

Vsebine, pri katerih študij dela aktivno sode-
luje, so prikazane v preglednici 4. Gre le za en del 
odgovorov, za katere menimo, sa so najbolj tipični 
in dobro ponazarjajo stanje po svetu. Upoštevali 
smo vse odgovore zato, da bi dobili nekaj večjo 
podobo tudi med celinami, pri čemer je treba 
upoštevati, da so anketiranci prihajali predvsem 
iz relativno razvitih predelov, kot so Južnoafriška 
Republika iz afrike, Nova Zelandija iz Pacifika ipd.

Odgovori omogočajo še več navzkrižnih pri-
merjav in sklepanj, vendar prostor ne dopušča 
vseh analiz. Posebno poučna bi bila primerjava 
med študijem dela in njegovim oblikovanjem z 

razvojem strojne industrije na gozdarskem 
področju v državah, ki so tradicionalno naj-
bolj odvisne od lesa. Slovenija ne spada med 
te države, čeprav bi po nekaterih kazalnikih 
to lahko bila. Delež gozdov pove veliko manj, 
kot je po navadi prikazano v literaturi. Boljši 
je podatek, kolikšen del BDP prinesejo goz-
darstvo in lesna industrija, del energetike in 
obrti, ki uporabljajo les in seveda še razlika 
med uvozom in izvozom.

V preglednici 4 je nekaj težišč precej očit-
nih. V večini tehnoloških procesov so njihova 
učinkovitost in stroški pomembni za razvoj 
in konkurenčnost na trgu dela, kar pomeni 
neposredno povezavo z zaposlenostjo, ustvar-
janjem t. m. »zelenih delovnih mest« in drugimi 
povezanimi dejavniki, kot je standard pode-
želskega prebivalstva, dvig tehnične kulture, 
ki je nujna za razvoj. Ocene tega dejavnika se 
povsod gibljejo med 2 in 4, v povprečju nad 
3, kar je zelo visoko. Za večino držav in regij 
sta pomen študija dela in izračun stroškov 
najpomembnejša zaradi skrbi za zaposlenost in 
stroške proizvodnje. To pomeni tudi tehnološki 
napredek in skrb za konkurenčnost, in to ne 
samo gozdarstva kot prve faze, temveč tudi 
vse industrije in energetike, ki so navezani na 
gozdne vire. Spoznavanje novih tehnologij in 
izboljšav je povezano z oblikovanjem dela in 
študijem časa ter učinkov. Brez študija stroš-
kov ne moremo do končne ocene, alije neka 
tehnologija boljša od prejšnje.

Podpovprečni pomen so z redkimi izjemami 
dali študiju dela za namene plačevanja delavcev. 
Zanimivo je, da je delavec in njegov standard z 
vidika študija dela podcenjen, pri čemer vemo, 
da je celotna veja študija dela (vrednotenje 
dela) namenjena prav pravičnemu in stimu-
lativnemu plačevanju zaposlenih. Razlage za 
to so lahko različne: od takih, ki dajejo študiju 
dela pri plačevanju majhen pomen zato, ker to 
urejajo drugi predpisi in načini plačevanja, do 
takšnih razlag, da je snov neproučena, delovne 
sile na pretek in njeno »pravično« plačevanje 
ni zanimivo. če bi med seboj primerjali evrop-
ske države, bi ocene iz srednje Evrope (1,57) 
padle nekam vmes med zahodno (1,29) in 
vzhodno Evropo (2,31). Pri tem ima stopnja 
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Preglednica 4: Povprečne vrednosti odgovorov na nekatera vprašanja, ki so potencialno javnega značaja (1= ne 
vključujemo, 2= vključujemo redko, 3= vključujemo pogosto, 4= vključujemo vedno)
Table 4: Mean values of the answers to some questions, which are potentially of public character (1 = not included, 
2 = rarely included, 3 = often included, 4 = always included)

Regija Region

Zaposlenost: 
produktivnost 

in stroški /
Employment: 
Productivity 

and cost

Standard 
zaposlenih – 

določanje plač
Social standard 
- setting wages

Zdravje: izbolj-
šanje varstva in 

ergonomije
Health: Impro-
ving safety and 

ergonomics

Okolje: izbolj-
šanje okoljskih 

vplivov
Environment: 

improving 
environmental 
performance

Okolje: zmanj-
šanje porabe 

energije na eno-
to proizvoda

Energy use per 
product unit

n

Srednja azija / 
Central Asia

4,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2

Vzhodna afrika 
East Africa

4,00 2,00 2,50 2,50 3,00 2

Vzhodna azija / 
East Asia

3,00 1,57 2,00 2,57 2,00 7

Srednja Evropa  /
Europe Central

3,19 1,74 2,41 2,44 2,11 36

Vzhodna Evropa / 
Europe East

3,00 2,31 2,07 2,20 2,44 16

Severna Evropa / 
Europe North

3,11 1,33 1,93 2,04 1,93 28

Južna Evropa /
Europe South

3,09 1,77 2,13 2,28 2,10 34

Zahodna Evropa / 
Europe West

2,94 1,29 1,94 2,06 1,88 18

Severna amerika / 
North America

3,08 1,67 2,58 2,25 2,08 13

Severna in zahodna 
afrika / North and 
west Africa

3,00 2,50 2,00 2,50 1,50 2

Južna amerika / 
South America

3,00 1,00 1,67 1,33 1,00 3

Jugovzhodna azija /
South East Asia

2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1

Južna afrika /  
Southern Africa

3,67 1,00 1,67 1,67 1,67 3

Jugozahodni Tihi 
ocean / Southwe-
stern Pacific 3,00 1,50 2,17 2,00 2,00 6
Zahodna azija /
West Asia 2,25 2,00 1,75 1,75 1,75 4
Skupaj /Total 3,09 1,65 2,13 2,23 2,04 175
Slovenija /Slovenia 3,33 2,00 2,00 2,00 1,33 6
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tehnične razvitosti zanesljiv pomen k zniževanju 
ocen pomena študija dela za namene plačevanja 
delavcev. Ob tem nehote mislimo predvsem na 
ugotavljanje časa in učinkov in pozabljamo, da 
sta pomembna dela študija dela še oblikovanje 
dela, kar je pri uvajanju novih tehnologij velikega 
pomena, ter plačevanje delavcev in oblikovanje 
optimalne strukture delovnika.

izboljšanje varstva in ergonomije je ocenjeno 
nekoliko bolje kot vloga pri plačevanju delavcev, 
pri čemer imata najvišji oceni Severna amerika 
(2,58) in srednja Evropa (2,41). Pomen oz. izbolj-
šanje okoljskih vplivov je v povprečju ocenjen 
kot drugo najpomembnejše področje javnega 
interesa, pri čemer vodijo azijske regije indus-
trijsko hitrorastočih držav. Srednja Evropa je z 
oceno 2,44 razmeroma visoko v evropski regiji, 
pri čemer je treba sprejeti povprečne ocene tega 
pomena iz severne in zahodne Evrope z mislijo, 
da tam dopustne emisije reguliraneuravnavajo, 
določajo z drugimi zakoni in tudi z višjo poslovno 
in socialno odgovornostjo. Ocene vloge študija 
dela pri ugotavljanju energetske porabe in s tem 
posredno emisij na enoto proizvoda so povezane, 
zato so tudi ocene iz preglednice 4 podobne.

analiza preglednice 4 kaže, da številne regije 
razmišljajo dokaj široko, ko gre za znanje o delu. 
To znanje ne služi samo gospodarskim in eko-
nomskim ciljem, temveč ga zanima blagostanje 
ljudi in s tem tudi vpliv na okolje. Te vsebine smo 
pri nas velikokrat financirali kratkoročno in redke 
so postale stalnica pri financiranju znanstveno-
raziskovalnih ustanov.

4.2  Mnenja domačih raziskovalcev 
študija dela

4.2 Opinions of local researchers of work 
study

Doslej se je s študijem dela pri določanju strokov-
nih osnov za normative gozdarskih del ukvarjal 
Gozdarski inštitut Slovenije, vendar pogosto v 
sodelovanju z Oddelkom za gozdarstvo in obno-
vljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti, ki ima 
to področje vključeno v učni program in je doslej 
izdal več učbenikov in številne novosti proučeval 
z vzpodbujanjem diplomskih in podiplomskih del. 
Menimo, da bi bilo koristno, če bi pri posameznih 

delih študija dela takšno sodelovanje ostalo tudi 
v prihodnje. Priložnost vidimo pri ergonomskih, 
ekoloških in ekonomskih elementih, lahko pa 
tudi na povsem novih področjih. Koordinacijo in 
odgovornost za izdelavo normativov in kalkulacij 
stroškov delavca in posameznih strojev ali tehno-
loških verig pa bi morali zaupati enemu nosilcu 
te naloge, ki je glede na izkušnje in zmožnosti 
lahko samo gozdarski inštitut. 

Z opisanimi rezultati mednarodne ankete 
smo primerjali nekaj odgovorov iz Slovenije (n 
= 6), pri čemer so bili vključeni raziskovalci, ki 
se poklicno ukvarjajo s študijem dela oz. imajo 
izkušnje z njim na fakulteti in inštitutu, kar je bilo 
merilo tudi pri anketiranju raziskovalcev iz tujine. 

Primerjave med ocenami pomembnosti posa-
meznih vprašanj znotraj Evrope so zanimive in 
morda dvomljive za tiste, ki se s temi problemi 
niso posebej ukvarjali (preglednica 5). Pri vpra-
šanju ugotavljanja produktivnosti in stroškov 
smo nekako izenačeni s povprečjem srednje 
Evrope, vendar kaže, da je to vprašanje za nas 
pomembnejše. Ugotavljanje normativov zaradi 
plač delavcev je pri nas ocenjeno med povprečjem 
Evrope (ki je nizko) in vzhodno Evropo (ki je 
precej visoko). Razloge lahko iščemo tudi v večji 
mehaniziranosti del v primerjanih državah, ki 
zmanjšuje osebni vpliv delavca na učinke dela. 
Pri oceni vloge normativov glede zdravja in var-
nosti delavcev se uvrščamo malce pod povprečje 
Evrope, kar je glede na analize smrtnih nezgod 
(Klun, Medved, 2007) zelo nenavadno in bolj kaže 
na neinformiranost kot na dejansko stanje. Pri 
vlogi pri okoljskih problemih smo podpovprečni, 
še posebno pri preračunu okoljskih obremenitev 
zaradi porabe energije na enoto proizvoda. 

Na vprašanje, koliko od potrebnih sredstev 
pride s strani države med evropskimi državami, 
na podlagi ankete ni mogoče odgovoriti. Lahko 
pa pogledamo, katere od težišč iz preglednice 
5 država financira in s kakšno pogostnostjo. 
Nobena od držav v Evropi stalno ne financira 
nobene vsebine iz preglednice 5. Pogosto pa države 
financirajo študij produktivnosti in stroškov, kar 
pomeni skrb za konkurenčnost in zaposlenost 
(ocena 3,01, kar je visoka ocena), druga po 
rangu je povezava med študijem dela in vplivi 
na okolje (2,31), nato poraba energije v povezavi 
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z delovnimi procesi (2,08), najmanj pozornosti 
pa državni projekti namenjajo študiju dela kot 
izhodišču za plače (1,64). Tisto, kar preseneča, 
je, da so ocene, dobljene na vprašanje o tem, kaj 
in koliko investirajo v študij dela gozdarske in 
lesnoindustrijske družbe, zelo podobne.

5  NALOGE GOZDNE TEHNIKE V 
SLOVENIJI PRI ŠTUDIJU DELA V 
PRIHODNOSTI

5 TASKS OF THE FOREST TECHNIQUES 
IN SLOVENIA IN WORK 
MEASUREMENT IN FUTURE

5.1  Potrebe stroke oz. tehnološkega 
razvoja

5.1 Needs of the profession respectively 
technological development

Ne glede na to, koliko bo deležnikov v gozdar-
stvu v prihodnje, potrebujemo ustanovo, ki se 
bo poklicno in objektivno ukvarjala s tehnolo-
škimi, ekonomskimi, ergonomskimi, socialnimi 
in ekološkimi vidiki razvoja tehnologij. Ne gre 
vedno za projektno delo, ki bi bilo podvrženo 

tržnim zakonitostim, temveč usmerjeno delo na 
projektih vlade, ki ima prave informacije glede 
prioritet raziskav v gozdarsko-lesarski stroki. 
Pri tem je nujno, da je primeren temeljni tim 
stalno zaposlen s strokovnim delom študija dela, 
vendar se po potrebi lahko razširi z dodatnimi ali 
zunanjimi sodelavci.

Študij dela terja visoko specializirane razisko-
valce in raziskovalno opremo. Doslej je veljalo, da 
mora raziskovalec pri študiju dela imeti natančno 
določene cilje in metode, mentorja in izkušnje. 
Lahko pričakujemo, da se bodo merilci dela od 
naloge do naloge srečevali z različnimi zahte-
vami in vsebinami. Prilagajanje metod meritev 
(od časovnih, meritev učinkov, ergonomskih 
in drugih meritev) in možnosti realnih stanj v 
gozdarstvu ni preprosto. ideja, da bodo specialne 
meritve opravile druge ustanove, je lahko dobra 
le v posebnih primerih. Poleg metodološkega 
znanja od raziskovalca študija dela pričakujemo 
tudi širši pogled na organizacijo gozdarstva in 
razumevanje, kam sodi določen delovni proces. 
Raziskovalci v gozdarski raziskovalni sferiv goz-
darskem raziskovalnem področju, ki obvladajo to 

Preglednica 5: Primerjava nekaterih odgovorov iz Slovenije z rezultati ankete z evropskimi težnjami
Table 5: Comparison of some answers from Slovenia with the results of the questionnaire with European tendencies

Regija Region Zaposlenost: 
produk-

tivnost in 
stroški

Employment: 
Productivity 

and cost

Standard 
zaposlenih 
– določanje 

plač
Social 

standard 
- setting 

wages

Zdravje: 
izboljšanje 
varstva in 

ergonomije
Health: 

Improving 
safety and 

ergonomics

Okolje: izbolj-
šanje okoljskih 

vplivov
Environment: 

improving 
environmental 
performance

Okolje: 
zmanjšanje 

porabe 
energije 
po enoti 

proizvoda
Energy use 
per product 

unit

n

Srednja Evropa 
Europe Central

3,2 1,7 2,4 2,4 2,1 36

Vzhodna Evropa 
Europe East

3,0 2,3 2,1 2,2 2,4 16

Severna Evropa 
Europe North

3,1 1,3 1,9 2,0 1,9 28

Južna Evropa
Europe South

3,1 1,8 2,1 2,3 2,1 34

Zahodna Evropa 
Europe West

2,9 1,3 1,9 2,1 1,9 18

Evropa
Europe

3,1 1,7 2,1 2,2 2,1 132

Slovenija
Slovenia

3,3 2,0 2,0 2,0 1,3 6
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znanje, morajo biti specialisti z ustrezno prakso. 
Doslej je MKGP in inštitutu uspelo zadržati na 
tem področju ljudi, ki obvladajo znanje o:

tehnoloških procesih, vsebini in namenu 
tehnologij doma in na tujem, njihovem logičnem 
poteku, tehničnih zahtevah vključenih strojev in 
porabi energije. Sem spada tudi ocena, v kakšnih 
razmerah je lahko neka tehnologija primerna 
(sestoj, teren). Potrebno je znanje o delavcu 
kot psihosomatskem članu delovnega procesa 
z vsemi povezanimi motivacijskimi, psihofizič-
nimi zmožnostmi in obremenitvami, ki grozijo 
zaradi uporabe določene tehnologije oz. stroja. 
?Pomembna sta? Pomembna sta način plačevanja 
in motivacija delavca in o ekoloških vplivih na 
okolje zaradi uporabe določene tehnologije (tla, 
sestoj, voda, emisije itn.). Pomembno je/v stavku 
namreč manjka glagol Poznavanje merilnih 
postopkov ugotavljanja negativnih vplivov na 
okolje, merilnih postopkih, ki dandanes terjajo 
znanje o klasičnem in avtomatskem merjenju časa, 
GPS, merjenje učinkov, merjenje ergonomskih 
posebnosti, merjenje psihofizičnih značilnosti 
preiskovanca itn., možnosti avtomatskih meritev 
časa in učinkov. Pomembna je tudi komunika-
cija, ki jo potrebujejo vsi od vodilnih v gozdar-
ski družbi do posameznih delavcev in ekip v 
neposredni proizvodnji ali do zasebnikov. Sem 
sodi tudi ocena njihove motivacije oz. ocena 
»normalnosti« doseženih učinov. To pomeni, da 
mora merilec že pred merjenjem imeti predstavo 
o morebitnih učinkih v določenih razmerah in 
lastnostih osebe, ki jo bo proučeval. Potrebno je 
poznavanje matematičnih in statističnih metod od 
načrtovanja poskusov do ovrednotenja podatkov 
ter interpretacije rezultatov. Prav tako je nujno 
poznavanje zakonodaje, ekonomike dela in metod 
kalkulacij (doma in na tujem) od delavske zako-
nodaje do pridobivanja podatkov za ustrezno in 
mednarodno primerljivo izračunavanje stroškov 
strojev in tehnoloških verig.

Pred tem, ko v družbi in stroki nastane potreba, 
da proučimo posamezno tehnologijo, je nujno 
poznati nekaj odgovorov na vprašanja, kot so:
1. ali je tehnologija (lahko en sam stroj) legalna v 

državi in med državami, ali je etična glede na 
uveljavljene odnose (npr. kolektivne pogodbe 
itn.) in načine gospodarjenja z gozdom,

2. kje so meje tehnologije glede na ekonomske 
in tehnične zmogljivosti ter ekološke vplive, 
ali so ti vplivi znani in proučeni, 

3. ali je na voljo dovolj velik pričakovan obseg dela, 
kakšni so ekonomski pritiski in pričakovanja, 
kolikšen obseg dela je še na voljo, ali pa ga 
moramo iskati na trgu in pod kakšnimi pogoji,

4. kakšna so splošna tveganja (zdravje delavcev, 
izobraževanje, usposabljanje, odpuščanja, zapo-
slovanje) in pogoji za uveljavljanje tehnologij, 

5. kakšni so pričakovani ekonomski rezultati 
vsega tehnološkega sistema,

6. kakšne interne kontrolne mehanizme imamo 
na voljo in s kakšnimi eksternimizunanjimi 
kontrolami moramo računati. 

5.2  Študij dela in interes javnosti
5.2 Work study and public interest

Vsaj še nekaj časa bo v gozdarstvu in v lesni 
predelavi zaposlenih okrog petnajst tisoč ljudi. 
Država doslej ni imela posluha in idej, kako spra-
viti skupaj proizvajalce in porabnike lesa, s čimer 
bi najbolje skrbela za ustvarjanje novih delovnih 
mest z večjo dodano vrednostjo. Zgodovinska 
delitev na gozdarski in lesarski del lesnopro-
izvodne verige je dandanes dosegla svoj višek. 
Razdeljeni so industrija, strokovne oz. srednje 
šole, fakultete, strokovna združenja, kot da gre 
za dva različna planeta. Odnos do študija dela, 
ki je v začetku razvoja potekal zgledno skupaj, je 
ostal brez povezave. Obe panogi vesta premalo 
druga o drugi in tako vzgajata tudi svoje študente 
in zaposlene. če ena upošteva načela industrijske 
proizvodnje, se druga skriva za splošnimi interesi 
družbe, za zaščito celotnih območij in dvomljivo 
učinkovitem gospodarjenju s preostalimi gozdovi, 
ki so označeni za lesnoproizvodne.

Nastanek gozdnolesnih verig in državnega 
podjetja za gospodarjenje z državnimi gozdovi 
bo terjal čiste ekonomske račune. Ti bodo morali 
biti jasni na ravni države, na ravni lastnikov, 
ter med izvajalci ene ali več faz oz. obdelovalci 
surovine ne glede na organiziranost, ki bo lahko 
vmesnim cenam in stroškom pripisovala večji ali 
manjši pomen. Pomembno bo tudi razmerje med 
gospodarjenjem z državnimi gozdovi v domeni 
podjetja ter zasebnimi lastniki gozdov. 

Košir, B., Spinelli, D., Magagnotti, N.: Položaj študija dela v gozdarstvu Slovenije in primerjave s tujino



GozdV 74 (2016) 298

Naloge javnega interesa smo našteli in si pri 
tem pomagali z izkušnjami in preglednico 4, da 
bi razumeli naš položaj v primerjavi z evropskimi 
trendi. Vsebinsko to pomeni, da na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije in Oddelku za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire med trajne naloge gozdne 
tehnike uvrstimodoločimo trajne naloge gozdne 
tehnike (poudarjeno je besedilo, ki se nanaša 
na javni interes)./avtor je za svojim besedilom 
postavil dvopičje, vendar po pravopisu potem ne 
pišemo z veliko začetnico, zato sem predlagala 
sprememboPresoja uporabe posamezne tehno-
logije v tehnološkem (tehničnem in organizacij-
skem), ekonomskem, ekološkem in socialnem 
pomenu. Rezultati tega cilja so presoja razpo-
ložljivih materialnih in kadrovskih zmožnosti 
določenega subjekta ali skupine subjektov ter 
materialnih razpoložljivosti gospodarskega 
okolja, upoštevajoč elemente procesa (delavec, 
tehnologija, stroj, ekonomika dela itn.).

Ugotavljanje normalnih učinkov in stroškov 
dela v določenih pogojih. Rezultati tega cilja so 
temeljni rezultat študija dela – racionalizacija in 
ekonomika dela ter posledično manjši stroški. 
Varne meje uporabe bodo zajemale rastiščne in 
terenske razmere in sprejemljive vplive oz. tve-
ganja za okolje. Varne meje uporabe upoštevajo 
tako neposredno varnost pri delu kot opredelitev 
tveganj ter ukrepov varovanja zdravja.

Študij gozdarskih proizvodnih verig od panja 
do kamionske ceste oz. do uporabnika v določe-
nih razmerah, pri čemer bi posledično določene 
tehnologije pospeševali, če bi bile ocenjene kot 
tehnično-ekonomsko-ekološko-socialno ustrezne. 
izdelava modelnih učinkov in stroškov za tipične 
proizvodne verige v celotni proizvodni verigi od 
panja do porabnika bi pomenila za presojevalce 
bližnjico in poenostavitev. Za vse uporabnike 
gozdnega prostora in gozdnih dobrin bodo 
nastajala pravila o dobri praksi kot fleksibilna 
podlaga za presojanje ustreznosti posameznih 
učinkov tehnologij pridobivanja lesa. Uporab-
niki na višjih ravneh bi dobili širši pogled na 
možnosti uporabe sodobnih tehnologij in oceno 
konkurenčnosti v posameznih primerih.

Objektivna analiza stroškov dela in izračun 
modelnih stroškov uporabe posamezne vrste 
mehanizacije oz. modelnih sistemov od panja do 

uporabnika. Objava teh rezultatov, bi v tekočem 
letu pomenila strokovno podlago oz. indikator 
za vse vrste gozdarskih del pri pridobivanju lesa. 
Vsi deležniki v finančni gozdnolesni verigi 
bodo imeli jasno in objektivno stroškovno 
podobo glede uporabe posameznih gozdarskih 
tehnologij. Hkrati bi imeli relevantne osnove 
za primerjave s sosednjimi državami. Rezultati 
analiz bi imeli širši pomen tudi v prometu z 
gozdovi, v odškodninskih zadevah, podatkih za 
nadgradnjo ekonomskih računov in gozdarske 
statistike ipd.

Spremljanje varnosti pri delu v povezavi s 
študijem in oblikovanjem dela in odkrivanjem 
kritičnih vzrokov za ogrožanje zdravja in življenja 
delavcev v gozdarstvu. Predlaganje ukrepov za 
odpravo vzrokov povečane nevarnosti pri delu. 
V tem pogledu je poleg neposrednih delavcev 
najbolj zainteresirana država, ki skrbi za zdravje 
delavcev in vsega prebivalstva (tudi v primeru 
bolezni, invalidnosti in po upokojitvi). To 
pomeni, da bi morale integrirane študije odgo-
voriti tudi na tveganja pri določeni tehnologiji 
s področja gozdarstva in industrije in tako 
motivirati poleg države tudi zavarovalnice in 
druge ustanove za zavarovanje in zagotavljanje 
zdravstvenih pravic ter sindikate.

Študij izrednih razmer – kadar nastanejo – 
in primernih tehnologij, upoštevaje varno in 
učinkovito izdelavo sortimentov ter logistiko 
s poudarkom na prevozu in skladiščenju. Pri-
poročila in napotki glede pridobivanja lesa v 
izrednih razmerah se bodo povezovali s tržnimi 
raziskavami. V primerih izrednih razmer, ki se 
dogajajo v vse večjem obsegu, bi študij prispeval 
ugotavljanje t. i. normalnih učinkov in stroškov 
ob strokovno ugotovljenih pogojih in razmerah. 
Hkrati lahko pričakujemo priporočila za varno 
in ergonomsko vzdržno delo. Zainteresirana 
javnost so poleg fizičnih oseb tudi poklicna 
društva in druge podobne organizacije.

Odgovore na odprta vprašanja glede na pri-
čakovanja, ki sledijo novi evropski in domači 
zakonodaji. Vzpostavitev stika za analiziranje 
gozdarskega dela vprašalnika, ki ga vodi Urad za 
statistiko RS. Mogoče je pričakovati, da bodo pre-
dlogi, zahteve in vprašanja s strani EU zadevala 
tudi gozdarska ali gozdarsko-lesarska vprašanja. 
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Po navadi je za odgovor potreben daljši čas od 
časa, ki je potreben, da novega raziskovalca 
naučimo osnov zahtevanih vsebin. Država 
potrebuje odgovorne strokovnjake za presojo 
zahtevnih vprašanj, ki zadevajo mednarodne 
gospodarske (=ekonomske) politike. 

Razvoj metod študija dela – od neposrednih 
opazovanj do avtomatskih spremljanj podatkov, 
razvoj avtomatiziranih in drugih metod statistič-
nega spremjanja učinkov. Priprava in uporaba 
metod spremljanja učinkov in elementov, ki 
vplivajo na stroške na večjem številu naključno 
izbranih izvajalcev ter opravljanje terenskih 
kontrolnih študij. Racionalizacije metod vseh 
vrst. Deležniki (lastniki gozdov, gospodarske 
družbe, industrijska podjetja, izvozniki in 
uvozniki lesa, predstavniki delavcev itn.) bodo 
seznanjeni z objektivnimi merljivimi rezultati 
učinkov posameznih tehnologij in predlogi za 
izboljšanje.

Ločitev interesa za rezultate študija dela na 
tiste, ki so v interesu zasebnih družb, in tiste, ki 
so prvenstveno v interesu države, ni posebno 
težka. Zasebne družbe gledajo predvsem na 
svojo konkurenčnost in so manj dolgoročno 
usmerjene. Pogosto so izrazito omejene s strani 
lokalnih ali regionalnih razmer in jih npr. študij 
določenih tehnologij na državni ravni ne zanima. 
V nasprotju s tem pa mora država zagotoviti enaka 
merila presoje tehnologij z vseh naštetih vidikov 
za vse razmere in pri tem skrbeti za mednarodno 
primerljivost.

Poznavanje učinkov in stroškov neposrednega 
dela v gozdarstvu bo nujno tudi po prenehanju 
večine koncesijskih razmerij, ki se zaradi interesa 
sklada kot enega glavnih razlogov za ukvarjanje z 
normativi gozdnih del zdaj zdijo zelo pomembni. 
Vrednotenje gozdov, izračun odškodnin, presoja 
gospodarnosti in tveganosti naložbe ipd. lahko 
temelji le na objektivnih normativih in kalkula-
cijah. Objektivna presoja ponudb na morebitnih 
prodajah lesa na panju ima temelje le na normalnih 
(normativnih) stroških. Kaj od naštetih nalog 
bo del nalog zdajšnje javne gozdarske službe in 
kaj bo del posebnih aktualnih projektov, ostaja 
odprto vprašanje. Ključno je, da ob prehodu na 
novo organiziranost gozdarstva tega področja ne 
prepustimo naključju ali navdihu posameznikov.

Ustanovitev državnega podjetja, s poznavanjem 
stroškov – kalkulacij in normativov – določa 
ekonomiko dela in posredno tudi končni eko-
nomski rezultat gospodarjenja v tekočem letu. 
Normativi gozdnih del bodo referenčna podlaga 
za ugotavljanje primerjalne produktivnosti in 
porabe energije znotraj podjetja po fazah in v 
gozdnolesnih verigah ter za primerjalni izračun 
stroškov. Doslej smo vedno govorili o prodajnih 
cenah proizvodov in zelo fleksibilih stroških pro-
izvodnje do kamionske ceste. Resnična podoba 
se bo izkazala šele z računovodskimi rezultati.

6  ZAKLJUČEK
6 CONCLUSION

Pobuda za študij dela je nastala in tako začela 
znanost o študiju dela zaradi svojih poslovnih 
interesov že v devetnajstem stoletju. Poznavanje 
in povezovanje učinkovitosti dela ter stroškovnega 
vidika nista samoumevna in ne nastaneta, če za 
njima ne stojijo znanost o študiju dela, primerna 
praksa izvajalcev in njihova nepristranost, če se 
želimo izogniti subjektivnim ali kako drugače 
vplivanim odločitvam. Pri teh vrstah znanosti sta 
nujni vztrajnost in izkušenost, ki nastajata počasi, 
vendar sta nenadomestljivi. Politična stališča in 
mnenja gospodarskih družb pri tem ne igrajo 
nobene vsebinske vloge; obstoječi postopki in 
razmerja, ki jih raziskuje študij dela, so takšni, 
kot so, in ne takšni, kot se je nekdo odločil, da 
bi morali biti.

Bistvo znanstvene organizacije dela je objek-
tivnost metod, na katere ne vplivajo interesi 
uporabnikov. Objektivne rezultate lahko posre-
dujejo samo ustanove, ki se poklicno ukvarjajo s 
študijem dela in niso odvisne od zadovoljstva ali 
nezadovoljstva posameznih deležnikov.

Študiju dela kot delu širšega področja gozdne 
tehnike moramo nameniti ustrezno vlogo pri 
prihodnjem uravnavanju ekonomskih razmerij 
v gozdarstvu ter pri presoji vpliva uvajanja novih 
tehnologij na delavca in okolje. Pri tem bi morali 
pričakovati nove metode ugotavljanja časov, 
učinkov in stroškov, ki bi bila različne glede na 
predvideno uporabo in naročnika študij. 

Ustanove, ki so zadolžene za odgovorno delo-
vanje posameznih področij, naj bi razumele vlogo 
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študija dela v ekonomsko-tehnološkem pomenu 
in tudi v pomenu rezultatov študija dela pri ergo-
nomskem, varstvenem in zdravstvenem pomenu 
ter s tem tudi svojo odgovornost. Tako bi študij 
dela tudi v Sloveniji v več dimenzijahrazsežnostih 
ostal stalnica vseh razvijajočih se procesov in nas 
obdržal v krogu držav s strokovno naprednim 
gozdarstvom. Ne smemo pozabiti, da je študij 
dela nastal zaradi potreb gospodarstva ali celo 
manufakture in obrtništva in je šele mnogo kasneje 
postal objektivna znanstvena veja organizacije. 
Tako so rezultati študija dela postali pomembni 
zaradi neposrednih učinkov na gospodarstvo, 
ekonomijo, socialne vidike, zdravstvene vidike 
in predvsem za konkurenčnost med podjetji in 
državami. 
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Gornjesavski muzej Jesenice je v 
sodelovanju z Gozdarskim oddelkom 
Tehničnega muzeja Slovenije in Zavo-
dom za gozdove Slovenije območno 
enoto Bled pripravil razstavo Gozdovi 
Kranjske industrijske družbe, ki bo v 
tednu gozdov 2016 odprta v galeriji 
Gozdarskega inštituta Slovenije. 

Gozdovi Kranjske industrijske 
družbe in njihovo izkoriščanje
Kranjska industrijska družba je bila 
ustanovljena leta 1869. Njeni naj-
močnejši delničarji so bili fužinarji 
Zoisi ter bančniki, veletrgovci in 
lastniki parnega mlina Luckmani. 
V prvih treh letih svojega obstoja je 
družba kupila metalurške obrate na 
Gorenjskem in njihove gozdne pose-
sti. Na Pokljuki, Jelovici, Mežakli, v 
Bohinju, Zgornjesavski dolini in na 
območju Tržiča je posedovala okoli 
28.000 ha gozdov. 

V Zgornjesavski dolini je pose-
dovala revirje Pišnica, Martuljek in 
Belca. V prvem so bili značilni sestoji 
macesna, ki so se mešali s smreko. 
Revir je družba slabo izkoriščala, 
ker sta bila sečnja in transport zaradi 
strmega in plazovitega terena izre-
dno težavna in nevarna. Ob Mali in 
Veliki Pišnici je imela dve kopišči 
z oglarskima kočama, do katerih 
je leta 1890 zgradila vozno pot.1 V 
Karavankah so bili revirji Savske jame, 
Javornik in Zelenica. Mežakla je bila 
razdeljena na revirje Mežakla, Srednji 
vrh in Poljane. Revir Krma je obsegal 
območje pod Debelo pečjo, Zgornjo 
in Spodnjo Krmo. Pri spravilu lesa so 
si pomagali z reko Radovno. Les so 
plavili od začetka maja do konca junija 
in od začetka septembra do sredine 

1 GMJ, arhiv KID, serija Gozdovi, načrt 
terase ceste v gozd Pišnica, 23. 6. 1890. 

Gozdovi Kranjske industrijske družbe

Slika 1: Katalog izdelkov KiD iz leta 1896 z upodobitvijo Pantzove 
žičnice na Komarčo, hrani Gornjesavski muzej Jesenice.
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oktobra ob srednjem vodo-
staju.2 Pri fužini v Radovni 
so postavili splavarske gra-
blje, ki so pomagale pri 
dvigu lesa iz vode.3 

Revir Mokri log in 
Štenge je obsegal gozdne 
parcele med Jelovico in 
Pokljuko v okolici Soteske, 
Nomenja, Bohinjske Bele in 
Gorjuš. Poleg prevladujo-
čih sestojev smreke je bila 
zelo pogosta tisa.4 Tukaj je 
dal tehnični ravnatelj KiD 
Lambert von Pantz med 
leti 1876 in 1889 postaviti 
tri samotežne žičnice. V 
Podkoritu so zgradili sploh 
prvo gozdarsko žičnico 
na Slovenskem. Zgornja 
postaja je bila pod Bitenj-
sko planino. Od spodnje 
postaje do Save Bohinjke 
so leta 1893 v dolžini 320 
metrov postavili leseno 
železnico, tako imenovani 
»Rollbahn«. Po lesenih 
tirnicah je vozičke vlekla 
vprežna živina. Z vozička 
so hlode zvalili v Savo 
Bohinjko.5 Najmlajša od 
Pantzovih žičnic je bila v 
Mokrem logu. hlode je 
vozila z območja Gorjuš. 
Najdlje je delovala žičnica 

2 GMJ, arhiv KID, t. e. 56, a. 
e. 487. 
3 GMJ, arhiv KID, t. e. 56, 
a. e. 487, Dokumentacija o 
lastništvu splavarskih grabelj 
z dne 5. julij 1895. 
4 GMJ, arhiv KID, t. e. 49, a. 
e. 462, Cenitev gozdov KID 
na Gorenjskem, 29. 6. 1892.
5 Arhiv Gozdne uprave 
Bohinjska Bistrica, Plan über 
die projekt. Anlage einer 
Rollbahn von der Stürze der 
Podkoriter Drahtseilbahn bis 
zum Savefluß, Jauerburg 24. 
7. 1893.Sl
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v Blatnem grabnu v Soteski, ki se je edina ohranila 
do danes.6 

Revir Notranji Bohinj se je nahajal v okolici 
Bohinjskega jezera, Savice in Studorja. Nad 
Komarčo so drevesa zaradi specifičnih klimat-
skih pogojev počasi rasla in so dosegala visoko 
kakovost. V cenitvi KiD iz leta 1892 je navedeno, 
da so bili tam včasih sestoji smreke pomešani z 
bukvijo. Zaradi sečnje se je delež bukve zmanjšal. 
V najvišjih legah se je smreka mešala z macesnom, 
tu pa tam pa se je pojavila tudi jelka. Spravilo 
lesa je potekalo s pomočjo zemeljskih in lesenih 
drč, pozimi s sanmi do zgornje postaje Pantzove 
žičnice. Ta je obratovala le 17 let in v tem času 

6 Ivan Veber, Gozdovi bohinjskih fužinarjev, 
Bled 1986, str. 26.

prepeljala v dolino okoli 25.000 m³ lesa in neznano 
količino oglja.7 Premagala je 597 metrov višinske 
razlike. Od njene spodnje postaje do jezera je 
Družba zgradila cesto. Transport je potem potekal 
po vodi vse do žage v Soteski.8 Tukaj so po načrtu 
Lamberta von Pantza leta 1883 izdelali splavarske 
grablje, ki so ustavljale les in ga usmerjale proti 
žagi.9 

Revir Pokljuka je obsegal severovzhodni del 
planote, planini Klek in Lipanco. Tukaj je z izjemo 
bukovih sestojev vzhodno od Kranjske doline 
prevladovala smreka. Bukev je bila izsekana.10 
Družba je za spravilo lesa zgradila cesto od 
Rudnega polja do Mrzlega Studenca, kjer je bila 
povezava s Koprivnikom, Gorjami in Radovno.11  

Tržiški gozdovi so bili razdeljeni na revirje 
Sveta ana na obeh straneh ljubeljske ceste, Sveta 
Katarina v Jelendolu, Ročenca in Dobje v okolici 
Bistrice pri Tržiču.12 

Z naštetimi gozdovi Kranjska industrijska 
družba ni svobodno razpolagala, ampak se je 
morala s kmeti pogajati o ureditvi servitutnih 
pravic.13 V času pred zemljiško odvezo14 so imeli 
podložniki pravico uživanja gozdov, pašnikov in 
planin v obliki servitutov, to je v obsegu, kolikor 
je posamezna podložniška domačija potrebovala. 
Po patentnem zakonu o ureditvi služnosti v goz-
dovih iz leta 1853 so morali lastniki nekdanjih 
gospostev kmetom razdeliti določeno površino 
gozdov. Samo od nekdanjega blejskega gospostva 

7 Mag. Vladimir Vilman, Tehnične značilnosti 
Pantzovih samotežnih žičnic v Bohinju, Gozdovi 
Kranjske industrijske družbe, Jesenice 2014, str. 73. 
8 Prav tam. 
9 Načrt z dne 25. 9. 1883 hrani Marjan Por. 
10 GMJ, arhiv KID, t. e. 49, a. e. 462, Cenitev gozdov 
KID na Gorenjskem, 29. 6. 1892.
11 GMJ, arhiv KID, t. e. 53, a. e. 479, Protokol z dne 5. 
7. 1891. 
12 GMJ, arhiv KID, t. e. 49, a. e. 462, Cenitev gozdov 
KID na Gorenjskem, 29. 6. 1892.
13 Servitutne pravice so se nanašale na pašne in gozdne 
pravice prebivalcev in naselbinskih enot. Patent o 
zemljiški odvezi je predvidel odpravo ali regulacijo ta-
kih pravic, za kar je prinesel podrobnejša navodila pa-
tent z dne 5. julij 1853 o regulaciji in odvezi drvarskih, 
pašnih in gozdno-proizvodnih pravic do pridobivanja 
služnostnih in skupnih pravic. Sergij Vilfan, Pravna 
zgodovina Slovencev, Ljubljana 1996, str. 486. 
14 Zemljiška odveza je bila formalno uvedena z Zako-
nom o odpravi tlačanstva, ki sta ga 7. 9. 1848 sprejela 
avstrijski državni zbor in cesar Ferdinand I. 

Slika3: Tehnični direktor KiD Lambert von Pantz 
(1835–1895), hrani Gornjesavski muzej Jesenice.
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je morala Družba med kmete razdeliti 4.954 ha 
gozdov. Ker je izvajanje zakona potekala počasi, 
so nekateri kmetje vzeli zakon v svoje roke in so si 
gozdove hoteli prilastiti brez sporazuma s KiD. Za 
to so si posebej prizadevali v Stari Fužini in Stu-
dorju. Vaščani so gozdarjem preprečevali dostop 
v gozdove. Zaradi tega je prišlo do sodnega spora, 
ki se je končal z obsodbo posameznih kmetov na 
dve leti zapora in povračilo sodnih stroškov.15 
KiD je ljudi, ki so imeli servitutne pravice, delno 
izplačala v zemlji, delno z denarjem.16 

Gozdnih parcel ni oddajala le kmetom, ampak 
tudi planinskim društvom. Leta 1877 je v parcelo 
1717 v katastrski občini Studor odstopila kranjski 
sekciji Nemško-avstrijskega planinskega društva 
za izgradnjo Koče Marija Terezija (danes Dom 
Planika). istega leta je odstopila še parcelo številka 
1719 avstrijskemu turističnemu klubu za postavitev 
Koče pri Triglavskih jezerih.17 

Gozdni urad KID
Za upravljanje z gozdnimi posestmi je KiD 
ustanovila gozdni urad, ki se je nahajal v pritličju 
nekdanje Zoisove graščine na Javorniku. Njegov 
prvi vodja je bil gozdni nadupravitelj Karl Seitner 
z Moravske. Pred tem je opravljal različne ugledne 
službe. Bil je geometer na auerspergovem posestvu 
v Kočevju, hozdar v Jurkloštru, Dolu in v Postojni 
ter pri fužinarju Viktorju Ruardu upravitelj gozdov 
nekdanjega blejskega gospostva. Njegovo znanje 
je družba zelo cenila in je imel sprva celo višjo 
plačo od tehniškega direktorja viteza Lamberta von 
Pantza.18 Urad je vodil do leta 1889, ko je odšel na 
deželno finančno direkcijo v Sarajevo. Nasledil ga 
je češki gozdarski strokovnjak Gustav Schwickert, 
ki pa je na tem mestu ostal le eno leto. Zamenjal 
ga je henrik Mallner, ki je po prodaji tržiških 
gozdov postal upravitelj Bornovega posestva. 
upravitelje v Bohinjski Bistrici, Bohinjski Beli, 
Spodnjih Gorjah in nadgozdarja na Javorniku. 
Med nadgozdarji je pomembno delo opravil Karl 
Posch, ki je izdelal gozdnogospodarska načrta 

15 Ivan Veber, Gozdovi bohinjskih fužinarjev, Bled 
1986, str. 24. 
16 GMJ, arhiv KID, t. e. 49, a. e. 462, 29. 6. 1892. 
17 GMJ, arhiv KID, t. e. 34, a. e. 270, Prevzemni proto-
kol z dne 7. 9. 1895. 
18 GMJ, arhiv KID, t. e. 63, a. e. 511, Davčne prijave za 
dohodnino uradnikov KID od leta 1875 do 1880. 

za Mežaklo in Pokljuko. Pri izdelavi načrta in 
kart gozdnih posesti mu je pomagal geometer 
Ferdinand Kren. 

Gozdnim upraviteljem in nadgozdarjem so 
bili podrejeni gozdarji, gozdni in lovski čuvaji. 
Slednji so prijavljali divji lov, spremljali število 
odstreljenih živali in podatke pošiljali na okrajno 
glavarstvo v Radovljico. Ob nastopu službe pri KiD 
so morali podpisati prisego v slovenskem jeziku. 
Po prisegi je čuvaj dobil pravico nositi orožje in 
zaupano mu je bilo določeno območje. V fondu 
okrajnega glavarstva Radovljica, ki ga hrani arhiv 
Republike Slovenije, je iz leta 1891 ohranjena 
prisega Tomaža Polaka iz Stare Fužine, ki se glasi:

»Prisega
Prisegam, da bom nad lovsko in gojzdno lastnino, 

ki je meni v nagled zaupana, vselej koliko bo moč 
skerbno in zvesto čul, in jo varoval, da bom vsa-
cega kteri bi kakor koli skušal, jo poškodovati, ali 
jo resnično poškodoval, ne glede na osebo po svoji 
vesti ovadil, če bo treba po postavi rubil ali prijel, 
da nobenega nekrivega lažnjivo ne bom tožil, ne v 
sumnjo spravljal, da bodem vsako škodo, kolikor 
bo moč, odvrnil, in storjene poškodbe, kakor naj 
bolj vem po svoji vesti napovedoval in cenil, in po 
postavi terjal, da se popravi, da se dolžnostim, ki 
so meni naložene brez vedi in dovoljenja svojih 
višjih ali naprej postavljenih, ali brez neizogibljive 
zadržbe nikoli ne bom odtegnil, in da bom čez stvari, 
ki bodo meni zaupane vsikdar prav račun dajal. 
Kakor resnično mi Bog pomagaj! Tomaš Polak.«19 

Gozdnogospodarski načrt Mežakle  
Karla Poscha, iz leta 1887
V načrtu Mežakle iz leta 1887 je podal opis 
topografskih značilnosti, zgodovine, lastniških 
razmerij, stanje divjadi in dreves. Predstavljena so 
tudi prva prizadevanja za omejitev sečnje dreves. 
Leta 1807 je tedanja blejska uprava določila kazen 
za posek mladega lesa v znesku enega dukata za 
eno deblo. Leta 1838 je višji gozdarski mojster 
na blejski upravi anton Ferdinand Pershina 
predlagal kontrolo imetnikov servitutnih pravic, 
s čimer bi omejili prodajo gozdnih produktov. 
Zaradi pomanjkanja gozdnega osebja se predlog 

19 AS 137 Okrajno glavarstvo Radovljica, t. e. 211, a. 
e. 1366, Protokol 31. 3. 1891.
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v praksi ni izvajal. Pri opisu lovskih razmer so 
zanimivi podatki, da je veliko gamsov, srn, divje 
perjadi, petelinov, zajcev in lisic. Najdejo se tudi 
posamezni medvedi in celo risi.20 Pri opisu stanja 
dreves so bila le-ta razdeljena v starostne skupine. 
Prva perioda traja do prvih 20 let, druga od 20 do 
40, tretja od 40 do 60, četrta od 60 do 80 in peta 
do 100 ali več let. Posch je določil, da se lahko 
posekajo drevesa iz četrte periode. V načrtu je tudi 
navedeno, v katerih predelih Mežakle se izvaja 
pogozdovanje in da so pri tem uspešni. Opisal je, 
da je gozd mešan. Sestavljata ga predvsem smreka 
in bukev. V varstvenem območju navaja jelko, v 
višjih in severnih legah še macesen. Območje je 
bilo razdeljeno v tri samostojne revirje: Mežakla, 
Srednji vrh in Poljana. Vsak se je delil v razreda a 
(gozd brez podrastja) in B (redek gozd). Najboljši 
sestoji so bili namenjeni obratovalnemu razredu a, 
ki je predpisoval postopno sečnjo. Slabši sestoji, ki 

20 GMJ, arhiv KID, serija Načrti, Gozdnogospodarski 
načrt Mežakle 1887. 

so praviloma rasli na najvišjih legah, so pripadali 
obratovalnemu razredu B. Načrtovali so skromne 
poseke. Obratovalni razred C je predstavljal zašči-
tene oziroma varovalne gozdove.21 Podobno kot 
ta načrt je vsebinsko razdeljen načrt Pokljuke. V 
načrtu Mežakla je omenjeno, da je gozdni mojster 
Mihael Buberl naredil gozdnogospodarski načrt 
tudi za območje Tržiča. V načrtih je navedena 
škoda, povzročena zaradi požarov, plazov, viharjev 
in živine. Na Mežakli se omenjata dva požara, na 
Pokljuki pa je bilo najhuje leta 1849, ko je požar 
trajal več tednov. Uničen je bil predel pod Lipanco. 
Od požarov, ki so v času KiD uničili večje predel, 
je potrebno omeniti tistega na Jelenkamnu nad 
Jesenicam. 14. 8. 1917 ga je povzročil bombni 
napad italijanskih letal. Požgana gozdna površina 
je znašala okoli 15 ha. Še več let po vojni je bila 
glavnina pogozdovalnih del Družbe usmerjena v 
sanacijo omenjenega predela. Sadike so dobili v 

21 Ivan Veber, Gozdovi bohinjskih fužinarjev, Bled 
1986, str. 36. 

Slika 4: Zoisova graščina na Javorniku, hrani Gornjesavski muzej Jesenice.
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svoji drevesnici na Pristavi v Javorniškem Rovtu.22 
Kranjska industrijska družba je za pogozdovanje 
imela večje število drevesnic, kjer so iz semen 
vzgajali sadike za lastno uporabo in prodajo. 
Leta 1896 je imela drevesnice na Pristavi s 432 
m² površine, na Mežakli s 431 m² in na Javorniku 
s 1.680 m².23 

Pomen lesa za KID
Kranjska industrijska družba je gozdove potre-
bovala predvsem zaradi jamskega lesa in oglja. 
Oglje so uporabljali v kovačnicah, pudlovkah in 
plavžih. V popisu fužin iz leta 1877 je navedeno, 
da so za proizvodnjo 100 kg surovega železa ali 
grodlja potrebovali približno 0,4 m³ oglja.24 Pri 
tem so uporabljali bukovo in smrekovo oglje. S 
proizvodnjo slovitega visokovsebnostnega fero-
mangana se je poraba oglja povečala na 1,3 m³. 
V obdobju med letoma 1874 in 1891 je KiD v 
povprečju letno porabila 80.000 m³ oglja, ki ga 
je delno pridobila v svojih gozdovih, delno pa ga 
je kupovala.25 

Z izgradnjo jeseniške Siemens-Martinove 
jeklarne, kjer so peči ogrevali s premogom, in 
s postopnim zapiranjem plavžev, se je potreba 
po oglju občutno zmanjšala. V Družbi so začeli 
razmišljati o postopni prodaji gozdov. Predsednik 
KiD hugo Noot je bil v dobrih odnosih z nemškim 
poslovnežem Julijem baronom von Bornom, ki 

22 GMJ, arhiv KID, t. e. 145, a. e. 1198, Poročilo z dne 
28. 5. 1941. 
23 GMJ, arhiv KID, t. e. 49, a. e. 462, Poročila gozdne-
ga nadzorstva o površini drevesnic in številu sadik 11. 
2. 1897. 
24 GMJ, arhiv KID, t. e. 33, a. e. 258, Prepis popisa 
vseh gorenjskih fužin, ki so spadale pod KID, njihovih 
rudnikov, delavstva in proizvodnje, 15. 7. 1877.
25 GMJ, arhiv KID, t. e. 67, a. e. 527, Letna poslovna 
poročila generalne skupščine KID. 

je bil solastnik berlinske banke Born & Bosse in 
direktor železnice Berlin – Stettin. Z njim je hodil 
na lov na Komno in v tržiške gozdove. Navduše-
val se je nad lepotami Gorenjske, zato se je tudi 
odločil za nakup tržiške posesti. Na Bledu je 15. 
9. 1891 sklenil nakupno pogodbo v vrednosti 
236.000 goldinarjev.26 

Še isto leto se je Družba začela pogajati z 
ministrstvom za kmetijstvo o usodi gozdnih 
posesti v Bohinju, Zgornjesavski dolini, na 
Pokljuki, Jelovci in Mežakli. Do prodaje je prišlo 
14. 5. 1895. Ministrstvo je odštelo 1.400.000 
goldinarjev in posesti zaupalo Kranjskemu ver-
skemu skladu.27 Na njenem posestvu je bila  
1. 7. 1895 vpeljana državna uprava,28 ki jo je 
izvrševal cesarsko kraljevi blejski gozdni urad 
na Javorniku. Leta 1897 so upravo za blejske in 
zgornjesavske verskozakladne gozdove prinesli 
na posestvo Boben v Zagoricah.29 

Kranjska industrijska družba je obdržala gozdne 
posesti na Zelenici, na sedlu Jekel, v Savskih jamah, 
v okolici Javornika in manjšo parcelo nad fužino 
v Radovni.30 Njeno celotno premoženje je bilo po 
koncu druge svetovne vojne podržavljeno. 

Dr. Marko MUGERLi, 
kustos Gornjesavskega muzeja Jesenice

26 Bojan Knific, Borni v Tržiču, tipkopis v Tržiškem 
muzeju, Tržič 2013, str. 9–14. 
27 GMJ, arhiv KID, t. e. 34, a. e. 270, Obvestilo Minis-
trstva za kmetijstvo direktorju Luckmannu, 31. 5. 1895. 
28 Janez Juvan, Nekaj podatkov o zgodovinskem razvo-
ju gospodarjenje z gozdovi v Triglavskem območju, 
Gozdarski vestnik 1966, št. 9–10, str. 279. 
29 Ivan Veber, Gozdovi bohinjskih fužinarjev, Bled 
1986, str. 29. 
30 GMJ, arhiv KID, t. e. 50, a. e. 468, Cenitve in popis 
posestev, ki so ob prodaji verskemu skladu ostale KID 
7. 2. 1895. 

Stran 101:

Slika 1: Katalog izdelkov KiD iz leta 1896 z upodobitvijo Pantzove
žičnice na Komarčo, hrani Gornjesavski muzej Jesenice.         (manjka e in pika)

Pri vseh podpisih k slikam daj na koncu piko.

Stran 104, levi stolpec na vrhu:

je morala Družba med kmete razdeliti 4.954 ha
gozdov. Ker je izvajanje zakona potekala počasi,
so nekateri kmetje vzeli zakon v svoje roke in so si
gozdove hoteli prilastiti brez sporazuma z s KiD. Za

stran 104 desni stolpec na vrhu:

za Mežaklo in Pokljuko. Pri izdelavi načrta in
kart gozdnih posesti mu je pomagal geometer
Ferdinanda Krena. (Ferdinand Kren)

Stran 104 desni stolpec naslov:

Gozdnogospodarski načrt Mežakle Karla Poscha, iz leta 1887

Stran 106 desni stolpec

Še isto leto se je Družba začela pogajati z
ministrstvom za kmetijstvo o usodi gozdnih
posesti v Bohinju, Zgornjesavski dolini, na
Pokljuki, Jelovci in Mežakli. Do prodaje je prišlo
14. 5. 1895. Ministrstvo je odštelo 1.400.000             (dodaj pike)          
goldinarjev in posesti zaupalo Kranjskemu verskemu
skladu.27  Na njenem posestvu je bila 1. 7. 1895            (daj skupaj v isto vrsto datum)
vpeljana državna uprava,28 ki jo je izvrševal
cesarsko kraljevi blejski gozdni urad na Javorniku.

Stran 111.

DODaJ ŠE TO FOTOGRaFiJO (aVTOR JE iSTi Jože Mori)

Slika 5: Posebnost ponudbe – bršljan

Stran 112.

Gozdarska založba pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije
bo letos izdala dve deli:
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SPOROČILO ZA JAVNOST 
Datum: 11.2.2016 

Podatki o realizaciji poseka lesa v slovenskih 
gozdovih v letu 2015 in o poteku sanacije 
posledic naravnih ujm v gozdovih 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je v okviru pri-
prave Poročila o delu ZGS za leto 2015 in Poročila 
o gozdovih 2015 zbral ključne podatke o delu v 
gozdovih v lanskem letu. Končna poročila bodo 
pripravljena do konca februarja 2015. 

Skupno je bilo v letu 2015 v slovenskih gozdovih 
posekanih 6,03 mio m3 lesa, kar je približno na 
ravni leta 2014 (6,36 mio m3). V skupni količini 
posekanega lesa v letu 2015 predstavljajo iglavci 
65 %, listavci pa 35 %. Skupna količina poseka-
nega lesa v letu 2015 znaša 95 % možnega poseka 
v slovenskih gozdovih po gozdnogospodarskih 
načrtih oziroma približno 70 % tekočega letnega 
prirastka lesa. 

Zaradi sanacije posledic žledoloma se je v letu 
2014 znatno povečala skupna količina letnega 

10. FEBRUAR 2016

Podatki o realizaciji poseka lesa  
v slovenskih gozdovih v letu 2015 in o poteku  
sanacije posledic naravnih ujm v gozdovih

Grafikon 1: Posek v slovenskih gozdovih v obdobju 1991–2015 – v milijonih m3 

poseka lesa v državi v primerjavi s predhod-
nimi leti. Posledicam žledoloma se je v letu 
2015 pridružila tudi razmnožitev podlubnikov, 
ki uničujejo iglavce, predvsem smreko. To sta 
glavna razloga za visok posek v zadnjih dveh 
letih. Primerjavo poseka v letu 2015 s pose-
kom v preteklih letih in možnim posekom po 
gozdnogospodarskih načrtih prikazuje spodnji 
grafikon št. 1. 

Evidentirana količina drevja, ki jo je potrebno 
posekati zaradi napada podlubnikov je v letu 2015 
znašala 2,15 milijona m3, od tega je realiziran posek 
zaradi podlubnikov letu 2015 1,8 milijona m3, kar 
presega vse dosedanje letne količine potrebnega 
poseka zaradi podlubnikov v zadnjih 70-ih letih 
in predstavlja trikratno količino posekanega lesa 
zaradi podlubnikov iz leta 2005, ko je bil zabele-
žen največji napad podlubnikov do sedaj. Glede 
na skupno količino drevja, predvideno za posek 
v letu 2015, je več kot ena tretjina sanitarnega 
poseka zaradi podlubnikov, skupaj z žledolomom 
in drugimi vzroki pa je bilo zaradi sanitarnih 

Gozdarstvo v času in prostoru
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razlogov potrebno posekati kar 65 % poseka lesa 
v letu 2015 v državi. 

Sanacija posledic žledoloma v slovenskih goz-
dovih in sanitarni posek iglavcev, ki so jih napadli 
podlubniki se v veliki meri prostorsko prekrivata. 
Sanacija novonastalih žarišč podlubnikov je pri-
oriteta, s katero želimo omejiti nadaljnje širjenje 
lubadarja v gozdovih iglavcev. 

Z vidika sanacije posledic žledoloma iz leta 
2014 je bilo do konca leta 2015 v poškodovanih 

Grafikon 2: Posek v letu 2015 po vrstah poseka 

gozdovih posekanih 4,5 mio m3 poškodovanega 
drevja (=48 % vse ocenjene poškodovane lesne 
mase), od tega je sanacija pri iglavcih dosegla 
70  % poškodovanih dreves, pri listavcih pa 
37 %. Delež posekanih poškodovanih dreves je 
bil ob koncu leta 2015 višji v državnih gozdovih 
(skupaj: 77 %, iglavci: 96 %) in nekoliko nižji v 
zasebnih in občinskih gozdovih (skupaj: 43 %, 
iglavci: 62 %). 

hitrost sanacije po žledu poškodovanih gozdov 
po posameznih območnih enotah Zavoda za 
gozdove Slovenije je v veliki meri odvisna od 
obsega poškodb po žledu v gozdovih, dodatna 
ovira za hitro sanacijo je razmnožitev podlubnikov, 
ki je največja prav v gozdovih, ki so bili najbolj 
poškodovani zaradi žleda. 

Največ dela je ostalo v po žledu najbolj poško-
dovanih območnih enotah Postojna, Ljubljana, 
Tolmin in Kranj,  na drugi strani je sanacija posle-
dic žledoloma v manj poškodovanih območnih 
enotah Slovenj Gradec, Nazarje, Bled in Kočevje 
v glavnem zaključena. 

Namnožitev smrekovega lubadarja, ki smo 
ji trenutno priča v Sloveniji, lahko poteka več 
let. Potek in trajanje namnožitve sta odvisna od 
kompleksne povezave več faktorjev (vremen-
sko dogajanje, biologija podlubnikov, rastiščni 
dejavniki, drevesna sestava gozdov ipd). Splet 

Grafikon 3: Realizacija potrebnega poseka zaradi poškodb po žledu iz leta 2014 po območnih enotah ZGS ob 
koncu leta 2015 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Preglednica 1: Realizacija potrebnega poseka zaradi poškodb po žledu iz leta 2014 po podatkih ZGS ob koncu 
leta 2015 

  ŽLED - potreben posek iz 
načrta sanacije v mio m3

Realizacija potrebnega 
poseka konec leta 2014

Realizacija potrebnega 
poseka konec leta 2015

Lastništvo Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 
Zasebni gozdovi 2,4 5,5 7,9 44 % 22 % 29 % 62 % 34 % 43 % 
Državni gozdovi 0,7 0,7 1,4 66 % 28 % 47 % 96 % 57 % 77 % 
SKUPAJ 3,1 6,2 9,3 49 % 23 % 32 % 70 % 37 % 48 % 

trenutno prisotnih dejavnikov (večja količina 
poškodovanega nevitalnega drevja smreke po 
žledolomu, daljša sušna in vroča obdobje tekom 
leta 2015, mila zima 2015/2016, velika številčnost 
namnožene populacije podlubnikov in omejene 
možnosti sanacije napadenih gozdov) kaže, da bo 
napad podlubnikov predvidoma zelo obsežen tudi 
v letu 2016. Po izrednem sušnem in vročem letu 

2003 je npr. namnožitev podlubnikov, gledano 
na nivoju Slovenije, trajala pet let, vse do leta 
2008. V takšnih razmerah je odgovoren pristop 
vseh lastnikov gozdov do sanacije odkritih žarišč 
napada podlubnikov še kako pomemben, saj bomo 
le tako zmanjšali škode v gozdovih. 

 
Zavod za gozdove Slovenije

Priprave na 10. licitacijo vrednejših lesnih sor-
timentov v Sloveniji smo letos pričeli še prej kot 
prejšnja leta. Tudi letos smo imeli nekaj težav 
glede pravočasne zagotovitve prostora za licita-
cijo, vendar smo še pravočasno uspeli zagotoviti 

Rezultati 10. licitacije vrednejših lesnih sortimentov v Sloveniji
zelo primerno lokacijo. Z dovozom hlodovine 
smo pričeli že zadnje dni prejšnjega leta. Na 
mesto licitacije je svoje hlode do 21. januarja 
2016 pripeljal 401 lastnik. Vseh hlodov je bilo 
2.295, v skupni izmeri 2.532,60 m³. Ponudbe je 

Slika 1: Zanimanje

Gozdarstvo v času in prostoru
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oddalo petindvajset kupcev; od tega osem 
Slovencev, osem avstrijcev, pet Nemcev, trije 
italijani ter en kupec iz hrvaške.

Najvišjo ceno za 1 m³ je zopet dosegel gorski 
javor in sicer 7.555,00 €/ m³. 

Nižje cene za 1 m³ so letos dosegli hlodi 
oreha, gorskega javorja, breka, kostanja, tise 
in ciprese, vsi ostali sortimenti so dosegli 

Preglednica 2: Povzetek najvišjih cen sortimentov 
po drevesnih vrstah - primerjava z letom 2015

Drevesna 
vrsta

Ponujena 
cena €/m3 

2015

Ponujena 
cena €/m3 

2016
Gorski 
javor 9.017,00 7.555,00

Oreh 2.425,00 1.352,00
Sliva 803,00 851,00
češnja 321,00 368,00
Gorski 
brest 300,00 707,00

Smreka 718,00 808,00
Brek 653,00 535,00
Kostanj 959,00 701,00
Macesen 670,00 933,00
Graden 834,00 881,00
Platana 301,00 -

Veliki jesen 687,00 2.530,00

hruška 542,00 588,00

Bukev 165,00 185,00

Tisa 851,00 421,00

Cipresa 350,00 202,00

Bršljan - 230,00

Cedra - 170,00

Preglednica 1: Primerjava ponudbe in povpraševanja na dosedanjih licitacijah
1.

licitacija
6.

licitacija
7.

licitacija
8.

licitacija
9.

licitacija
10.

licitacija
Število hlodov 890 2.482 1.597 1.102 1.587 2.295

Kubatura (m³) 618,30 2.164,74 1.599,3 1.170,50 1.691,40 2.532,60

Število lastnikov 83 410 354 239 284 401

Število kupcev 16 30 25 24 26 25

Število ponudb 1.369 5.353 5.506 3.442 4.787 4.175

Število kosov brez ponudbe 119 328 46 131 160 653

Slika 3: Najdražja sadna vrsta

Slika 2: Najdražji hlod
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GozdV 74 (2016) 2 111

višje cene za 1 m³ kot prejšnje leto. Letos je 
zelo visoko ceno dosegel tudi veliki jesen. Letos 
so lastniki prvič na licitacijo pripeljali hlode 
bršljana in cedre.

Prvih šest mest z najvišjo ceno za hlod letos 
zaseda gorski javor in sicer 1. mesto: 12.346,81 € 
za hlod, 2. mesto: 9.852,56 € za hlod.

Sedmo mesto pripada macesnu z 3.231,54 € 
za hlod.

Zanimanje kupcev, širše javnosti in tudi lastni-
kov nas kar nekako zavezuje, da z organizacijo 
licitacije vztrajamo vsaj še nekaj let.

Katalog rezultatov je na voljo na povezavi:
http://we.tl/wGEGBhBpVO

Besedilo: Jože JEROMEL 
Foto: Jože MORi

Slika 4: Najdražji hrast
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Uvodnik

Kdo usmerja razvoj slovenskih gozdov:  
stroka, lastniki ali narava?

Najpomembnejša naloga javne gozdarske službe je usmerjanje razvoja gozdov, ki to 
počne z izdelavo načrtov za gospodarjenje z gozdovi: gozdnogospodarskimi načrti 
območij, gozdnogospodarskimi načrti gospodarskih enot in gojitvenimi načrti. Na 
podlagi gozdnogojitvenega načrta, ki je izvedbeni načrt gozdnogospodarskega načrta 
gospodarske enote, Zavod za gozdove izda lastniku gozda, po predhodnem svetovanju 
in skupni izbiri dreves za možni posek, odločbo, v kateri so določena:

 – potrebna gojitvena dela za obnovo gozdov in nego mladovja ter varstvena dela z 
usmeritvami in roki,

 – količina in struktura dreves za največji mogoči posek z usmeritvami in pogoji za 
sečnjo in spravilo,

 – obdobje, za katero je odločba izdana.
Kako smo pri tem uspešni, lahko razberemo iz povzetka območnih načrtov za Slo-

venijo za obdobje 2011–2020.
 – V zasebnih gozdovih je bil načrtovani mogoči posek po evidencah uresničen le 

68-odstotno (od tega je okoli tretjina sanitarnega poseka). Če upoštevamo še ugo-
tovitev, da je po podatkih stalnih vzorčnih ploskev delež poseka brez odobritve v 
zasebnih gozdovih znaten in znaša 27 %, lahko sklepamo, da posek, kot glavno 
gojitveno opravilo, v vse manjši meri usmerja stroka.

 – Srečujemo se z velikim pomanjkanjem mladovij (4,1 %, namesto 10–15), v obdobju 
2001-2010 pa je bil načrt obnove realiziran le s 65 odstotki (državni gozdovi 84 %, 
zasebni gozdovi 54 %).

 – Ob sicer ugodni zasnovi, negovanost gozdnih sestojev ne kaže najboljše podobe; ne 
le zasebni, tudi državni gozdovi niso ustrezno negovani. Tako stanje je razumljivo, 
saj izvajanje z načrti predvidenih gojitvenih, varstvenih in drugih del zaostaja za 
načrtovanim tudi v minulem ureditvenem obdobju. Stanje je najbolj kritično na 
področju nege, saj je bila v minulem ureditvenem obdobju opravljena le slaba polovica 
nege, ki je bila z območnim načrtom predvidena za obdobje 2001–2010 (v državnih 
gozdovih 71 %, v zasebnih gozdovih 35 %). Tudi to kaže na premajhen vpliv stroke 
na usmerjanje razvoja gozdov.
Že v preteklosti relativno velik obseg sanitarnega poseka (in posledično zmanjšan 

delež negovalnega poseka) je po letu 2014 (žled in podlubniki) postal prevladujoč in v 
veliki meri usmerja tok razvoja slovenskih gozdov. 

Če na koncu poskušamo odgovoriti na zastavljeno vprašanje, lahko ugotovimo, da 
imajo v zadnjem obdobju odločujoč vpliv na razvoj gozdov narava in lastniki gozdov. 
Stroka je, tudi zaradi več kot prepolovljenih sredstev iz državnega proračuna namenje-
nih za sofinanciranje ukrepov, s katerimi bi pomagala pri usmerjanje razvoja gozdov, 
postavljena nekako bolj na stranski tir. 

V dobro gozdov, lastnikov in javnosti moramo v najkrajšem času vzpostaviti pogoje, 
da bo imela stroka odločujoč vpliv pri usmerjanju razvoja gozdov, tako v normalnih, 
kot tudi izrednih razmerah.

Mag. Franc PERKO
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GDK 411:181.5:176.1Ailanthus altissima (Mill.) Swingle+181.1(497.4Goriška)(045)=163.6

Pomlajevanje in širjenje visokega pajesena (Ailanthus altissima 
(Mill.) Swingle) na Goriškem
Regeneration and Spread of Tree of Heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) in 
the Goriška region

Robert BRUS1, Tadej ARNŠEK2, Domen GAJŠEK3 

Izvleček:
Brus, R., Arnšek, T., Gajšek, D.: Pomlajevanje in širjenje visokega pajesena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) 
na Goriškem. Gozdarski vestnik, 74/2016, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 32. 
Prevod avtorji, jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega Marjetka Šivic.
Visoki pajesen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) je ena najbolj značilnih tujerodnih invazivnih drevesnih 
vrst v Sloveniji. Z raziskavo smo proučevali načine njegovega pomlajevanja in razširjanja v naravnem okolju na 
Goriškem. Potrdili smo, da ima raznovrstno razmnoževalno sposobnost, saj se tudi v zanj novem okolju uspe-
šno razmnožuje generativno in vegetativno. Na proučevanih ploskvah je zaradi velike gostote v obeh višinskih 
razredih do 1,5 m najštevilčnejši pomladek semenskega nastanka (47 %), sledijo mu poganjki iz korenin (41 %) 
in panjevski poganjki (12 %), ki postanejo najpogostejši v višinskem razredu več kot 1,5 m in imajo morda 
najpomembnejšo vlogo pri obnovi obstoječih sestojev. Skalovitost in kamnitost tal statistično značilno vplivata 
na uspešnost razširjanja visokega pajesena iz matičnih sestojev v okolico; vpliva naklona terena na uspešnost 
širjenja pa nismo potrdili. Na površinah, na katere se širi, se je njegov delež s preraščanjem v višje plasti večal 
in v drevesni plasti znašal že 25 %. V Sloveniji se bo v prihodnosti visoki pajesen širil predvsem na opuščenih 
kmetijskih površinah in na različnih degradiranih rastiščih. Ob njegovi veliki razmnoževalni sposobnosti je vse 
bolj aktualno vprašanje smiselnosti njegovega zatiranja, ki ni uspešno. Prihodnjo vlogo visokega pajesena pri nas 
bo treba na novo premisliti in verjetno sprejeti dejstvo, da postaja tudi del našega naravnega okolja.
Ključne besede: Ailanthus altissima, tujerodna vrsta, invazivna vrsta, načini razmnoževanja, širjenje v naravno 
okolje, Goriška, Slovenija

Abstract:
Brus, R., Arnšek, T., Gajšek, D.: Regeneration and Spread of Tree of Heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) 
in the Goriška region. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 74/2016, vol. 3. In Slovenian, abstract 
and summary in English, lit. quot. 32. Translated by the authors, proofreading of the English text Breda Misja, 
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
Tree of heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) is one of the most significant non-native invasive tree 
species in Slovenia. We studied how it regenerates and spreads into the natural environment in the Goriška 
region. We confirmed its diverse reproductive capability, since in the new environment it successfully reprodu-
ces both generatively and vegetatively. In the studied plots, due to the high density in both height classes up to 
1.5 m, seedlings represented the most numerous type of regeneration (47 %), followed by root sprouts (41%) 
and stump sprouts (12 %); the latter are the most numerous in the height class above 1.5 m and probably play 
a major role in the regeneration of existing stands. The influence of rockiness and stoniness on the spreading 
success of tree of heaven from parent stands into the surroundings was statistically significant, while the effect 
of slope on spreading success was not confirmed. On spreading surfaces its share rises with overgrowing and 
reaches 25 % in the tree layer. In Slovenia tree of heaven will further expand mainly on abandoned farmland and 
various degraded habitats in the future. Considering its high reproductive capacity, the issue of the feasibility of 
his eradication, which is not successful, is all the more topical. The future role of tree of heaven will need to be 
reconsidered, and we will probably have to accept the fact that it has become a part of our natural environment.
Key words: Ailanthus altissima, non-native species, invasive species, types of reproduction, spread into the 
natural environment, Gorica region, Slovenia
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Tujerodne vrste lahko človek v novo okolje prinese 
iz različnih razlogov, na primer zaradi njihove 
okrasne vrednosti, ekonomskih učinkov, meli-
oracijskih sposobnosti in včasih, pri drevesnih 
vrstah sicer redkeje, po naključju. Ko vrste prispejo 
v novo okolje, se lahko različno odzovejo nanj. 
Nekatere so povsem neuspešne, druge se sicer 
dobro prilagodijo, a ne kažejo znakov nenadzo-
rovanega širjenja, medtem ko se nekatere začnejo 
uspešno širiti in postanejo invazivne. Ocenjujejo, 
da v Evropo vsako leto vnesemo najmanj šest 
novih rastlinskih vrst, sposobnih naturalizacije, 
in dve tretjini vnosov je namernih (Lambdon in 
sod., 2008). Pri nas je visoki pajesen (Ailanthus 
altissima (Mill.) Swingle) poleg robinije (Robinia 
pseudoacacia L.) in ameriškega javorja (Acer 
negundo L.) ena od tujerodnih drevesnih vrst, ki 
jih najpogosteje uvrščajo na sezname invazivnih 
rastlinskih vrst. Najdemo ga na primer na sezna-
mih invazivnih vrst Ministrstva za okolje in prostor 
RS (Rastline – invazivne tujerodne vrste, 2015) in 
Fitosanitarne uprave RS (Tujerodne invazivne..., 
2010). Visoki pajesen se lahko širi skoraj povsod, 
kjer se pojavi, zlasti izrazito pa na površinah, na 
katerih ne gospodarimo intenzivno. Pogosto ga 
opredeljujejo kot eno najbolj nevarnih invazivnih 
rastlinskih vrst, za katero navajajo, da negativno 
vpliva na biotsko raznovrstnost (Zelnik, 2012).

Visoki pajesen je tujerodna drevesna vrsta, ki 
izvira iz Kitajske in z Moluških otokov. V Evropo 
so ga prinesli leta 1751, v Severno Ameriko pa 
leta 1784 (Hu, 1979). V Slovenijo je prišel v 
primerjavi z Evropo z zamikom okrog petdeset 
let (Brus in Gajšek, 2014); prvi znani podatki o 
njegovem sajenju segajo v obdobje po letu 1795, 
ko so ga kot okras gojili v parku Dol pri Ljubljani 
(Strgar, 1992). Njegove kasnejše omembe pri nas 
izvirajo iz let 1863 in 1864, ko so ga že uporabljali 
za pogozdovanje golih kraških površin; rodiški 
župnik Schöpf je leta 1863 na primer ponosno 
poročal o uspešni pogozditvi okolice vasi z dva 
tisoč sadikami črnega bora in ajlanta (pajesena, op. 
p.) (Anko, 1984a, Anko 1984b). V drevesnici pri 
Srminu so imeli leta 1872 na zalogi 72.100 sadik 
visokega pajesena (Schober, 1872). Marchesetti 

(1896–1897) navaja, da so ga uporabljali tudi za 
pogozdovanje goličav, tako da je neredko rastel 
tudi podivjano; podobno piše tudi Pospichal 
(1897–1899). Na Hrvaškem so med letoma 1887 
in 1892 seme pajesena uporabljali za pogozdova-
nje krasa na območju tedanjega Reškega kotarja 
(Horvat, 1964). Giperborejski (1952) je še sredi 
20. stoletja visoki pajesen priporočal kot drevo 
prihodnosti v boju z golim krasom. 

Visoki pajesen je do 25 m visoko listopadno 
drevo. Je svetloljubna vrsta, ki ji najbolj ustreza 
toplejše podnebje, vendar prenese tudi mraz –30 
°C. Najbolje uspeva na globokih in svežih tleh, 
uspešno tudi na plitvih kamnitih ali peščenih, 
slabo uspeva le na ilovnatih tleh. Odporen je proti 
dolgotrajno suši. Je hitrorastoča vrsta, ki redko 
dočaka starost petdeset let (Brus in Dakskobler, 
2001). Navadni pajesen je v Sloveniji najpogostejši 
na Primorskem, kjer opažamo njegovo nenadzi-
rano razraščanje, in v urbanih okoljih v notranjosti 
države. Pojavlja se na opuščenih kmetijskih povr-
šinah, ob prometnicah, na opuščenih industrijskih 
območjih, posekah in po razpokah v zidovih. Zelo 
uspešno se razmnožuje: eno samo žensko drevo 
na leto lahko razvije do 325.000 semen, ki se brez 
težav razširjajo s pomočjo vetra (Dirr, 2009); na 
gozdnem robu rastoče drevo jih lahko razširi 
do več sto metrov daleč (Landenberger in sod., 
2007). Hkrati razvije veliko poganjkov iz panja 
in korenin, ki so sposobni fotosinteze pri majhni 
količini svetlobe, saj prejemajo hranila tudi od 
matične rastline, v podrasti pa lahko čakajo več let 
(Kowarik, 1995). Izjemna je njegova sposobnost 
obnavljanja po odstranitvi nadzemnih poganjkov, 
zaradi katere je trajno odstranjevanje dreves zelo 
težavno (Feret, 1985) in tudi malo uspešno. Ker 
noben način zatiranja ni posebno učinkovit, je 
za uspeh potrebna precejšnja vztrajnost; žaganje 
dreves je treba zaradi odganjanja iz panja včasih 
ponavljati več let, da se rastlina končno izčrpa, 
možno je tudi izkopavanje dreves, kar pa ni učin-
kovito, če v zemlji ostanejo deli korenin, iz katerih 
znova zelo uspešno poženejo poganjki (Brus in 
Dakskobler, 2001). Nekateri priporočajo tudi 
obročkanje odraslih dreves in uporabo herbicidov 
(Jogan, 2013). Jogan (2008) meni, da bi bilo treba 
širjenje visokega pajesena v naravi omejevati in ga 
iztrebljati še pred začetkom cvetenja. Vendar tudi 
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ugotavlja, da je pri visokem pajesenu, kot tudi pri 
precejšnjem številu drugih invazivnih vrst, za to 
že prepozno in da lahko le nemočno opazujemo 
njihovo širjenje v naravo.

Cilji naše raziskave so bili raziskati intenzivnost 
različnih načinov pomlajevanja ter razširjanja 
visokega pajesena na izbranih objektih na Gori-
škem, oceniti potencial njegovega prihodnjega 
razraščanja in predstaviti nekaj izhodišč za raz-
mislek o prihodnjem ravnanju z njim. 

2 METODE DELA IN OBMOČJE 
RAZISKAVE

2 WORKING METHODS AND STUDY 
AREA

Na Goriškem smo raziskovalne objekte in ploskve 
izbrali na štirih nahajališčih (lokacijah), na katerih 
je bil visoki pajesen v pomladku prevladujoča 
drevesna vrsta (slika 1). Na vseh izbranih naha-
jališčih je submediteransko podnebje s pogostimi 
sušnimi obdobji, predvsem v poletnih mesecih. 
Na Krasu je povprečna letna količina padavin 
od 1100 mm do 1400 mm, na ploskvi Mrzlek pri 
Solkanu pa okoli 1500 mm (ARHIV – opazovani 
in..., 2013). Objekta Korita na Krasu in Vrtoče 
sta pod električnim daljnovodom, kjer se vsakih 
nekaj let redno opravlja sečnja, objekt Drenje je 

Slika 1: Lokacije štirih 
raziskovalnih ploskev 
za analizo pomlajevanja 
(pike) in treh raziskoval-
nih objektov za analizo 
širjena (kvadrati)
Fig. 1: Locations of four 
research plots for rege-
neration analyses (bul-
lets) and three research 
objects for spread analyses 
(squares)

na degradiranem rastišču puhastega hrasta in 
črnega gabra, ploskev Mrzlek pa na zaraščajočem 
se travniku.

Analizo pomlajevanja smo opravili na štirih 
ploskvah velikosti 10 × 10 m. Na lokaciji Korita 
na Krasu sta dve tovrstni ploskvi in po ena v 
Vrtočah in Mrzleku – slika 1, označeno s pikami. 
Številčnost vseh osebkov posameznih drevesnih 
in grmovnih vrst smo ugotavljali po višinskih 
razredih manj kot 0,5 m, od 0,5 do 1,5 m in več 
kot 1,5 m ter ločeno po načinih razmnoževa-
nja. Stranice ploskev smo označili s trakom in 
ploskve za lažje delo razdelili še na dvometrske 
pasove. S pomočjo 0,5- in 1,5-metrskih palic smo 
osebke uvrščali v ustrezne višinske razrede. Za 
ugotavljanje načina razmnoževanja (semensko, 
koreninsko ali panjevsko) smo v času, ko je bila 
prst dovolj namočena, pulili osebke in ugotavljali 
način njihovega nastanka. Pulili smo vse osebke, 
razen panjevskih in tistih, katerim smo lahko 
že takoj določili izvor. Vsak ločeni panjevski 
poganjek smo šteli za en osebek. Na vseh štirih 
ploskvah smo prešteli tudi osebke drugih lesnatih 
vrst in izračunali povprečne deleže drevesnih in 
grmovnih vrst v posameznih višinskih razredih.

Analizo širjenja visokega pajesena smo v loče-
nem delu raziskave opravili na treh raziskovalnih 
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objektih (Korita na Krasu, Drenje, Vrtoče – slika 
1, označeno s kvadratki), od katerih sta dva na 
isti lokaciji kot ploskve za analizo pomlajevanja. 
Na vsakem objektu smo najprej določili osrednjo 
površino, velikosti 20 × 20 m, in jo poimenovali 
matična površina za analizo širjenja (M). Matično 
površino smo vedno postavili v sestoj, ki smo ga 
okularno ocenili kot najstarejšega v bližini in v 
katerem je imel visoki pajesen večinski delež. Nato 
smo poleg vsake matične površine v vseh smereh 
neba v medsebojni oddaljenosti 20 m izbrali še 
dodatnih osem površin enake velikosti (SZ, S, 
SV, Z, V, JZ, J, JV) – slika 2. Tako smo na vsakem 
objektu dobili devet površin za analizo širjenja, 
skupaj na vseh treh objektih pa 27.

na katerih se pojavlja visoki pajesen, s pomočjo 
Mann-Whitneyevega U-testa (Mann in Whitney, 
1947) primerjali s površinami, na katerih se ne 
pojavlja. Na vsakem od treh objektov (Korita na 
Krasu, Drenje in Vrtoče) smo iz devetih površin 
izračunali povprečne deleže drevesnih vrst v 
drevesni plasti, drevesnih vrst v grmovni plasti 
ter drevesnih in grmovnih vrst v grmovni plasti, 
na njihovi podlagi pa skupna povprečja za vseh 
27 površin. 

3 REZULTATI
3 RESULTS

Analiza mladovja visokega pajesena je potrdila 
njegovo raznovrstno razmnoževalno sposobnost, 
saj smo na vseh raziskovalnih ploskvah ugotovili 
vse tri različne načine razmnoževanja, in sicer s 
pomočjo semen ter panjevskih in koreninskih 
poganjkov (slika 3). 

V višinskih razredih do 0,5 m in od 0,5 do 1,5 
m na treh ploskvah od štirih prevladuje mladje 
semenskega nastanka, v višinskem razredu več 
kot 1,5 m pa delež osebkov semenskega nastanka 
na večini ploskev postane najmanjši (slika 3). Na 
ploskvah Korita na Krasu 1 in 2 ter ploskvi Vrtoče 
v razredu več kot 1,5 m že prevladujejo osebki 
panjevskega nastanka. Med analiziranimi plo-
skvami nekoliko odstopa ploskev Korita na Krasu 
1, ki ima v spodnjih dveh višinskih razredih edina 
največji delež osebkov koreninskega nastanka. Z 
zelo prevladujočim deležem semenskih mladic 
izstopa ploskev Mrzlek. 

Število osebkov mladovja visokega pajesena 
na vseh štirih raziskovalnih ploskvah skupaj je 
največje v višinskem razredu do 0,5 m, kjer je 
skupaj 40,69 % vseh osebkov, med katerimi jih 
je največ semenskega nastanka (preglednica 1). 
Mladovje semenskega nastanka prevladuje tudi 
v višinskem razredu od 0,5 do 1,5 m, kjer je šte-
vilčnost še vedno velika (38,63  %). Številčnost 
mladovja visokega pajesena se bolj zmanjša šele 
v višinskem razredu več kot 1,5 m, v katerem 
je le 20,78  % pajesenovih osebkov na ploskvi. 
Zanimivo je, da v tem višinskem razredu posta-
nejo najštevilčnejši osebki panjevskega nastanka. 
Gledano po vseh štirih ploskvah skupaj in ne glede 
na višinske razrede je po načinu razmnoževanja 

Slika 2: Razporeditev raziskovalnih površin na objektu 
za analizo širjenja visokega pajesena po smereh neba
Fig. 2: Distribution of research surfaces for the analysis 
of tree of heaven spread by cardinal directions

Na vsaki površini smo s pomočjo busole določili 
lego (S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ in plato – raven teren 
ali vrtača). Naklon smo določali s pomočjo višino-
mera Suunto, skalovitost in kamnitost pa ocenili 
glede na odstotek površine, ki so ga pokrivale skale 
oziroma kamenje. V grmovni in drevesni plasti 
smo okularno ocenjevali delež zastiranja vsake 
posamezne vrste in vrednosti prikazali v odstot-
kih. V grmovno plast smo uvrstili vse drevesne 
in grmovne vrste do višine 5 m. Vpliv okoljskih 
dejavnikov na širjenje in prisotnost visokega 
pajesena smo testirali tako, da smo površine, 
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Slika 3: Število osebkov 
visokega pajesena po 
višinskih razredih in 
načinu razmnoževanja
Fig. 3: Number of tree 
of heaven specimens by 
height classes and type of 
reproduction

največ osebkov mladovja visokega pajesena semen-
skega nastanka (47,42 %), sledijo jim poganjki iz 
korenin s 40,93 % in panjevski poganjki z 11,65 % 
(preglednica 1).

Analiza zgradbe mladovja po vrstah je poka-
zala, da ima po številu osebkov največji povprečni 

delež med drevesnimi in grmovnimi vrstami na 
vseh štirih ploskvah skupaj v višinskem razredu 
do 0,5 m visoki pajesen (62 %). V razredu od 0,5 
do 1,5 m višine se njegov povprečni delež poveča 
na 83  %, v razredu več kot 1,5 m višine pa se 
nekoliko zmanjša (na 71 %), in sicer predvsem 
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zaradi robinije – preglednica 3. Na analiziranih 
raziskovalnih ploskvah v mladovju prevladujejo 
pretežno tujerodne drevesne vrste, in sicer pred-
vsem visoki pajesen in robinija, ki druge, večinoma 

Preglednica 2: Deleži visokega pajesena v drevesni in grmovni plasti na 27 površinah na treh raziskovalnih 
objektih glede na kamnitost, skalovitost, naklon in lego
Table 2: Shares of tree of heaven in the tree and shrub layer on 27 surfaces at three research objects according to 
stoniness, rockiness, slope and cardinal direction 

Drevesna 
plast

Grmovna 
plast Kamnitost Skalovitost Naklon Lega

K
or

ita
 n

a 
K

ra
su

M 95 % 30 % 20 % 10% 40% SZ
S 95 % 40 % 10 % 0 % 0 % plato

SV 0 % 0 % 40 % 0 % 35 % Z
SZ 0 % 0 % 50 % 20 % 10 % JV
Z 0 % 0 % 40 % 20 % 30 % SV
JZ 0 % 0 % 30 % 20 % 0 % plato
J 80 % 65 % 40 % 5 % 15 % S

JV 20 % 15 % 5 % 5 % 5 % V
V 0 % 0 % 20 % 30 % 25 % J

D
re

nj
e

M 65 % 0 % 30 % 20 % 0 % plato
S 25 % 0 % 30 % 40 % 5 % SV

SV 15 % 10 % 20 % 10 % 0 % plato
SZ 0 % 0 % 20 % 10 % 0 % plato
Z 0 % 0 % 60 % 20 % 30 % JZ
JZ 25 % 25 % 40 % 20 % 35 % Z
J 30 % 20 % 40 % 10 % 0 % plato

JV 60 % 15 % 40 % 10 % 0 % plato
V 80 % 15 % 20 % 10 % 0 % plato

V
rt

oč
e

M 70 % 25 % 10 % 0 % 0 % plato
S 0 % 0 % 80 % 20 % 65 % JZ

SV 0 % 0 % 70 % 20 % 45 % J
SZ 0 % 0 % 80 % 10 % 60 % J
Z 5 % 15 % 30 % 0 % 20 % S
JZ 0 % 0 % 70 % 10 % 35 % S
J 0 % 5 % 60 % 10 % 35 % S

JV 0 % 5 % 40 % 5 % 15 % S
V 10 % 10 % 70 % 10 % 45 % J

Preglednica 1: Zgradba mladovja visokega pajesena po višinskih razredih glede na način razmnoževanja (za 
vse štiri ploskve skupaj)
Table 1: Structure of young tree of heaven specimens according to height classes and types of reproduction (for all 
four plots together)

Panjevsko  
(število)

Koreninsko  
(število)

Semensko  
(število)

Skupaj  
(število) %

Do 0,5 m   7 259 316  582 40,59
0,5 do 1,5 m  40 245 269  554 38,63
Več kot 1,5 m 120  83  95  298 20,78
Skupaj 167 587 680 1434 100
% 11,65 40,93 47,42 100

avtohtone vrste sčasoma izločita. Povprečni delež 
tujerodnih vrst (visoki pajesen in robinija skupaj) 
je v razredu do 0,5 m 67 %, v razredu več kot 1,5 
m pa že kar 93 % (preglednica 3). 
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Preglednica 3: Povprečni deleži drevesnih in grmovnih 
vrst po višinskih razredih za vse štiri ploskve skupaj
Table 3: Average shares of tree and shrub species according 
to height classes for all four plots

Višinski 
razred Vrsta Delež

Do 0,5 m 
višine  
(n = 948)

Ailanthus altissima 62 %

Ligustrum vulgare 9 %

Fraxinus ornus 7 %

Celtis australis 5 %

Robinia pseudoacacia 5 %

Quercus pubescens 3 %

Prunus mahaleb 2 %

ostalo 7 %

Od 0,5 
do 1,5 m 
višine  
(n = 679)

Ailanthus altissima 83 %

Robinia pseudoacacia 5 %

Fraxinus ornus 3 %

Acer campestre 2 %

Ligustrum vulgare 2 %

Celtis australis 1 %

Prunus spinosa 1 %

ostalo 3 %

Več kot 1,5 
m višine  
(n = 420)

Ailanthus altissima 71 %

Robinia pseudoacacia 22 %

Celtis australis 4 %

Ostrya carpinifolia 1 %

Fraxinus ornus 1 %

ostalo 1 %

Preglednica 4: Povprečna pokrovnost drevesnih in 
lesnatih vrst v grmovni in drevesni plasti na vseh treh 
raziskovalnih objektih (27 površin)
Table 4: Average cover of tree and woody species within 
shrub and tree layer for all three research objects (27 
surfaces)

Plast Vrsta Pokrov-
nost

Povprečni 
delež dre-
vesnih vrst 
v drevesni 
plasti

Ailanthus altissima 25 %

Robinia pseudoacacia 21 %

Fraxinus ornus 20 %

Pinus nigra 16 %

Quercus pubescens 5 %

Celtis australis 4 %

Prunus mahaleb 3 %

ostalo 6 %

Povprečni 
delež dre-
vesnih vrst 
v grmovni 
plasti

Ailanthus altissima 22 %

Fraxinus ornus 22 %

Robinia pseudoacacia 15 %

Celtis australis 12 %

Crataegus monogyna 10 %

Prunus mahaleb 9 %

Ostrya carpinifolia 3 %

ostalo 7 %

Povpreč-
ni delež 
drevesnih 
in grmov-
nih vrst v 
grmovni 
plasti

Ailanthus altissima 11 %

Cotinus coggygria 12 %

Rubus sp. 12 %

Fraxinus ornus 11 %

Ligustrum vulgare 10 %

Robinia pseudoacacia 7 %

Celtis australis 6 %

ostalo 31 %

V drugem delu smo na treh objektih proučevali 
odvisnost širjenja visokega pajesena v naravno 
okolje od okoljskih dejavnikov. Primerjava površin, 
na katerih se pojavlja visoki pajesen, s površinami, 
na katerih se ne pojavlja (preglednica 2), je s 
pomočjo Mann-Whitneyevega U-testa (P ≤ 0,05) 
pokazala, da skalovitost in kamnitost statistično 
značilno vplivata na uspešnost širjenja, medtem 
ko vpliva naklona terena na uspešnost njegovega 
širjenja nismo potrdili. 

Analiza pokrovnosti različnih drevesnih in 
grmovnih vrst za vseh 27 površin skupaj po 
različnih plasteh je pokazala, da se pokrovnost 
visokega pajesena na mestih, na katera se raz-

rašča, veča s preraščanjem v višje plasti. Njegov 
povprečni delež v grmovni plasti med vsemi 
lesnatimi vrstami je 11 %, samo med drevesnimi 
vrstami pa 22 %. V drevesni plasti se delež viso-
kega pajesena še poveča in je že 25 % (preglednica 
4). Na vseh treh objektih so v drevesni plasti 
večjo pokrovnost imeli še mali jesen, robinija 
in deloma črni bor. 
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4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Raziskava je potrdila, da ima visoki pajesen razno-
vrstno razmnoževalno moč, saj se v novem okolju 
zelo uspešno pomlajuje generativno in vegetativno. 
V spodnjih dveh višinskih razredih je največ 
mladovja semenskega nastanka, medtem ko se v 
višinskem razredu več kot 1,5 m povečata delež 
in številčnost mladovja panjevskega nastanka. 
Zelo majhen delež rastlin panjevskega nastanka v 
višinskem razredu do 0,5 m je verjetno posledica 
dejstva, da poganjki iz panjev, ki že imajo dobro 
razvit koreninski sistem, zelo hitro že v prvem 
letu prerastejo v višje višinske razrede, medtem 
ko je rast koreninskih poganjkov in semenskih 
mladic bistveno počasnejša; zato te rastline dlje 
ostanejo v spodnji plasti. Očitno je tudi, da kore-
ninski poganjki in semenske mladice bistveno 
počasneje preraščajo v višje plasti, kar je lahko 
posledica njihove slabše konkurenčnosti v slabih 
svetlobnih razmerah. Delež panjevskih poganjkov 
(11,65 %) je skupno sicer najmanjši, a za obnovo 
že obstoječih sestojev (ne pa za razširjanje na nove 
površine) visokega pajesena kljub temu verjetno 
najpomembnejši. Po drugi strani je razširjanje 
s semeni zelo uspešno na odprtih rastiščih, kar 
nazorno kažejo razmere na ploskvi Mrzlek, ki je 
na zaraščajočem travniku (slika 3). Espenschied-
-Reilly in Runkle (2008) podobno ugotavljata, da 
semenska drevesa največkrat rastejo na gozdnem 
robu, od koder s koreninskimi poganjki prodirajo 
v notranjost gozda, s pomočjo semen pa se širijo 
na odprte površine. Lahko zaključimo, da je za 
uspeh visokega pajesena ključno, da ima razvite 
vse mehanizme razširjanja in da lahko na vsakem 
rastišču izkoristi tistega, ki je tam uspešen. 

V popisih pomladka na vseh analiziranih 
ploskvah skupaj je velik povprečni delež visokega 
pajesena v vseh višinskih razredih (preglednica 
2). V tretjem razredu se nekoliko zmanjša zaradi 
robinije, ki tu znatno poveča svoj delež in visokemu 
pajesenu ostane edina konkurenčna vrsta. Delež 
avtohtonih vrst v tretjem višinskem razredu je 
tako samo še 7 %. Tudi Fišerjeva (2005) ugotavlja, 
da se visoki pajesen v večjih sestojih pojavlja kot 
dominantna vrsta. Podobno, kot je opozoril že 
Arnšek (2009), lahko upravičeno pričakujemo, da 

bo brez nege v takšnih razmerah največkrat sledil 
razvoj v smeri sestoja visokega pajesena s šopasto 
primesjo robinije ter le posamičnih dreves nava-
dnega koprivovca, črnega gabra in malega jesena.

Večja uspešnost razširjanja visokega pajesena na 
manj kamnitih in manj skalovitih tleh je v skladu s 
pogostimi navedbami raziskovalcev, da vrsta kljub 
dobri prilagodljivosti na slabe razmere najbolje 
uspeva na globokih tleh oziroma na območjih z 
boljšimi rastišči. Največji povprečni delež zastiranja 
na vseh 27 površinah, na katerih smo proučevali 
razširjanje, imajo skupaj v drevesni plasti visoki 
pajesen (25 %), robinija (21 %), mali jesen (20 %) 
in črni bor (16 %), pri čemer se veča delež viso-
kega pajesena. Če je res, da so izbrane matične 
površine najstarejšega nastanka in se z njih visoki 
pajesen širi tudi na druge izbrane površine, lahko 
zaključimo, da se visoki pajesen ne samo dobro 
obnavlja, ampak tudi uspešno razširja v naravno 
okolje. Če primerjamo drevesno in grmovno plast 
naših popisnih površin, ugotovimo, da najbolj 
izstopa zmanjšanje deleža črnega bora v grmovni 
plasti. Črni bor se praktično ne pomlajuje in se 
počasi umika z rastišč, na katera so ga vnesli nekoč. 

Ugotovljena velika obnovitvena moč in poten-
cial za širjenje v naravno okolje na različnih rasti-
ščih sta lastnosti, zaradi katerih so visoki pajesen 
v 19. stoletju pri nas, večinoma na Primorskem, 
sploh začeli intenzivneje vnašati v naravno okolje. 
Njegove majhne potrebe in sposobnost širjenja 
takrat niso bile problematične lastnosti, pač pa 
želene. Drevesno vrsto, ki je do neke mere celo 
pripomogla k ponovni ozelenitvi nekoč povsem 
degradiranega kraškega okolja, zdaj obravnavamo 
kot eno najbolj nevarnih invazivnih rastlinskih 
vrst pri nas; nevarnost, ki jo največkrat omenjajo, 
je njen potencialni negativni vpliv na biotsko 
raznovrstnost (Zelnik, 2012). Visoki pajesen 
naj bi bil problematičen zaradi lastnosti, ki so 
sicer precej pogoste tudi pri domačih drevesnih 
vrstah: dviguje asfalt, poškoduje temelje zgradb, 
širi razpoke in kot pionirska rastlina ogroža redke 
rastlinske združbe; zaradi za nekatere alergenega 
peloda in morda nekoliko strupenih hlapnih snovi 
v skorji in listih ga navajajo kar kot škodljivo in 
zdravju nevarno rastlino (Jogan, 2013). Čeprav 
pravih dokazov za tako hudo nevarnost in resne 
posledice pri nas za zdaj ni, se je visoki pajesen 

Brus, R., Arnšek, T., Gajšek, D.: Pomlajevanje in širjenje visokega pajesena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) na Goriškem



GozdV 74 (2016) 3 123

znašel na seznamu najbolj nevarnih invazivnih 
vrst, ki jih je treba na vse načine odstranjevati 
(Jogan, 2013), za kar je mogoče pridobiti tudi 
finančno podporo (npr. Petkovšek, 2015).

Zaradi skromnosti, velike prilagodljivosti in 
odpornosti proti suši pa visoki pajesen v času, 
ko se soočamo s podnebnimi spremembami, ni 
nujno drevesna vrsta brez potenciala. V Evropi za 
zdaj domače drevesne vrste še poraščajo večino 
za gozd primernih rastišč, vendar ni nujno, da 
bo vedno tako. Lansko in letošnje dogajanje s 
smreko v Sloveniji nazorno kaže, kako hitro se 
lahko zmanjša vitalnost neke vrste v določenem 
okolju. Po pesimističnem scenariju naj bi bil leta 
2070 zelo prevladujoči tip vegetacije v Sloveniji v 
precej sušnih razmerah rastoči termofilni listnati 
gozd (Kutnar in sod., 2009). Takšnih scenarijev si 
seveda ne želimo, vendar niso povsem izključeni 
in mogoče je, da bo v tako spremenjenih razmerah 
dobrodošla vsaka drevesna vrsta, ki jo bo mogoče 
gojiti, morda celo visoki pajesen. V primerjavi s 
podobno invazivno robinijo, ki je med lastniki 
gozdov široko uporabna in zelo priljubljena 
drevesa vrsta, o potencialni uporabnosti visokega 
pajesena poleg njegove meliorativne vrednosti 
doslej ni bilo veliko znanega. Les je tradicionalno 
veljal za nekakovostnega, saj naj ne bi bil primeren 
niti za kurjavo. Vendar sta že Moslemi in Bhag-
wat (1970) opozorila, da je les visokega pajesena 
podoben jesenovini, Brandner in Schickhofer 
(2010) pa ugotavljata, da ima kakovostno teksturo 
ter izjemen potencial za razvoj nišnih produktov 
ali serijskih izdelkov in seveda trženje. V vzho-
dni medicini je visoki pajesen tudi zelo cenjena 
zdravilna rastlina, s pomočjo katere zdravijo dolg 
seznam bolezni (PFAF, 2015). 

V gospodarskih gozdovih v Sloveniji za zdaj 
ni večjega širjenja visokega pajesena in Zavod za 
gozdove Slovenije ga v nacionalni gozdni inventuri 
ne evidentira kot ločeno vrsto, čeprav bi ga bilo 
smiselno. Večji potencial za razraščanje kaže na 
gozdnih rastiščih v različnih fazah zaraščanja in 
tam, kjer se pojavi, lahko zlasti v degradiranih 
sestojih ali v vrzelih, ki so nastale na primer po 
vetrolomu, žledu ali požaru, uspešno tekmuje z 
avtohtonimi drevesnimi vrstami in jih lokalno 
tudi izrine. Na Goriškem in v mnogih drugih 
delih Slovenije so velika priložnost za njegovo 

invazivno razširjanje opuščene kmetijske površine 
(na primer zaraščajoči kraški travniki, pašniki in 
njive), obcestni prostor, poseke pod daljnovodi in 
druga rastišča, na katerih so nastale večje motnje. 
V takšnih okoljih se bo visoki pajesen zaradi svoje 
velike sposobnosti obnavljanja brez dvoma še raz-
širjal in njegovo nadaljnje širjenje postaja dejstvo. 

Ob takšnem potencialu in napovedih se samo 
po sebi ponuja vprašanje smiselnosti dragega, 
neekonomičnega in časovno zahtevnega zatiranja 
visokega pajesena z zelo majhno verjetnostjo 
uspeha. Lokalno odstranjevanje v določenih 
primerih je seveda smiselno in ponekod gotovo 
nujno, vendar verjetno nič bolj kot odstranje-
vanje domačih vrst, kadar postanejo nadležne, 
nevarne ali ogrožajoče za določeno vrsto, združbo 
ali habitat. Uvrstitev visokega pajesena med 
vrste, katerim smo napovedali vojno iz načelnih 
razlogov (ker je na primer tuja vrsta) in jih bomo 
poskusili iztrebiti povsod, kjer se pojavljajo, pa 
verjetno ni preveč smiselno. Mesto in prihodnjo 
vlogo visokega pajesena pri nas se zdi mnogo 
bolj smiselno na novo premisliti in sprejeti, da 
postaja tudi del našega naravnega okolja. Na 
gozdnih rastiščih, na katerih ga ne želimo, bo 
njegovo razširjanje marsikje mogoče do neke mere 
omejiti že s prilagojenimi načini gospodarjenja 
z gozdom (ki pa jih zaenkrat še ne proučujemo), 
širjenje na kraška travišča bo najbolj učinkovito 
preprečevalo intenzivno gospodarjenje z njimi. V 
habitatih, kamor se je že razširil, pa je namesto, da 
'le nemočno opazujemo njegovo širjenje' ali da se 
ga 'skušamo znebiti', morda bolj smiselno začeti 
razmišljati celo o gozdnogojitvenem ukrepanju, 
s pomočjo katerega bi lahko povečali vrednost 
njegovih sestojev. Sredstva, ki bi jih namesto za 
zatiranje namenili za izvajanje nege, bi bila verjetno 
porabljena bolj gospodarno. Obenem bi kazalo 
bolje proučiti različne možnosti uporabe lesa in 
drugih delov visokega pajesena in lastnike sezna-
niti s priložnostmi, ki jih ponuja v prihodnosti. 

5 SUMMARY
5 POVZETEK

Tree of heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) 
is one of the most significant non-native invasive 
tree species in Slovenia. In Slovenia it was first 
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mentioned in Dol pri Ljubljani Park around 1795 
as an ornamental tree (Strgar, 1992). Not only 
was it promoted for its beauty in gardens, but it 
was also promoted and used for the afforestation 
of degraded lands such as the ones in the Karst 
region. In 1863, for instance, the Rodik priest Josip 
Schöpf proudly reported on the planting success 
of 2000 seedlings of black pine and tree of heaven 
(Anko, 1984a) and in 1872, 72,100 tree of heaven 
seedlings were raised in the Srmin nursery near 
Koper/Capodistria (Schober, 1872). Now, howe-
ver, tree of heaven is recognized as a dangerous 
invasive species in Slovenia, since it is believed 
to pose a threat to biodiversity (Zelnik, 2012) as 
well as to the urban environment and human 
health (Jogan, 2013). The aim of our research 
was to study how it regenerates and spreads into 
the natural environment in the Goriška region 
of Slovenia. Four research locations consisting 
of four research objects and three research plots 
(Picture 1) were established in the Goriška region. 
We confirmed tree of heaven’s diverse reproduc-
tive capability, since in the new environment it 
successfully reproduces both generatively and 
vegetatively via root sprouts and stump sprouts. In 
the studied plots, mainly due to the high density 
in the height classes of up to 0.5 m and 0.5 to 1.5 
m, seedlings comprised the most frequent type 
of regeneration (47%), followed by root sprouts 
(41%) and stump sprouts (12%). Stump sprouts 
are the most numerous type of regeneration in 
the height class above 1.5 m and probably play 
a major role in the regeneration of the existing 
stands. This suggests that stump sprouts start their 
growth rapidly due to the established root system 
and quickly overgrow the lower height class, while 
the overgrowing of seedlings is considerably slower 
and less successful (Table 1). The influence of 
rockiness and stoniness on the spreading success 
of tree of heaven from parent stands into the 
surroundings was statistically significant, while 
the effect of slope on spreading success was not 
confirmed. On spreading surfaces tree of heaven’s 
share rises as it overgrows into higher layers and 
reaches 25% in the tree layer. In Slovenia tree of 
heaven will further spread mainly on abandoned 
farmland and other degraded habitats in the future. 
The issue of the feasibility of eradicating tree of 

heaven, which is time consuming and expensive, 
yet not successful due to its capability to thrive in 
even the most unfavorable conditions, is all the 
more topical. The future role of tree of heaven will 
need to be reconsidered and we will have to accept 
the fact that it is becoming a part of our natural 
environment. Instead of constant yet ineffective 
control efforts, more intensive management of the 
species itself might be considered in the future 
and possible uses or positive effects of the species 
highlighted. 
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1  UVOD
1  INTRODUCTION

Starejša avtorja tega prispevka (Jože Čar, Rafael 
Terpin) sta pred leti (Čar in Terpin, 2005) 
podrobno opisala postopek žganja in nahajališča, 
kjer so bile v prvih stopetdesetih letih delovanja 
idrijskega rudnika (v 16. in 17. stoletju) žgalnice 
živosrebrove rude tudi v gozdnem prostoru. Za 
žganje so namreč potrebovali velike količine lesa 
in bližino vode. Ker je v okolici rudišča lesa že 
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Na šestih nahajališčih nekdanjih žgalnic živosrebrove rude v gozdovih v okolici Idrije smo fitocenološko ana-
lizirali vegetacijo. Popisane sestoje uvrščamo v naslednje sintaksone: Galio rotundifolii-Abieteum, Omphalodo- 
Fagetum blechnetosum, Omphalodo-Fagetum aceretosum in Luzulo-Fagetum abietetosum. V njih smo določili 
147 cevnic (praprotnic in semenk), od katerih je kar 97 (66 %) takih, ki jim botaniki pripisujejo odpornost na 
vsebnost težkih kovin v tleh. Vrstna sestava ugotovljenih združb potrjuje domnevo, da so nekdanje žgalnice še 
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uveljavile predvsem vrste, ki so tudi sicer značilne za rastišča na mešani geološki podlagi, kjer so tla v dolinah 
precej vlažna, na izboklih, dvignjenih delih pa tudi precej kisla. 
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primanjkovalo, primernih prevoznih poti pa takrat 
še ni bilo, je bilo lažje tovoriti sorazmerno majhne 
količine drobno zdrobljene bogate cinabaritne 

Znanstvena razprava
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Slika 1: Ostanki lončenih žgalnih posod (glinenih retort), nahajališče Padarjeva grapa (foto: I. Dakskobler)
Figure 1: Remains of pottery (clay retorts), locality Padarjeva Grapa (Photo: I. Dakskobler)

Slike 2: Ostanki lončenih žgalnih posod (glinenih retort) in ostanki prežgane rude v tleh, nahajališče Frbejžene 
trate (foto: I. Dakskobler)
Figure 2: Remains of pottery (clay retorts) and remains of burned ore in the soil, locality Frbeježene Trate (Photo: 
I. Dakskobler)

rude v gozd, kot les iz gozda v dolino k rudniku. Po 
več kot treh stoletjih so sledovi nekdanjih žgalnic 
v gozdu še vedno vidni, predvsem po ostankih 
lončenih žgalnih posod (glinenih retort) in ostan-

kih prežgane rude v tleh oz. v preperini (slike 1, 2 
in 3). Odlomki lončenine so pogosto prevlečeni 
s cinobrom (HgS), zato sklepamo, da so gozdna 
tla še zdaj onesnažena z živim srebrom in so ta 
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Slika 3: Ostanki lončenih žgalnih posod (glinenih retort) v tleh, nahajališče Prenštat (foto I. Dakskobler)
Figure 3: Remains of pottery (clay retorts) in the soil, locality Prenštat (Photo: I. Dakskobler)

Slika 4: Približna nahajališča preučenih sestojev na zemljevidu Slovenije
Figure 4: Approximate localities of researched stands on the map of Slovenia
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nahajališča vir onesnaževanja okolja s to strupeno 
kovino. To potrjujejo tudi dosedanje raziskave ne 
enem izmed analiziranih nahajališč, Pšenku. Tam 
so že leta 1911 odvál lončenine vzorčevali Avstrijci 
(Grund, 1911) in ugotovili kar velike količine Hg. 
Tudi kasnejše vzorčevanje na Pšenku je pokazalo, 
da zdrobljen materiala vsebuje od 0,45 % do 0,7 % 
živega srebra, razbita lončenina pa celo 2,09 % 
živega srebra. Izračunali so, da je samo na tem 
nahajališču nakopičeno 1,4 tone živega srebra. Res 
pa je, da je velika večina živega srebra Hg v obliki 
inertnega HgS (cinobra – umetni cinabarit) in ne 
mobilnega in hlapljivega samorodnega Hg, ki je 
strupen (Gosar in Čar, 2006). Nekdanje žgalnice 
so bile večinoma na uravnavah, v bližini majhnih 
potokov, ki so zagotavljali nujno oskrbo z vodo. 

Zanimalo nas je, kakšna je zdajšnja vegetacijska 
podoba na nekaterih nahajališčih teh žgalnic in 
ali se v zeliščni plasti teh gozdnih sestojev pozna 
prisotnost živega srebra. 

2  METODE
2  METHODS
Na šestih znanih lokacijah nekdanjih žgalnic v 
okolici Idrije (Ob Gačniku, Pšenk, Padarjeva 
grapa, Frbejžene trate, Pod Rovtom in Prenštat), 
vse so v bližini ceste Idrija–Čekovnik (sliki 4 
in 5), njihov podroben opis glej Čar in Terpin 
(2005: 86–90) smo po standardni srednjeevropski 
metodi (Braun-Blanquet, 1964) naredili sedem 
fitocenoloških popisov. Popise smo vnesli v bazo 
FloVegSi (Seliškar s sod., 2003). Kombinirane 

Slika 5: Nahajališča preučenih nekdanjih žgalnic v gozdovih v okolici Idrije
Figure 5: Localities of the studied former mercury ore burning sites in forests in the surroundings of Idrija
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ocene zastiranja in pogostnosti smo pretvorili v 
ordinalne vrednosti od 1 do 9 (van der Maarel, 
1979). Numerične primerjave smo opravili s pro-
gramom SYN-TAX 2000 (Podani, 2001). Popise 
smo uredili v preglednico 1 s hierarhično klasifi-
kacijo z metodo 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. Naše popise smo 
primerjali s popisi ekološko podobne subasoci-
acije Omphalodo-Fagetum blechnetosum spicant, 
ki jo je v Iškem vintgarju opisal Accetto (2015). 
Nomenklaturni viri za imena praprotnic in semenk 
so Martinčič s sod. (2007), za imena mahov pa 
Martinčič (2003, 2011). Nomenklaturni vir za 
imena sintaksonov sta Šilc in Čarni (2012), razen 
za ime razreda Querco-Fagetea Braun-Blanquet 
et Vlieger in Vlieger 1937. Podatke o vrstah, ki 
so odporne na vsebnost težkih kovin v tleh smo 
povzeli po delu Landolt s sod. (2010). 

2.1  Ekološka oznaka raziskovanega 
območja

Geološko je okolica Idrije izjemno raznolika 
(Čar, 2010; Mlakar in Čar, 2009). Prevladujejo 
karbonatne kamnine, predvsem dolomit, a je 
pogosta primes laporovca, glinavcev in pešče-
njaka. Analizirana nahajališča nekdanjih žgalnic 
so večinoma na karbonatni podlagi, predvsem 
dolomitu in deloma tudi apnencu (Ob Gačniku). 
Dodaten vtis geološke pisanosti daje nahajališčem 
lončenina (laporasta glina) in prežgana ruda iz 
kamnin plasti skónca (debelina nasutja do največ 
2 m). Orudene skónca kamnine so ‘kisle’ in jih 
sestavljajo kremenovi peščenjaki, bituminozni 
skrilavci in meljevci z veliko pirita in markazita. 
Na nahajališču Prenštat gradijo geološko podlago 
karnijski kremenovi konglomerati, peščenjaki, 
meljevci in skrilavci, torej izrazito kisle kamnine. 
Podobna je tudi podlaga na nahajališču Pšenk, 
kjer dolomite prekriva karnijski kremenov kon-
glomerat in peščenjak. Podnebje je razmeroma 
hladno in vlažno. Povprečna letna temperatura 
v raziskovanem območju je okoli 8,5°C – 9 °C 

(Mekinda-Majaron, 1995). Vegetacijska doba traja 
od srede aprila do srede oktobra. Padavin je obilo, 
kar kažejo podatki merilnih postaj Mrzla Rupa 
(930 m nm. v.): 2784 mm, Idrijska Bela (420 m 
nm. v.): 2623 mm in Idrija (413 m nm. v.): 2251 
mm (vse vrednosti veljajo za razdobje 1961–1990, 
povzemamo jih po Zupančič, 1995) in so bolj 
ali manj enakomerno razporejene preko vsega 
leta. V zadnjem desetletju so obilne jesenske in 
spomladanske padavine manj pogoste, kljub temu 
se še vedno pojavljajo občasna močna deževja. 
Hribovje med Nikovo in Idrijco jugozahodno 
od Idrije uvrščamo v dinarsko fitogeografsko 
območje (Wraber, 1969). Prevladujoča gozdna 
združba je dinarski jelovo-bukov gozd, ki ga 
uvrščamo v asociacijo Omphalodo-Fagetum s. lat. 
Gozdovi v okolici Idrije imajo dolgo zgodovino 
gospodarjenja, njihova podoba se je vse od odkritja 
živosrebrne rude ob koncu 15. stoletja korenito 
spreminjala (Kordiš, 1986). 

3  REZULTATI IN RAZPRAVA
3  RESULTS AND DISCUSSION

V preglednici 1 je urejenih sedem fitocenoloških 
popisov gozdnih sestojev, ki poraščajo nekdanje 
žgalnicah živosrebrove rude. Naredili smo jih 
v podgorskem in spodnjem gorskem pasu, na 
nadmorski višini med 500 m in 650 m. Njihova 
sestojna podoba je raznolika in nedvomno kaže 
na različne vplive gospodarjenja. Sestoji so v 
neposredni bližini prometnic. V drevesni plasti 
prevladujejo bukev, jelka (obe sta nosilni vrsti 
tukajšnje prevladujoče gozdne združbe) in smreka. 
Slednjo je v tem višinskem pasu zagotovo vnesel in 
pospeševal človek. Kot naravna primes je smreka 
v gozdnih sestojih asociacije Omphalodo-Fagetum 
bolj pogosta v zgornjem delu gorskega pasu, 
navadno na skalnatih rastiščih ali v mraziščih. 
Posamična primes plemenitih listavcev (gorskega 
javorja, gorskega bresta in velikega jesena) je 
povezana predvsem z rastiščnimi razmerami, 
mešano geološko podlago in vlažnimi tlemi. Te 
tri drevesne vrste so v idrijskih gozdovih pogoste, 
tudi kot pionirji po ujmah. Spodnjo drevesno, 
predvsem pa grmovno plast označujejo bršljan 
(Hedera helix), leska (Corylus avellana) in srhkod-
lakava robida (Rubus hirtus). Njihovo pogostnost 
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povezujemo z razmeroma nizko nadmorsko višino, 
mešano geološko podlago in vplivi preteklega 
gospodarjenja (sestojne vrzeli). Zeliščna plast 
je vrstno bogata. Dobro so zastopane značilnice 
ilirskih bukovih gozdov iz zveze Aremonio-Fagion, 
med njimi predvsem vrste Omphalodes verna, 
Hacquetia epipactis (nakazovalka prevladujoče 
dolomitne podlage), Daphne laureola in Lamium 
orvala. Med značilnimi vrstami bukovih gozdov 
so najbolj pogoste Mercurialis perennis, Petasites 
albus, Pulmonaria officinalis in Sanicula europaea, 
med vrstami hrastovo-bukovih in hrastovo-
črnogabrovih gozdov pa vrste Primula vulgaris, 
Carex digitata, Anemone nemorosa in Piptatherum 
virescens (slednja je nakazovalka toplih rastišč). V 
sestavi popisanih sestojev je tudi precej kisloljub-
nih vrst. Večinoma jih štejemo za značilnice 
razreda smrekovih gozdov (Vaccinio-Piceetea), 
med njimi pa so tudi vrste Galium rotundifolium, 

Gentiana asclepiadea, Luzula pilosa in Blechnum 
spicant. Njihovo prisotnost povezujemo deloma 
z geološko podlago (ki je na dveh nahajališčih, 
Prenštat in Pšenk izrazito kisla), ker pa je podlaga 
na večini nahajališč karbonatna, je očitno tudi 
posledica predvsem alohtone preperine, ki je na 
rastišču ostala, ko so žgalnice opustili. Mahovna 
plast v popisanih sestojih zastira le 5 % do 10 % 
površine, prevladujejo kisloljubne vrste Polytri-
chum formosum, Atrichum undulatum in Thuidium 
tamariscinum. Po podobnosti vrstne sestave so se 
preučeni sestoji združevali v večjo skupino petih 
popisov, dva popisa pa sta očitno drugačna (slika 
6). V večji skupini popisov vrstna sestava dveh 
sestojev (popisa 1 in 2 v preglednici 1, nahajališče 
Frbejžene trate, slika 7) kaže na precej vlagoljubno 
združbo (prisotnost vrst kot so Scopolia carniolica, 
Lunaria rediviva, Arum maculatum, Cardamine 
pentaphyllos). Ta dva sestoja, v katerih zdaj v 

Slika 6: Dendrogram vegetacijskih popisov na nekdanjih žgalnicah živosrebrove rude v okolici Idrije (UPGMA, 
similarity ratio)
Figure 6: Dendrogram of relevés on formerly burn places of mercury ore in surroundings of Idrija (UPGMA, simi-
larity ratio)
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zgornji drevesni plasti prevladuje smreka, pogosta 
je v njih tudi jelka, bukev pa se posamično pojavlja 
le v nižjih plasteh, bi lahko uvrstili v asociacijo 
Galio rotundifolii-Abietetum. Sestoji te asociacije 
so na Idrijskem razmeroma pogosti, predvsem 
na karbonatno-silikatni geološki podlagi, na 
svežih, pogosto koluvialnih tleh, v ulekninah in 
ob gorskih potokih. Popisi št. 3 in 4 v preglednici 
1, nekoliko manj tudi popis št. 5 (lokacije Pšenk, 
Ob Gačniku in Padarjeva grapa, slika 87) so 
sicer po vrstni sestavi podobni prej omenjenima 
popisoma, s to razliko, da je v njihovih sestojih 
manj vlagoljubnih in več kisloljubnih vrst, večji 
je v njih tudi delež bukve, kljub prevladi smreke 
in jelke v drevesni plasti. Te tri popise začasno 
uvrščamo v subasociacijo Omphalodo-Fagetum 
blechnetosum, ki jo je nedavno v Iškem vintgarju 
opisal Accetto (2015), na uravnavah z mešano 
geološko podlago. Floristična podobnost naših 
petih popisov (upoštevali smo tudi bolj vlagoljubna 
popisa asociacije Galio-Abietetum) z njegovimi 
popisi (upoštevali smo le pet popisov variante z 
vrsto Valeriana dioica) je po Sørensenu (1948) 
55  %, kar dopušča uvrstitev naših popisov v 
njegovo subasociacijo. 

Popis št. 6 v preglednici 1 (lokacija Pod Rovtom) 
označuje bolj vlagoljubno obliko dinarskega jelovo-
bukovega gozda in ga začasno uvrščamo v subaso-
ciacijo Omphalodo-Fagetum aceretosum. Po vrstni 
sestavi najbolj drugačen je sestoj na popisu št. 7 v 
preglednici 1 (Prenštat, Čekovnik), kjer prevladu-
jejo kisloljubne vrste in ga začasno uvrščamo v 
subasociacijo Luzulo-Fagetum abietetosum. V tem 
sestoju, kje so geološka podlaga karnijski kremenov 
peščenjaki in muljevec (Čar in Terpin, 2005: 90), 
v drevesni plasti prevladuje bukev. Sestoj je precej 
presvetljen, pred kratkim so ga sekali.

Skupno smo na sedmih popisnih ploskvah 
ugotovili 147 praprotnic in semenk in 9 mahov. 
Med 147 praprotnicami in semenkami je kar 
97 vrst (66 % od skupnega števila), ki jih Flora 
indicativa (Landolt s sod., 2010) ocenjuje kot 
odporne na vsebnost težkih kovin v tleh. Pri 
tem se v ocenjevalnem območju (Švica, Alpe) ta 
odpornost nanaša predvsem na vsebnost niklja 
(Ni) in kroma (Cr) (ibid., str. 19). 

Vrstna sestava zdaj ugotovljenih združb 
upoštevaje podmeno, da se odpornost nanaša 

tudi na živo srebro (Hg), potrjuje domnevo, da so 
nekdanje žgalnice še zdaj močan vir onesnaženja 
okolja z živim srebrom. Vendar je vprašanje, 
ali je prisotnost teh vrst res nujno povezana z 
onesnaženostjo tal s težkimi kovinami. Tudi v 
sestojih variante Omphalodo-Fagetum blechneto-
sum var. Valeriana dioica v Iškem vintgarju smo 
ugotovili med skupno 74 popisanimi praprotni-
cami in semenkami kar 52 vrst (70 % od skupnega 
števila), ki so po ocenah Flore indicative odporne 
na vsebnost težkih kovin v tleh. Za zdaj nam ni 
znano, da bi bila tla v gozdovih Iškega vintgarja 
tovrstno onesnažena. 

Sklepamo, da je po prenehanju žganja 
živosrebrne rude odprte površine v gozdu, kjer 
so bila tla verjetno močno spremenjena v primer-
javi s prvotnim stanjem, postopno zarasla gozdna 
vegetacija. V pionirski fazi drugotne sukcesije so 
bile v njej najbrž prisotne tudi druge rastlinske 

Slika 7: Sestoj asociacije Galio-Abietetum (Frbejžene 
trate) – foto: I. Dakskobler
Figure 7: Stand of the association Galio-Abietetum 
(Frbejžene trate) – Photo: I. Dakskobler
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Slika 8: Sestoj subasociacije Omphalodo-Fagetum 
blechnetosum (Pšenk) – foto: I. Dakskobler
Figure 8: Stand of the subassociation Omphalodo-Fagetum 
blechnetosum (Pšenk) – Photo: I. Dakskobler

vrste, a v teku stoletij in kljub gospodarjenju z 
novim gozdom, so se uveljavile predvsem take, ki 
so navadno značilne za rastišča na mešani geološki 
podlagi, kjer so tla v dolinah precej vlažna, na 
izboklih, dvignjenih delih pa tudi precej kisla. 

4  ZAKLJUČKI
4  CONCLUSIONS
Na šestih nahajališčih nekdanjih žgalnic živo-
srebrove rude v okolici Idrije smo fitocenološko 
analizirali gozdne sestoje, ki zdaj tam uspevajo. Na 
podlagi floristične sestave jih začasno uvrščamo 
v naslednje sintaksone:

Galio rotundifolii-Abietetum M. Wraber 1959 
Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) Marin-

ček et al. 1993 blechnetosum spicant Accetto 2015
Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) Marin-

ček et al. 1993 aceretosum Puncer, Wojterski et 
Zupančič 1974

Luzulo-Fagetum Meusel 1937 abietetosum 
Marinček et Zupančič 1995

Na njihovo zdajšnjo sestojno podobo precej 
vpliva preteklo gospodarjenje (najbolj očitno se 
kaže v povečanem deležu smreke), vrstna sestava 
pa je primerljiva vrstni sestavi ohranjenih gozdov 
na podobnih rastiščih. Med 147 praprotnicami in 
semenkami, ki smo jih v teh sestojih določili, je 
kar 97 vrst, ki jih Landolt s sod. (2010) ocenjujejo 
kot odporne na prisotnost težkih kovin v tleh. 
Talna preperina na nekdanjih žgalnicah še vedno 
vsebuje živo srebro (kar so potrdile tudi raziskave 
na enem od analiziranih nahajališč – Gosar in 
Čar, 2006). Vegetacijska analiza temu pritrjuje, 
čeprav zdajšnja vrstna sestava ni nujno neposredno 
povezana s to onesnaženostjo. 

5  POVZETEK 
5  SUMMARY

Na šestih znanih lokacijah nekdanjih žgalnic živo-
srebrove rude v okolici Idrije (Ob Gačniku, Pšenk, 
Padarjeva grapa, Frbejžene trate, Pod Rovtom 
in Prenštat) smo po standardni srednjeevropski 
metodi (Braun-Blanquet, 1964) naredili sedem 
fitocenoloških popisov in jih uredili v fitoceno-
loško preglednico1. Po podobnosti vrstne sestave 
so se preučeni sestoji združevali v večjo skupino 
petih popisov, dva popisa pa sta očitno drugačna 
(slika 5). Vrstna sestava dveh sestojev (popisa 1 
in 2 v preglednici 1, nahajališče Frbejžene trate) 
kaže na precej vlagoljubno združbo, ki jo začasno 
uvrščamo v asociacijo Galio rotundifolii-Abietetum. 
Popisi št. 3 in 4 v preglednici 1, nekoliko manj 
tudi popis št. 5 (lokacije Pšenk, Ob Gačniku 
in Padarjeva grapa) so sicer po vrstni sestavi 
podobni prej omenjenima popisoma, s to razliko, 
da je v njihovih sestojih manj vlagoljubnih in več 
kisloljubnih vrst, večji je v njih tudi delež bukve, 
kljub prevladi smreke in jelke v drevesni plasti. 
Te tri popise začasno uvrščamo v subasociacijo 
Omphalodo-Fagetum blechnetosum. Floristična 
podobnost naših popisov s popisi te asociacije iz 
Iškega vintgarja (Accetto 2015) je po Sørensenu 
(1948) 55 %. Popis št. 6 v preglednici 1(lokacija 
Pod Rovtom) označuje bolj vlagoljubno obliko 
dinarskega jelovo-bukovega gozda in ga začasno 
uvrščamo v subasociacijo Omphalodo-Fagetum 
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aceretosum. Po vrstni sestavi najbolj drugačen je 
sestoj na popisu št. 7 v preglednici 1 (Prenštat, 
Čekovnik), kjer prevladujejo kisloljubne vrste, kar 
je povezano tudi s tamkajšnjo geološko podlago, 
in ga začasno uvrščamo v subasociacijo Luzulo-
Fagetum abietetosum. 

Skupno smo na sedmih popisnih ploskvah ugo-
tovili 147 praprotnic in semenk in 9 mahov. Med 
147 praprotnicami in semenkami je kar 97 vrst 
(66 % od skupnega števila), ki jih Flora indicativa 
(Landolt s sod., 2010) ocenjuje kot odporne na 
vsebnost težkih kovin v tleh. Vrstna sestava zdaj 
ugotovljenih združb potrjuje domnevo, da so 
nekdanje žgalnice še zdaj močan vir onesnaženja 
okolja z živim srebrom. Vendar prisotnost teh vrst 
ni nujno povezana s tem onesnaženjem. Tudi v 
sestojih variante Omphalodo-Fagetum blechneto-
sum var. Valeriana dioica v Iškem vintgarju smo 
ugotovili med skupno 74 popisanimi praprotni-
cami in semenkami kar 52 vrst (70 % od skupnega 
števila), ki so po ocenah Flore indicative (Landolt 
s sod., 2010) odporne na vsebnost težkih kovin v 
tleh. Ni nam znano, da bi bila tla v gozdovih Iškega 
vintgarja tovrstno onesnažena. Sklepamo, da je 
po prenehanju žganja živosrebrove rude odprte 
površine v gozdu, kjer so bila tla močno spremen-
jena v primerjavi s prvotnim stanjem, postopno 
zarasla gozdna vegetacija. V pionirski fazi drugotne 
sukcesije so bile v njej prisotne najbrž tudi druge 
rastlinske vrste, a v teku stoletij so se uveljavile 
predvsem vrste, ki so navadno značilne za rastišča 
na mešani karbonatno-silikatni geološki podlagi. 
Na taki podlagi so tla v dolinah precej vlažna, na 
izboklih, dvignjenih delih pa tudi precej kisla. 

6  SUMMARY

On six known localities of the former mercury 
ore burning sites in the surroundings of Idrija 
(Ob Gačniku, Pšenk, Padarjeva grapa, Frbejžene 
trate, Pod Rovtom and Prenštat) we performed 
phytocoenological analyses, making seven rele-
vés according to the standard Central European 
method (Braun-Blanquet, 1964) and arranged 
them in the Table 1. According to floristic simi-
larity, the studied stands formed a large group 
of five relevés, while two relevés were obviously 
different (Figure 6). Floristic structure of two 

stands (relevés 1 and 2 in the Table 1, site Frbejžene 
trate) presents a rather acidophilic community, 
temporarily classified into the association Galio 
rotundifolii-Abietetum. Relevés no. 3 and 4 in the 
Table 1, to a lesser extent also relevé no. 5 (locali-
ties Pšenk, Ob Gačniku and Padarjeva grapa), are 
floristically similar to the above-mentioned relevés, 
the difference is, that their stands comprise less 
hygrophilic and more acidophilic species, also the 
share of beech is larger, despite the prevalence of 
spruce and fir in the tree layer. These three relevés 
are temporarily classified into the subassociation 
Omphalodo-Fagetum blechnetosum. Floristic 
similarity of our relevés with the relevés of this 
subassociation from Iški Vintgar (Accetto 2015) 
is 55 % according to Sørensen (1948). Relevé no. 
6 in the Table 1 (locality Pod Rovtom) identifies 
a more hygrophilic form of Dinaric fir-beech 
forest and is temporarily classified into the subas-
sociation Omphalodo-Fagetum aceretosum. The 
stand in the relevé no. 7 in the Table 1 (Prenštat, 
Čekovnik), where acidophilic species prevail, 
which is also related to the geological bedrock 
there, is floristically the most different and we 
temporarily classify it into the subassociation 
Luzulo-Fagetum abietetosum. 

On the seven inventory plots we found a total of 
147 vascular plants (pteridophytes and spermato-
phytes) and 9 mosses. Among 147 vascular plants 
there are 97 species (66 % of the total number), 
evaluated as resilient to the content of heavy 
metals in the soil by Flora indicativa (Landolt et 
al., 2010). Species structure of the determined 
associations confirms the assumption, that the 
former burning sites are still a major source of 
pollution of the environment with mercury, but 
their presence cannot be directly connected with 
this pollution. Also in the stands of the variant 
Omphalodo-Fagetum blechnetosum var. Valeri-
ana dioica in Iški Vintgar we found among the 
74 inventoried vascular plants whole 52 species 
(70 % of the total number), evaluated as resilient 
to the content of heavy metals in the soil by Flora 
indicative (Landolt et al., 2010), however the soil 
in Iški Vintgar is unlikely to be polluted with heavy 
metals. We reason that after the end of burning 
mercury ore the open areas in the forest, where 
the soil was strongly altered in comparison with 
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original condition, forest vegetation gradually 
covered the site. In the pioneer phase of the sec-
ondary succession there were probably also other 
plant species present, but in the course of centuries 
above all the species, which are characteristic 
for sites on mixed calcareous-silicate geological 
bedrock gradually prevailed. On such sites the 
soil in the valleys is rather moist and quite acid 
on the bulged, elevated parts. 
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Zaporedna številka popisa 
(Number of relevé)          1 2 3 4 5 6 7 Pr. Fr. M

Številka popisa v podatkov-
ni bazi / (Database number 
of relevé)   

 256477 256479 256480 256483 256482 256475 256173  

Nadmorska višina v m / 
(Altitude in m)

630 630 610 490 580 625 630

Lega (Aspect) SE NE SE NE NE SW SW
Nagib v stopinjah  
(Slope in degrees)

5 1 5 5 5 30 15

Matična podlaga  
(Parent material)

D D D,P A,D D D P

Tla (Soil ) Eu Eu Eu Eu Eu Eu Dy
Zastiranje zgornje drevesne  
plasti v % / (Cover of upper 
tree layer in %):

E3b 70 70 70 70 70 40 80

Zastiranje spodnje drevesne  
plasti v % / (Cover of lower 
tree layer in %):

E3a 10 10 10 20 10 60 5

Zastiranje grmovne  
 plasti v % / (Cover of shrub 
layer in %):

E2 20 20 10 10 10 10 10

Zastiranje zeliščne plasti v %  
(Cover of herb layer in %):

E1 70 70 60 60 60 60 50

Zastiranje mahovne plasti v %  
(Cover of moss layer in %):

E0 10 5 5 5 5 5 5

Kamnitost v %  
(Stoniness in %) 

0 0 0 0 10 20 0

Maksimalni premer dreves 
(Maximum tree diameter) 

cm 40 50 50 40 40 45 40

Maksimalna višina dreves 
(Maximum tree hight) 

m 32 34 30 30 30 28 28

Velikost popisne ploskve 
(Relevé area)

m2 500 500 500 500 500 200 500

Število vrst  
(Number of species)

71 65 86 68 57 47 58

(Datum popisa) 
Date of taking relevé  

10. 6. 
2015

10. 6. 
2015

10. 6. 
2015

10. 6. 
2015

10. 6. 
2015

10. 6. 
2015

10. 6. 
2015

Nahajališče  
(Locality)

Frbejžene 
trate 

Frbejže-
ne trate 

Pšenk Ob 
Gačni-
ku - Za 
Pringl-

nam

Padarjeva 
grapa 

Pod 
Rovtom 
- Čekov-

nik

Prenštat 
- Čekov-

nik

Kvadrant / (Quadrant) 0050/1 0050/1 0050/1 0050/1 0050/1 0049/2 0049/2
Koordinata (Coordinate)  
GK Y (D-48)

m 423561 423591 423552 423893 423901 421366 420570

Koordinata (Coordinate)  
GK X (D-48) 

m 5093465 5093427 5093832 5094541 5093741 5093537 5093758

Preglednica 1: Fitocenološka analiza gozdnih sestojev na nekdanjih žgalnicah živosrebrne rude v okolici Idrije
Table 1: Phytosociological analysis of forest stands on localities of former mercury ore burning sites in the surro-
undings of Idrija
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Zaporedna številka popisa 
(Number of relevé)          1 2 3 4 5 6 7 Pr. Fr. M

AF Aremonio-Fagion
Omphalodes verna E1 + 1 1 1 1 2 1 7 100
Hacquetia epipactis E1 1 1 1 1 + . + 6 86
Daphne laureola E2a + + + r + . + 6 86
Lamium orvala E1 1 2 + 1 . 1 . 5 71
Cyclamen purpurascens E1 + . . . + + + 4 57 m
Scopolia carniolica E1 + 1 + . . + . 4 57
Cardamine trifolia E1 + 1 1 . . . . 3 43 m
Euphorbia carniolica E1 . + . . . + + 3 43
Aremonia agrimonoides E1 . . + + + . . 3 43
Knautia drymeia E1 . . + . + . + 3 43 m
Helleborus niger E1 . . + . . . . 1 14
Anemone x pittonii E1 . . . + . . . 1 14
Cardamine enneaphyllos E1 . . . . + . . 1 14 m
Potentilla carniolica E1 . . . . + . . 1 14
Rhamnus fallax E2b . . . . + . . 1 14

EC Erythronio-Carpinion
Primula vulgaris E1 + + + + + + + 7 100 m
Helleborus odorus E1 + + + + . . . 4 57

TA Tilio-Acerion
Acer pseudoplatanus E3b + . + 1 + . . 4 57 m
Acer pseudoplatanus E3a + 2 . . + 3 . 4 57
Acer pseudoplatanus E2b . 1 . . . 1 . 2 29
Acer pseudoplatanus E2a . + . . . . 1 2 29
Acer pseudoplatanus E1 1 + . . . + . 3 43
Ulmus glabra E3b . . 1 . . 1 . 2 29 m
Ulmus glabra E2b . . . . . + . 1 14
Ulmus glabra E2a . . . + + + . 3 43
Ulmus glabra E1 + . . . . . . 1 14
Arum maculatum E1 1 1 . + . . . 3 43
Lunaria rediviva E1 + 1 . . . . . 2 29
Dryopteris affinis E1 + . . . . + . 2 29
Stellaria montana E1 1 . . . . . . 1 14
Cardamine flexuosa E1 + . . . . . . 1 14
Polystichum aculeatum E1 . + . . . . . 1 14 m

AI Alnion incanae
Cardamine impatiens E1 . . + . . . . 1 14
Carex pendula E1 . . . + . . . 1 14 m

FS Fagetalia sylvaticae
Fagus sylvatica E3b . . . . 1 2 4 3 43 m
Fagus sylvatica E3a . + + 1 1 1 1 6 86
Fagus sylvatica E2b . . + + 1 . 2 4 57
Fagus sylvatica E2a + + + + . . 1 5 71
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Zaporedna številka popisa 
(Number of relevé)          1 2 3 4 5 6 7 Pr. Fr. M

Fagus sylvatica E1 . . . + . 1 1 3 43
Daphne mezereum E2a + + + + . + + 6 86 m
Brachypodium sylvaticum E1 + + + + + . + 6 86 m
Mercurialis perennis E1 1 1 + 1 + 1 . 6 86 m
Petasites albus E1 1 2 1 1 + + . 6 86 m
Pulmonaria officinalis E1 1 1 1 1 + 1 . 6 86 m
Sanicula europaea E1 + 1 + 1 1 . + 6 86
Dryopteris filix-mas E1 + + + + + + . 6 86 m
Asarum europaeum subsp. 
caucasicum

E1 + + + 1 . + . 5 71 m

Galium laevigatum E1 + + + . + + . 5 71
Galium odoratum E1 + 2 + + . + . 5 71
Prenanthes purpurea E1 . + 1 + . 1 1 5 71 m
Salvia glutinosa E1 + . + + . + + 5 71 m
Carex sylvatica E1 + . 1 1 . . + 4 57
Phyteuma spicatum subsp. 
coeruleum

E1 + + + + . . . 4 57 m

Viola reichenbachiana E1 . . + + + + . 4 57 m
Festuca altissima E1 . + + . + . . 3 43 m
Fraxinus excelsior E3a . 1 . + . . . 2 29 m
Fraxinus excelsior E2a . . . . . + . 1 14
Fraxinus excelsior E3b 1 . . 1 . . . 2 29
Fraxinus excelsior E2b . + . . . . . 1 14
Fraxinus excelsior E1 + . . + + . . 3 43
Cardamine bulbifera E1 + + + . . . . 3 43
Symphytum tuberosum E1 + + . . . . + 3 43 m
Galeobdolon flavidum E1 + . + + . . . 3 43
Lathyrus vernus E1 . + + + . . . 3 43 m
Polygonatum multiflorum E1 . + + + . . . 3 43
Actaea spicata E1 . + . + + . . 3 43 m
Sambucus nigra E2 . . + . . + + 3 43 m
Melica nutans E1 . . . . + + + 3 43 m
Allium ursinum E1 + 1 . . . . . 2 29
Scrophularia nodosa E1 + . . . . + . 2 29 m
Paris quadrifolia E1 . + . + . . . 2 29 m
Mycelis muralis E1 . + . . . . + 2 29 m
Epipactis helleborine E1 . . + + . . . 2 29 m
Prunus avium E2a . . + + . . . 2 29 m
Lilium martagon E1 + . . . . . . 1 14 m
Lonicera alpigena E2a + . . . . . . 1 14
Cardamine pentaphyllos E1 . 2 . . . . . 1 14
Euphorbia dulcis E1 . + . . . . . 1 14
Campanula trachelium E1 . . + . . . . 1 14 m

Dakskobler, I., Čar, J., Terpin, R.: Fitocenološka analiza gozdne vegetacije na nahajališčih nekdanjih žgalnic  
živosrebrove rude v okolici Idrije



GozdV 74 (2016) 3 139

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

Euphorbia amygdaloides E1 . . . + . . . 1 14 m
Neottia nidus-avis E1 . . . . + . . 1 14 m

QR Quercetea roboris
Rubus hirtus E2a 1 1 1 1 1 1 + 7 100 m
Pteridium aquilinum E1 . . + . . + 1 3 43 m
Veronica officinalis E1 . . + . + . . 2 29 m
Hieracium racemosum E1 . . + . . . + 2 29 m
Hieracium lachenalii E1 . . . . . . + 1 14 m

QP Quercetalia pubescenti- 
petraeae
Piptatherum virescens E1 + + + + 1 + . 6 86
Epipactis muelleri E1 . . + . . . . 1 14
Fraxinus ornus E2b . . . . . + . 1 14 m
Fraxinus ornus E2a . . . . . + + 2 29
Fraxinus ornus E1 . . . . + . . 1 14
Carex flacca E1 . . . . . + + 2 29 m
Sorbus aria E2a . . . . 1 . . 1 14 m
Sorbus aria E1 . . + . . . . 1 14

QF Querco-Fagetea
Carex digitata E1 + + + + + + + 7 100 m
Anemone nemorosa E1 1 1 1 1 1 . 1 6 86
Hedera helix E3a . + . + . . . 2 29 m
Hedera helix E1 + + 1 + . + + 6 86
Corylus avellana E2b . + + 1 + . + 5 71 m
Corylus avellana E2a + . . . 1 + . 3 43
Aegopodium podagraria E1 + . + + . . . 3 43 m
Moehringia trinervia E1 + . + . . . . 2 29 m
Dactylorhiza fuchsii E1 + . . + . . . 2 29
Platanthera bifolia E1 + . . . . . + 2 29 m
Hepatica nobilis E1 . . + . + . . 2 29 m
Carex montana E1 . . + . . . + 2 29 m
Cephalanthera longifolia E1 . . + . . . + 2 29 m
Viola riviniana E1 . . . . + . + 2 29 m
Carex pilosa E1 + . . . . . . 1 14
Lonicera xylosteum E2a . . + . . . . 1 14
Listera ovata E1 . . . + . . . 1 14
Clematis vitalba E2a . . . . . + . 1 14 m
Rosa arvensis E2a . . . . . . 1 1 14
Rosa arvensis E1 . . . . . . + 1 14
Platanthera chlorantha E1 . . . . . . + 1 14 m
Pyrus pyraster E2a . . . . . . + 1 14 m

VP Vaccinio-Piceetea
Abies alba E3b 2 2 3 2 1 1 1 7 100 m
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Zaporedna številka popisa 
(Number of relevé)          1 2 3 4 5 6 7 Pr. Fr. M

Abies alba E3a 1 1 1 1 + . + 6 86
Abies alba E2b 1 1 1 . . 2 . 4 57
Abies alba E2a + . + . . + . 3 43
Abies alba E1 1 + . + + 1 + 6 86
Picea abies E3b 3 4 4 3 3 + 1 7 100 m
Picea abies E3a . . + . . . + 2 29
Picea abies E2b 1 . . . . . . 1 14
Picea abies E1 . . . + + . + 3 43
Solidago virgaurea E1 . + 1 1 1 + 1 6 86 m
Aposeris foetida E1 . + + + + + + 6 86
Galium rotundifolium E1 1 + 2 + + . . 5 71 m
Gentiana asclepiadea E1 + 1 + . 1 + . 5 71 m
Luzula pilosa E1 + + 1 + . . + 5 71 m
Oxalis acetosella E1 1 1 1 + . . . 4 57 m
Maianthemum bifolium E1 + 2 . 1 + . . 4 57 m
Dryopteris dilatata E1 1 + 1 + . . . 4 57 m
Vaccinium myrtillus E1 . . 1 + 1 . 2 4 57 m
Blechnum spicant E1 . . 1 + 1 . 1 4 57
Hieracium murorum E1 . . . . + + 1 3 43 m
Gymnocarpium dryopteris E1 + . + . . . . 2 29 m
Veronica urticifolia E1 . + + . . . . 2 29 m
Valeriana tripteris E1 . . + . . + . 2 29 m
Calamagrostis arundinacea E1 . . . . . 1 2 2 29 m
Luzula luzulina E1 + . . . . . . 1 14
Luzula luzuloides E1 + . . . . . . 1 14 m
Phegopteris connectilis E1 . + . . . . . 1 14 m
Orthilia secunda E1 . . . . . . + 1 14 m
Pyrola media E1 . . . . . . + 1 14
Huperzia selago E1 . . . . . . + 1 14 m

EP Erico-Pinetea
Carex alba E1 + + + 1 1 . . 5 71
Cirsium erisithales E1 . . + . + + . 3 43
Pinus sylvestris E3b . . . . . . + 1 14 m
Polygala chamaebuxus E1 . . . . . . + 1 14 m

SSC Sambuco-Salicion capreae, 
Rhamno-Prunetea
Sorbus aucuparia E3a . + . . . . . 1 14 m
Sorbus aucuparia E2a . . . . + . . 1 14
Sorbus aucuparia E1 + + . . + . . 3 43

RP Crataegus monogyna E1 . . . + . . . 1 14
TG Trifolio-Geranietea,  

Festuco-Brometea
FB Brachypodium rupestre E1 . . . . + . + 2 29 m

Clinopodium vulgare E1 . . + . . . . 1 14
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Zaporedna številka popisa 
(Number of relevé)          1 2 3 4 5 6 7 Pr. Fr. M

Hypericum perforatum E1 . . . . . 1 . 1 14 m
Hieracium umbellatum E1 . . . . . . + 1 14 m

EA Epilobietea angustifolii
Bromopsis benekenii E1 + + . + . . . 3 43 m
Rubus idaeus E2a + . + . . . . 2 29 m
Galeopsis speciosa E1 + . . . . . + 2 29 m
Eupatorium cannabinum E1 . . + + . . . 2 29 m
Sonchus asper E1 . . + . . . . 1 14
Stachys sylvatica E1 . . + . . . . 1 14 m
Senecio vulgaris E1 . . . . . + . 1 14 m

MuA Mulgedio-Aconitetea
Athyrium filix-femina E1 2 2 2 2 + + . 6 86
Senecio ovatus E1 + 1 + 1 . + . 5 71 m
Veratrum album E1 + 1 . . . . . 2 29
Milium effusum E1 . + . . . . . 1 14 m

MA Molinio-Arrhenatheretea
Ajuga reptans E1 . . + . . . 2 2 29 m
Deschampsia cespitosa E1 . . . + + . . 2 29 m
Dactylis glomerata E1 . . . + . . . 1 14 m

CU Calluno-Ulicetea
Carex pilulifera E1 . . + . . . + 2 29
Carex pallescens E1 . . . . + . + 2 29
Calluna vulgaris E1 . . . + . . . 1 14 m
Hypochoeris radicata E1 + . . . . . . 1 14 m

AT Asplenietea trichomanis
Polypodium vulgare E1 . + . . . . . 1 14 m

ML Mahovi (Mosses)
Polytrichum formosum E0 . . 1 + + . 1 4 57
Atrichum undulatum E0 + . . + . . + 3 43
Thuidium tamariscinum E0 + . + . . . . 2 29
Eurhynchium zetterstedtii E0 . . 1 + . . . 2 29
Rhytidiadelphus triquetrus E0 . . 1 . + . . 2 29
Leucobryum glaucum E0 . . + . + . . 2 29
Eurhynchium striatum E0 . 1 . . . . . 1 14
Ctenidium molluscum E0 . . . . + . . 1 14
Isothecium alopecuroides E0 . . . . . . + 1 14

Legenda / Legend
A  Apnenec / Limestone
D  Dolomit / Dolomite
P  Peščenjak / Sandstone
Eu  Evtrična rjava tla / Eutric brown soil
Dy  Distrična rjava tla / Dystric brown soil
M  Odpornost na vsebnost težkih kovin v tleh / Heavy metal tolerance
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1 UVOD
lnštitut zasebnega lastništva je za gozdarstvo 
pomembna ekonomska, politična in strokovna 
kategorija, ki v mnogočem usmerja ravnanje z 
gozdovi. Lastninska pravica je uvrščena med 
temeljne človekove pravice, tudi 33. člen naše 
Ustave zagotavlja pravico do zasebne lastnine in 
dedovanja. Lastništvo je lahko: zasebno, državno, 
mestno, občinsko, cerkveno, korporacijsko in 
različnih ustanov ter skupnosti. Zasebniki so 
lahko eno- ali večlastniški (solastniški), kmečki, 
nekmečki ali mešani. Po dejavnosti razlikujemo 
mešane kmetijsko-gozdarske ali čiste gozdarske 
obrate. Po drugi svetovni vojni se povečuje število 
premoženjskih ali ljubiteljskih lastnikov gozdov, ki 
imajo gozdove samo zaradi želje po posedovanju 
dela narave. 

Strukturo zasebne posesti prikazujemo najpo-
gosteje po velikostnih kategorijah, ki odločajo o 
pomenu, željah, potrebah in odvisnosti lastnika 
od gozda. Prvotno so bili gozdovi nepogrešljiv del 
kmečkih domačij (hub). V gozdovih so se lastniki 
oskrbovali z lesom za bivališča, orodje, opremo, 
kuho in toploto, s steljo, vejnikom, plodovi in 
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Lastništvo gozdov v zgodovinski perspektivi in škodljive 
posledice drobljenja zemljiške posesti
Forest Ownership from the Historical Perspective and Harmful Consequences of 
Land Estate Partitioning
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zelišči, v njih so se pasle domače živali. Še ne tako 
davno so bili gozdovi za kmetovalce banka in 
rezerva za slabe dogodke, z dohodki od prodanega 
lesa so posodobili kmetijski del gospodarstva. 
Dandanes, ko je več kot 55 % lastnikov gozdov 
nekmetov in ko je les razvrednoten, nekdanje 
ugodnosti in prednosti za večino lastnikov nimajo 
več take veljave, zato se lastniki odtujujejo goz-
dovom. To se ne opaža samo v pomankljivi skrbi 
in ravnanju z njimi, temveč tudi v drugačnem 
razumevanju nekoč zveličavnih postulatov in 
prakse, kot so: trajnost, etat, gojenje, vrednostna 
proizvodnja ipd.     

V grobem razlikujemo velikostno in prostorsko 
razdrobljenost:
–  prva daje predstavo o velikosti posameznih 

kosov zemljišča ali posesti,   
–  druga pa nas informira o razporeditvi posa-

meznih kosov posestva v prostoru oziroma 
kaže na strnjenost posesti. 
Stanje in trende lastniške razdrobljenosti 

dojamemo lažje, če poznamo zgodovinsko-geo-

Strokovna razprava

1 Mag. M. C. univ. dipl. inž. gozd. Zalog pri Moravčah 8, 
1251 Moravče
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grafsko, družbeno-politično in pravno genezo 
drobljenja zemljišč. 

Lega Slovenije med Alpami, Panonijo, dinar-
sko-kraškim svetom in sredozemskim svetom, na 
stičišču štirih civilizacijskih krogov – romanskega, 
slovanskega, úgrofinskega in germanskega sveta 
– je s pokrajinsko pestrostjo, zemljepisno razkosa-
nostjo in gospodarsko samozadostnostjo silila ljudi 
v partikularizem in ločevanje. K razkropljenemu 
stanju je svoje dodal tudi razgiban relief. Goratost 
je členila prostor v številne manjše pokrajinske 
enote, ki so, ločene s hribovji in gorskimi veri-
gami, nedvomno determinanta, ki ni prispevala 
h kulturni istovetnosti in skupni lojalnosti. 

Slovenci smo kratko potegnili že po razkroju 
Karantanije, leta 1077, ko so kotline in gorski 
grebeni razmejili Slovence v štiri dežele: Koroško, 
Štajersko, Kranjsko in Gradiščansko-Goriško, 
v katerih so naši predniki živeli brez tesnejših 
medsebojnih stikov in brez enotne narodne 
zavesti. Geografska raznolikost in razkosanost 
sta razloga, zaradi katerih smo ostali skoraj 
poldrugo tisočletje nesamostojni, podložniki in 
hlapci. To je Avstrijcem, Madžarom, Italjanom 
in Hrvatom omogočalo, da so si že od srednjega 
veka naprej nasilno prilaščali dele našega nacio-
nalnega ozemlja. 

2 ZGODOVINSKI POTEK 
INDIVIDUALIZACIJE POSESTI

Nekoč je bilo gozdov v obilju, bili so svobodna 
dobrina in vsakomur na voljo, tako pri izbiri 
dreves, kot pri paši domačih živali, pridobivanju 
stelje in vejnika, lovu in nabiranju plodov, semen 
ter zelišč. Tisočletja je bila raba gozdov primarna, 
medtem ko je bila lastnina drugotna. V 9. stoletju 
je frankovski osvajalec Karel Veliki na temelju 
rimskega prava nasilno prilastil naše ozemlje z 
vsemi gozdovi in tam živečimi predniki. Nastopil 

Program razvoja slovenskih gozdov (1996) navaja naslednjo tipologijo posesti:

Površina gozda  % lastnikov % delež površine
– zelo majhna do 1 ha 55 10 
– majhna 1–5  4 32
– srednja 5–20 10 29
– velika več kot 20  1 15

je fevdalizem – za večino tam živečih – krivičen 
družbenopolitični sistem. Zato ne preseneča, da 
je francoski politik in filozof Pierre-Joseph Pro-
udhon (1982) gozdove, ki so bili takrat pridobljeni 
brez vloženega dela ali denarja, brutalno označil 
za tatvino. Po osamosvojitvi smo z zakonom 
o denacionalizaciji nerazumno vrnili nemalo 
takih gozdov. 

Vladarji so ob naturalnem gospodarstvu 
podeljevali posesti v fevd, t. j. v upravo svojemu 
podložnemu in zvestemu plemstvu ter visokim 
cerkvenim dostojanstvenikom, kasneje pa tudi 
v zakup ali zastavo. Na podlagi takih daritev so 
nastala obsežna teritorialna zemljiška gospostva, 
ki so celo tisočletje izrabljala lastnino nad zemljišči 
in gozdovi, da so lahko izkoriščala in zlorabljala 
podložnike. Gosposka je podložnikom po hubnem 
sistemu dodeljevala zemljo v uživanje oziroma 
hasnovanje. Zaradi napornega in nevarnega 
krčenja gozdov je do novega veka prevladovala 
skupna raba zemljišč. V tistem času gozdovi niso 
imeli nobene vrednosti, služili so kot rezervni 
prostor za pridelavo hrane, pridobivanje lesa za 
nastambe, kurjavo, pašo, steljo idr. infrastrukturo. 

V neposredni bližini naselbin so fevdalni 
lastniki izločili gozdove in pašnike v skupno 
uživanje. S takimi zemljišči so zemljiški gospodje 
soupravljali ali pa so jih proti plačilu manjših 
dajatev prepustili vaščanom. Že zgodaj so izkrčili 
tudi gozdove v visokogorskih predelih za planinsko 
pašo. Za kolektivno lastnino se je izoblikovalo 
posebno srenjsko ali sosesko pravo, ki je nastalo 
na večah in so ga zapisovali v pravna napotila 
(Weistümer). Zaradi povečanega števila vašča-
nov in živine so na srenjskih zemljiščih pogosto 
nastajali spori med soseskami. Na krasu so se iz 
antičnih časov ohranile posebne pravice in obve-
znosti solastnikov, ki so bile predmet posebnega 
jusarskega in kolonatskega prava.  
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V začetku fevdalizma gozdov niso šteli za 
posebno dobrino, prej za kulturno oviro. Ko 
pa je začelo zmanjkovati lesa okrog železarskih 
središč in večjih mest, je les postal ekonomsko 
zanimiv. Fevdalna gosposka je začela podložni-
kom omejevati pravice do rabe gozdov, in sicer 
najprej zaradi lova, nato pa tudi zaradi pohlepa 
po večjih dohodkih. Tako se je začel dolgotrajni 
boj za pravico rabe gozdov. Postopoma je rimsko 
pravo s servituti zamenjalo prvotno kmečko pravo 
in omejilo rabo gozdov za lastno porabo. Na 
območjih, ker je bilo prebivlastvo zelo prizadeto 
zaradi turških vpadov (snežniško in hasberško 
gospostvo), so kmetje dobili pravico do izko-
riščanja gozdov tudi za prodajo.   

O začetkih boja za ohranitev nekdanjih pravic 
priča nenavadna pogodba o rabi gozdov v Ang-
liji – t. i. Listina o gozdovih, ki je bila leta 1225 
priključena znameniti Magni carti – predhodnici 
Splošne deklaracije o človekovih pravicah, s katero 
so angleški podložniki dobili pravico do uživanja 
skupne lastnine (commons), v kateri so lahko pasli 
živino, uporabljali vodo in se oskrbovali z drvmi 
za ogrevanje. Listina o gozdovih je 800 let stara 
ustavna zaveza o svoboščinah in omejeni zasebni 
lastnini (wikipedia). Kljub dolgi demokratični 
tradicji pa so Angleži za pašnike izkrčili večino 
svojih gozdov, tako da so v 19. stoletju imeli komaj 
4,4 % gozdnatost (Rackham, 2003). 

Drobljenje zemljiške posesti se je začelo že v 
srednjem veku, ko so si dediči neuradno razde-
lili kmetijo. V 16. stoletju so fevdalci ponujali 
podložnikom hube v zakup. To so bile t. i. kupne 
kmetije, ki so bile sicer dedne, vendar jih kmet ni 
nikdar odkupil; bolj svoboden je bil samo zakup 
vinogradov po gorskem pravu. Z aglomeracijo 
prebivalstva se je razmahnila delitev zemljišč; 
začela se je v srenjskih gozdovih in pašnikih. 
Mnogi kmečki sinovi, ki so ostali brez zemlje, 
so si od vaške skupnosti in fevdalnega gospoda 
izprosili dovoljenje za prilastitev dela gmajne ali pa 
so v oddaljenih krajih brez dovoljenja izkrčili del 
gozda in si uredili bivališče z zemljo ali brez nje.   

Pred letom 1700 so bili redki podložniki, ki 
so imeli v posesti gozdove, tudi delitev kmetij 
ali hub so takrat dovoljevali samo izjemoma. Še 
preden so kmetijska zemljišča postala zasebna 
lastnina, so bila zasebna last posamezna plodo-

nosna drevesa, četudi so stala na zemljišču, ki je 
bilo last gosposke ali srenje (Radkau, 2012). Ta 
posebna oblika služnosti je bila pri nas znana na 
Goriškem. Ob koncu 17. stoletja je marsikje nastala 
prenaseljenost, zato so zemljiško posest prikrito 
delili na več delov. Vendar prevzemniki niso bili 
lastniki, temveč samo uporabniki. Deljivost kmetij 
se je konec 18. stoletja večala tudi zato, ker so se 
kmečki sinovi s prevzemom kmetij reševali pred 
dolgotrajno vojaško obveznostjo. Med Bovčani 
je bila celo razširjena navada, da je oče razdelil 
zemljo med vse otroke (Kos, 1965). Na Pivškem 
so se kmetije delile, ker so lahko vsi lastniki kmetij 
brez omejitev sekali in prodajali les iz snežniških 
gozdov, kar jim je omogočal količinsko neopre-
deljen vpis v deželno desko (Kačičnik, 2004). Pri 
nedeljivosti gospodarsko zaokroženega obrata so 
dedovanje reševali z odpravninami. Načelo nedel-
jivosti izraža slovenski rek: „Hiša razdeljena pade, 
kakor zapuščena.“ V srednjem veku so nezakonske 
otroke diskriminirali z zapovedjo: »Kdor je brez 
zemlje, se ne sme poročiti.« 

V drugi polovici 18. stoletja sta si prosvetl-
jena vladarja Marija Terezija in njen sin Jožef II. 
prizadevala ohraniti grunte in zagotoviti kmečko 
dedno nasledstvo; namesto začasnega (zakupnega) 
prava, naj bi uvedli dedno pravo. Gospodarski 
razlogi so bili v prid velikih kmetij, demografski 
pa za drobitev posesti. Medtem ko so kmetijska 
zemljišča lahko prehajala iz graščinskih (domini-
kalnih) rok v kmečke, se je s privatizacijo gozdov 
zatikalo. Zasebno lastništvo nad zemljišči se je 
snovalo postopoma; kmetje so postali večinski 
lastniki gozdov šele v novi dobi, večinoma med 
letoma 1870 in 1880, najprej z delitvijo skupnih 
gmajn, večinoma pa z zemljiško odvezo. 

2.1  Odprava gmajn

Gmajne ali soseske so bile ostanek nekdanjih 
skupnih zemljišč, ki so jih kot skupnosti uporab-
ljali prebivalci ene ali več vasi. Marsikje se je 
tako zabrisal status služnostnega zemljišča, da 
so veljala za občinsko premoženje. Take gmajne 
so prevladovale na Krasu in so jih med prvimi 
pogozdili s črnim borom. Med skupnimi zemljišči 
so prevladovale tudi planinske pašne površine. 
Kolektivna raba skupnih zemljišč se je večinoma 
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Karta 1: Nesmiselna in škodljiva razdelitev srenjskega pašnika Mlake-Blato v k. o. Radomlje v Občini Domžale. 
Kljub rodovitnemu rastišču ozke in dolge parcele lastnikom ne prinašajo nobenih koristi.    

Karta 2: Jermenaste gozdne parcele v k. o. Poljčane sežejo 
na zelo strmem severnem pobočju Boča od nadm. viš. 
okoli 340 m do vrha Boča, 978 m. Nekateri trakovi so 
široki samo nekaj metrov in več sto metrov dolgi ter 
zaradi nedoločljivih mej že sto in več let brez sečenj. 

povsod izkazala za uničujočo, kajti v duhu Hardi-
nove (1968) tragedije srenjskih zemljišč je želja po 
maksimiranju osebnih koristi neizbežno privedla 
do uničenja naravnega vira.

Množično posedovanje in drobljenje gozdov 
se je začelo z odpravo srenj v 18. stoletju. Zaradi 
skromne donosnosti in širjenja kužnih bolezni 
je Marija Terezija z začasnim gozdnim redom 
(Interimswaldordnung) leta 1745 naročila razdeli-
tev skupnih gozdov in skupnih planin. Leta 1767 
je ponovno opozorila na potrebo po izboljšanju 
srenjskih pašnikov, leto kasneje pa je patent pri-
nesel zahtevo po njihovi razdelitvi. Od razdelitve 
so bili izvzeti gozdni, močvirni in hriboviti predeli 
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ter pašniki, kjer bi bil delež na posameznika manjši 
od 1/16 orala. Leta 1769 so začeli za podložniško 
posest uvajati zemljiške knjige. Vzporedno s 
predpisi o razdelitvi srenjskih pašnikov je cesarica 
izdala vrsto uredb o razdelitvi srenjskih gozdov. 
To so bili večinoma pašniki, porasli z redkim 
drevjem in so bolj kot na gozdove spominjali na 
parke. Toda nesmotrno deljenje srenjskih gozdov 
je povzročilo še večje pustošenje gozdov, zato 
so leta 1828 z dvornim dekretom razdeljevanje 
prepovedali in leta 1849 uzakonili začasni red na 
skupnih zemljiščih. 

2.2 Razkroj hubnega sistema
V času Marije Terezije skoraj nikjer ni bilo več 
celih hub, pač pa se je povečevalo število kajžar-
jev in gostačev, slednji so bili celo brez zemlje. 
Na Kranjskem in Goriškem je bilo z odlokom 
dvorne pisarne leta 1807 prepovedano razkosa-
vanje kmetij brez privolitve zemljiških gospodov, 
kresije ali deželne vlade. V obdobju francoske 
zasedbe (1809–1813) je bil na ozemlju Ilirskih 
provinc (Kranjska, Goriška, Istra, Dalmacija, del 
Koroške) uveljavljen Napoleonov državljanski 
zakonikom (Code civil), ki ni poznal omejitev pri 
razpolaganju s kmečko zemljo. Liberalna družba 
je namreč zahtevala enakost pred zakonom in 
tudi enakost otrok pri delitvi premoženja staršev. 
Medtem ko je dotlej kmetijo dedoval najstarejši 
potomec, se je odslej po smrti staršev delila med 
vse dediče enako. Razglašena deljivost kmečke 
posesti je v Ilirskih deželah ostala v veljavi tudi 
po odhodu Francozov.

2.3 Služnostna odveza
Po rimskem pravu so bila zemljišča, ki niso pri-
padala nobenemu fevdalnemu gospodu ali hubi, 
nikogaršnja last (res nullius) in so postala last 
vladarja, podložniki pa so v njih ohranili pravico 
uporabe. Služnosti na gozdovih so zadnji ostanek 
skupnega lastništva gozdov in gmajn. Večinoma 
so nastala na slabših neobdelanih zemljiščih. 
Prvi poskusi urejanja služnosti na Kranjskem so 
potekali na škofjeloškem gospostvu, kjer so pod-
ložnikom dodelili manjše dele gozda v zameno za 
prejšnje servitutne pravice (Perko, 2002). Podobni 
neuspešni poskusi so potekali tudi drugje. 

Revolucionarno leto 1848 je mejnik, ki je do 
temeljev zamajal zaostalo fevdalno državo in 
med drugim sprožil urejanje služnostnih pravic v 
gozdovih. Podložniki so v strahu, da bodo izigrani 
in bodo ostali brez gozdov, marsikje pretirano 
posegali vanje in jih divje pustošili. V snežniški in 
planinski gospoščini so kmetje dobesedno ropali 
gozdove in s prodajo lesa v Trst in druge obmorske 
kraje zaslužili toliko, da so popolnoma opustili 
domače kmetovanje. Patent iz leta 1853 je določal, 
da se mora zemljiška gosposka rešiti servitutov 
z odkupom kmetijskih zemljišč, gozdove pa so 
morali fevdalni lastniki odkupiti od servitutnih 
upravičencev ali jim odstopiti del gozdov. Večina 
podložnikov je zahtevala gozdove, le malokateri 
je vzel denar. Pri prevedbi servitutnih pravic so 
se gozdni veleposestniki krčevito upirali odstopu 
gozdov. Kljub temu je bila po končani odvezi pred 
letom 1900 množica kmetov, ki so postali lastniki 
80 % slovenskih gozdov. Razdeljevanje je potekalo 
brez pravega premisleka, v škodo kmetov, in je 
nerazumno povečevalo razdrobljenost. V k.o. 
Podkraj so 554 ha gozdov razdelili med 53 upra-
vičencev. Vsaka kmetija je prejela 10 ha, vendar 
ne skupaj, ker so 554 ha razdelili na deset delov in 
od tega vsak del na 53 delov. Celotna površina je 
bila razdeljena na 530 parcel po en hektar (Perko, 
2002). Z individualizacijo oziroma dodeljevanjem 
gozdov posameznim hubam pa se je v 19. stoletju 
povečalo tudi število parcel (Britovšek, 1964). 

Leta 1868 so jožefinske reforme odpravile ome-
jitve pri dedovanju tudi v vseh preostalih avstrijskih 
deželah (Štajerska). S temi spremembami je rimsko 
pravo nadomestilo dotedanje slovansko oziroma 
germansko pravo. Nova zakonodaja ni povzročila 
samo zmanjševanja kmetijske pridelave, vedno 
večje siromašenje kmetov, zadolževanje, vdajanje 
alkoholu, temveč tudi čezmerno izkoriščanje gozdov. 
Gozdne posesti so, razen z dedovanjem, drobili 
tudi zaradi prezadolženosti, ko so se posestniki s 
prodajo dela svojih gozdov skušali rešiti dolgov. 
Kmečki dolgovi, nastali zaradi neprestano rastočih 
davkov in odškodnine za zemljiško odvezo, so otežili 
preživetje vedno večjemu številu majhnih kmetij. 
Že pred prvo svetovno vojno je število malih kmetij 
prevladovalo nad številom srednjih in velikih. 

O slabostih drobljenja kmetij so razpravljali leta 
1861, ko je bilo v Ljubljani osnovano Juridično 
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društvo, ki je združevalo več kot sto pravnikov. 
V razkosanih kmetijah so uvideli razlog naza-
dovanja kmetijstva in obubožanja kmetov. Proti 
drobljenju zemljišč se je izrekla Kranjska kme-
tijska družba in tudi železarji so opozarjali na 
škodljive posledice delitve gozdov (Janša-Zorn, 
2001). Toda v času nastajajočega kapitalizma, 
modernizacije in demokratizacije Avstrijskega 
cesarstva je na našem ozemlju prevladala konser-
vativna kmečka stranka, ki je pod klerikalnim 
vplivom poveličevala male kmetije, čeprav je 
bilo dokazano, da sta razdrobljenost gozdnih in 
kmetijskih zemljišč glavna krivca za revščino in 
zaostalost kmetijstva.

Leta 1884 so se najvidnejši slovenski politiki 
v Ljubljani posvetovali o škodljivem drobljenju 
kmetij. Drobitev je dosegla tolikšen obseg, da je 
država leta 1889 morala sprejeti poseben zakon, 
ki je omejeval delitev srednje velikih posesti; 
za majhne kmetije je bilo vse to že prepozno. 
Podrobnosti o tem so bile prepuščene deželnim 
zakonodajam, kar pa so uredili samo na Koroškem 
(Janša-Zorn, 2001). Zemljo so zelo drobili tudi v 
Prekmurju, kjer so kmetije delili že od leta 1700 
naprej po ogrskem pravu, ki je sledilo načelom 
rimskega prava.

Zdravnik in politik J. Vošnjak je leta 1884 med 
drugim predlagal rešitev, ki se je sto let kasneje 
uresničila v obliki „zaščitenih kmetij“. To so 
perspektivne kmetije, ki jih Zakon o dedovanju 
(1976) varuje pred škodljivimi posledicami dro-
bljenja. V stari Jugoslaviji so skušali preprečiti 

drobljenje gozdov z administrativnimi ukrepi. 
Zakon o gozdovih (1929) je določal, da je zasebne 
gozdove in gozdna zemljišča mogoče deliti samo 
z oblastnim dovoljenjem. Po drugi svetovni vojni 
je bilo dedovanje dopustno, omejitve parcelacij 
pa so bile neučinkovite. Tudi sedaj veljavni zakon 
o gozdovih (1993) prepoveduje delitev parcel, 
manjših od 5 ha, kar pa ničesar ne rešuje, kajti 
drobljenje se prikrito nadaljuje z dedovanjem 
kot solastništvo. 

Ob segregaciji je imela povprečna slovenska 
kmetija 5,6 hektarjev gozda. Pred drugo svetovno 
vojno ga je povprečno kmečko gospodarstvo 
posedovalo 3,8 ha, zdaj pa ima 80 % posestnikov 
manj kot 2,3 hektarja gozda, pa še tega ne več v 
enem kosu, po navadi na treh prostorsko ločenih 
parcelah. Leta 1900 je bilo 140.000 lastnikov 
gozdov, leta 1950 okoli 160 000, pretežno kmetov, 
sedaj jih je že več kot 461.000 in med njimi pre-
vladujejo nekmetje (55 %). Leta 1955 je bilo okoli 
700.000 gozdnih parcel, sedaj jih je že več kot 
poldrugi milijon. Mnogi sploh ne vedo, kje imajo 
gozdove, kaj šele, da bi poznali meje. Vedno več 
lastnikov je premoženjskih in jih gospodarjenje 
ne zanima, zato beležimo enormna odstopanja 
med načrtovanimi in izvršenimi deli. 

3 GOZD KOT SKUPNA DOBRINA 
(PRoPERTy RiGhTS) JE DEL 
SOCIALNEGA SISTEMA DRUžBE

Po klasičnem lastninskem pojmovanju je posest 
(lat.: possessio) absolutna oblast nad neko stvarjo, 
od katere so drugi izključeni. Po teh nazorih je 
lastnina veljala za nedotakljivo in sveto. Lastnik 
je lahko počel s svojim imetjem, kar je hotel, 
lahko ga je uporabljal po lastni želji, izrabljal 
ali pustil popolnoma neizkoriščenega. Paziti 
je moral le, da drugim ni povzročal škode ali 
ogrožal njegove lastnine; kajti že rimsko pravo 
je poznalo pravilo neminem laedere – nikomur 
škodovati. 

Tomaž Akvinski (1225–1274) je lastnino 
zemljišč opredelil kot kolektivno in univerzalno 
dobrino, ki pripada vsem generacijam. Pri tem 
je izhajal iz načela „kar narava položi na skupno 
mizo, je namenjeno vsem bitjem in ne samo člo-
veku ter zlasti ne samo lastniku” (Fink, 1992). 

Graf 1: Če obstoječe trende povečevanja števila parcel in 
njihovih lastnikov linearno ekstrapoliramo v prihodnost, 
se razkriva katastrofalno siromašenje naravnih virov.
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Sv. Tomaž je tudi razlikoval pravično posest od 
njegove rabe. Menil je, da dobrine ne smejo biti 
samo od lastnika, temveč tudi od drugih, da se z 
njimi vzdržujejo, kolikor niso potrebni lastniku 
(Gosar, 1994). Tudi Juan Luis Vives (1493–1540), 
oče sodobne psihologije, špansko-nizozemski 
humanist, je prvi zahteval, da je „zemlja last 
celotnega človeštva in da je zato vsak, ki si prilasti 
kak njen del, dolžan zagotoviti preživetje vsem 
nelastnikom”. Prosvetljeni filozof in pisatelj J. 
J. Rousseau (1993), ki je v 18. stoletju vplival 
na francosko revolucijo in sodobno evropsko 
politiko, je o izvoru lastnine zapisal: „Prvi, ki je 
ogradil neko zemljišče in izrekel usodne besede ̀ to 
je moje` ter je naletel na dovolj neumne ljudi, ki so 
mu to verjeli, je bil ustanovitelj civilizirane družbe. 
Če bi mu pametni ljudje izruvali količke in zasuli 
jarke ter ga opozorili, da plodovi pripadajo vsem, 
zemlja pa nikomur, bi narodom prihranili zločine, 
umore, vojne, siromaštvo in druge grozovitosti.” 
Pojav zasebne lastnine je bila nesreča, ker je ljudi 
razdelila na bogate in revne. 

Kasneje je Rousseau (2001) omilil svoja radi-
kalna stališča in v družbeni pogodbi predlagal, 
naj bi bila država gospodar vseh javnih dobrin, 
lastniki pa bi jih samo varovali. Spoznal je, da 
vsaka družba temelji na zasebni lastnini, zato si 
je prizadeval za zmanjševanje prevelikih razlik 
v imetju. Od francoske revolucije naprej ljudje 
prepoznavamo enakopravnost in osebno svobodo 
za temeljni vrednoti. Vendar si obe vrednoti 
nasprotujeta, kajti enakopravnost lahko zago-
tovimo le s kratenjem svoboščin premožnejših. 
Če pa hočemo vsakomur zagotoviti, da počne s 
svojo lastnino, kar ga je volja, moramo pozabiti 
na enakopravnost. Za ljudi z liberalnimi nazori 
je svoboda posameznika nekaj najsvetejšega, za 
socialiste pa je neenakopravnost najhujše sve-
toskrunstvo človeštva. Nasprotij med „egalite 
in liberte” doslej še ni rešila nobena družbena 
ureditev, tudi najbolj demokratična ne. Zato še 
vnaprej ostaja nedorečeno, koliko ekonomske 
svobode bi morali žrtvovati zavoljo večje enakosti 
oziroma kako omejiti osebno svobodo in povečati 
moč skupnosti, v kateri živimo? 

Liberalni kapitalizem pojmuje lastnino po 
rimskem pravu, t. j. z izključevanjem tretjih 
oseb. V prvem avstro-ogrskem zakonu o goz-

dovih (1852) je bilo celo prepovedano hoditi 
po gozdovih zunaj javnih poti, nabirati gozdne 
sadeže, plodove, semena, jagode, gobe in gozdna 
zelišča. Tudi prvi jugoslovanski zakon (1929) 
je smiselno povzel ta določila, čeprav se je že 
po prvi svetovni vojni uveljavilo spoznanje, da 
so z lastnino povezane tudi dolžnosti. Tako je 
bilo v vidovdanski ustavi (člen 36) zapisano, da 
„izvirajo iz lastnine tudi obveznosti”. Toda Zakon 
o gozdovih kraljevine Jugoslavije ni prepoznal 
socialnih vlog gozdov in je med gozdne prekrške 
uvrščal nabiranje semen, grabljenje listja, mahov 
ipd., brez ustreznega dovoljenja. Na našem 
ozemlju so se razlike v posesti gozdov zmanjšale 
samo v času socializma (1945–1990), obljubljena 
agrarna reforma v Kraljevini SHS se je namreč 
po balkansko izjalovila. 

Sodobna evropska pravna misel je zavrnila 
tradicionalno pojmovanje lastnine gozdov. Last-
nina ima namreč vrsto socialnih in ekoloških 
funkcij, npr.: čisti zrak in voda, zdrava zemlja, 
mir, varstvo narave, rekreacija, izobraževanje, 
raziskovanje ipd. Sodobno lastništvo je v bistvu 
večlastništvo, deljeno je med lastnike in družbo. 
V okviru zakonskih omejitev lastnik razpolaga 
samo z lesom, medtem ko vse druge dobrine in 
storitve lahko uživajo tudi nelastniki. 

Zaradi posebne bioekološko-tehnične in eko-
nomske narave gozdne proizvodnje so gozdovi 
opredeljeni kot obnovljivo naravno bogastvo in 
kot najobsežnejša javna dobrina. Javno dobro 
so koristi, ki so namenjene vsem in zagotovljene 
brez plačila (okolje, zrak, voda, narava, rekrea-
cija). Člen 67 naše Ustave določa tako uživanje 
lastnine, da sta poleg gospodarske funkcije zago-
tovljeni tudi socialna in ekološka. To pomeni, 
da ni dopustno ravnanje zgolj z vidika dobička, 
temveč je treba upoštevati skupne interese, kar je 
še zlasti pomembno za varovanje narave in okolja. 
V zadnjih letih se širom sveta povečuje nevarnost 
prikrite privatizacije pitnih vod, po katerih ste-
gujejo kremplje pohlepni mednarodni konzorciji 
(švicarski Nestlé). Če jim bodo te namere uspele, 
smo zelo blizu davku na izdihani CO2. Liberalni 
kapitalizem je nevarno gojišče sebičnih in nevo-
ščljivih posameznikov, ki vedno glasneje zanikajo 
civilizacijske pridobitve 20. stoletja. 
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4 ŠKODA ZARADI DROBLJENJA 
ZEMLJIŠČ

Za gospodarjenje z gozdovi sta tako kot za 
kmetijstvo odločilnega pomena velikost in 
razdrobljenost posesti. S temi vprašanji se stro-
kovnjaki poglobljeno ukvarjajo že od sredine 19. 
stoletja. Dr. Hlubek, ki je že leta 1853 nasprotoval 
delitvi posesti, je med drugim zapisal: „Kein 
Vogel zerstört sein eigenes Nest, keine Bauernfa-
milie zertrümmert ihren Besitzt“ (Nobena ptica 
ne razdira svojega gnezda, nobena kmečka 
družina ne drobi svoje posesti). Leta 1860 je 
tudi zapisal, da je zaradi razdrobljenosti gozdov 
v mariborskem okraju brezupno pričakovati 
izboljšanje stanja gozdov, ker ne morejo zado-
stiti domačim potrebam. Izjema so le gozdovi 
na Pohorju in v manjši meri gozdovi Boča in 
Maclja na meji s Hrvaško. Tudi deželni stanovi 
so že zgodaj spoznali škodljivost razdeljevanja 
kmetij (Mal,1928). 

V ekonomski teoriji je atomizacija zemljišč, 
zlasti gozdnih, eden najneugodnejših družbeno-
gospodarskih fenomenov. Razlogi zanj so številni 
in mogovrstni ter imajo dolgo zgodovino. Ker je 
na svetu vse povezano z vsem, je vsaka delitev 
v postoru in času destruktivno poenostavljanje. 
Za zasebne gozdove velja nenapisani zakon: „Z 
zmanjševanjem gozdne grude upada njihova 
kakovost in vrednost,” kajti mala gozdna posest 
ne more slediti vzdržnemu, varovalnemu in 
strokovnemu ravnanju z gozdovi. Brez znanj, 
izkušenj in ustrezne opreme delo v gozdu ni 
samo zdravju škodljivo, temveč je tudi življenjsko 
nevarno. O tem pričajo številne smrtne žrtve in 
trajne poškodbe, ki se vsako leto dogajajo v naših 
gozdovih. Množica parcel po nepotrebnem z 
enormnimi stroški obremenjuje raznovrstne in 
številne javne evidence (statistične, geodetske, 
sodiščne, davčne, socialne, gozdarske, kmetij-
ske idr.). 

Razdrobljenost parcel, majhnost gozdnih 
posesti in velik delež gozdov v lasti nekmečkega 
prebivalstva so razlogi za slabo izkoriščanje brez-
plačnih naravnih virov. Samo rastline so sposobne 
proizvajati nove snovi, človek jih lahko samo 
preoblikuje in prevaža. Vir življenja je Sonce in 
edino fotosinteza lahko prepreči okoljsko kata-

strofo človeštva. Ruski botanik K. A. Timirjazev 
(1843–1920) je ugotovil:„Vsak sončni žarek, ki 
ga ne ulovimo z zeleno površino polj, travnikov 
ali gozdov, je za vedno izgubljeno bogastvo in za 
tako razmetavanje bo bolj prosvetljeni potomec 
nekoč obsojal svojega neizobraženega prednika.” 
Nizka stopnja izkoriščenosti naravnih virov je 
narodnogospodarsko škodljiva, saj povečuje zao-
stalost in siromaši državo. Slovenija ni bogata, 
saj je do vratu zadolžena (< 30 milijard), zato 
je nerazumno, da tako brezbrižno preziramo 
dobrine, ki nam jih brezplačno ponuja narava. 
Nedotaknjeno naravo si lahko privoščijo na boga-
tem Zahodu – v ZDA, kjer se je rodil kult divjine 
ali deviške narave.  

Na majhnih parcelah ni mogoče racionalno 
gospodariti in izkoriščati naravnih rastiščnih 
potencialov. Atomizirani gozdovi so tudi slabo 
prilagojeni na marketinške razmere, zato je 
malo upanja, da bo v bližnji prihodnosti oživela 
„gozdno-lesna veriga“. Drobnolastniška struktura 
gozdov je že v preteklosti negativno vplivala na 
razvoj lesne industrije. Njen razvoj se je začel z 
veneciankami, ob katerih so rasli manjši prede-
lovalni obrati. Z zaboji, parketom in preprostim 
pohištvom pa se je razvoj končal, kajti mala 
gozdna posest ni ponudila nobenih možnosti 
razcvetu večje lesne industrije. Po drugi svetovni 
vojni se je z zaplembami in nacionalizacijami 
fond družbenih gozdov povečal na 40 %, kar je 
dalo razvojni polet slovenski lesni industriji, ki 
se je tako razbohotila, da smo morali les uvažati 
celo iz Afrike. 

Po osamosvojitvi smo z zakonom o denacio-
nalizaciji gozdove vrnili prvotnim lastnikom, 
vzporedno so z nepremišljeno privatizacijo (divjim 
lastninjenjem) propadla lesnoindustrijska pod-
jetja. Ponovno imamo 80  % zasebnih gozdov, 
toda sedanje stanje lastniške strukture je bolj 
razdrobljeno in razkosano kot pred poldrugim 
stoletjem. Več kot polovico lastnikov je nekmetov, 
med njimi je vedno več ljubiteljskih lastnikov 
gozdov, ki od gozdov niso eksistenčno odvisni in 
nimajo nobenih potreb, niti želj, da bi z gozdovi 
gospodarili in jih komercializirali. Lastniki nimajo 
nobene motivacije za gospodarjenje z gozdovi. 
Z opuščanjem nege le-ti nazadujejo, slabša se 
njihovo zdravstveno stanje, zmanjšuje se njihova 
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mehanska stabilnost, kakovost, zgubljajo pa tudi 
največjo dragocenost – pestrost vrst. 

Pred osamosvojitvijo je bil les cenjena surovina, 
namenjena pretežno industrijski predelavi in nikoli 
ni bila tako malovredna, da bi jo večinoma kurili. 
Naravi prepuščen razvoj ni gospodarjenje in tudi 
cilji narave niso identični s človeškimi. Drva rastejo 
sama, brez pomoči gozdarjev, visokovreden les 
pa lahko vzgojijo samo strokovnjaki. Bolj ko se 
gozdovi drobijo, bolj so odtegujejo blagovni 
proizvodnji, kar dokazuje vedno slabša oskrba 
našega lesnega tržišča, ko 20 % državnih gozdov 
ponudi na trg 50 % lesne surovine, medtem ko 
enaka količina lesne mase prihaja iz zasebnih 
gozdov, katerih je 80 % ali štirikrat več! Tržna 
pridelava je padla na raven, ki ne zagotovlja dovolj 
surovin niti za obstoječe, zelo okrnjene, lesnoin-
dustrijske obrate. Želje po novih tovarnah so čista 
utopija, kajti v globaliziranem svetu velja zakon 
„ekonomije obsega“ – donosne so samo tovarne, 
ki predelujejo velike količine. Zato so bukovo 
celulozo prenehali izdelovati v Krškem, ker je bilo 
pol milijona m3 lesa premalo za konkurenčno 
proizvodnjo.  

Če ne bomo ustavili katastrofalnih trendov dro-
bljenja posestne strukture, bo postal vsak Slovenec 
lastnik majhne gozdne parcele in večina se bo zado-
voljila z vsakoletnim deputatom drv. Prevladovali 
bodo malovredni „energetski gozdovi”, v katerih 
ne bo tržnih presežkov ali pa bodo malovredni. 
Poraba lesne biomase za kurjavo se povečuje iz 
leta v leto. V strukturi porabljenih energentov za 
ogrevanje bivalnih prostorov imajo lesni viri že zdaj 
60 % delež. Raba lesa v nerazumnih mejah pomeni 
grožnjo za okolje in zdravje ljudi. Majhna kurišča 
z nepopolnim izgorevanjem, mokrimi drvmi ali 
slabimi kurilnimi napravami so nevarni onesnaže-
valci ozračja. Zaradi izpuhov rakotvornega črnega 
ogljika ali delcev PM10 (manjši od 10 mikronov) 
lesna biomasa izgublja vse glorificirane pred-
nosti obnovljivega goriva. Slovenija je po delcih 
PM10 – na prebivalca in na površino – med najbolj 
onesnaženimi državami EU, zaradi česar smo že 
v postopku uradnega opominjanja in če stanja ne 
bomo popravili nam grozi kazen 38.000 evrov na 
dan (Delo, 2015). Smo tudi v samem vrhu svetovne 
lestvice o pojavljanju rakavih obolenj. Zaradi zdra-
vstvenih groženj je v Parizu prepovedano kurjenje 

z lesom. Naravnemu razvojnemu toku prepuščeni 
gozdovi ne potrebujejo gozdarjev, tudi lesarjev 
ne bodo pogrešali, kajti kuriti z lesom so znali že 
naši davni predniki pred 400.000 leti. Da vedno 
bolj drvarimo in slabo gospodarimo, dokazuje 
tudi ignorantski odnos do podlubnikov; namesto 
da bi jih zatirali, samo neprizadeto spremljamo 
njihove pojedine in krivdo za povzročeno škodo 
prelagamo na vreme.

Graf 2: Gozdarstvo in lesna industrija sta v Evropi med 
pomembnejšimi gospodarskimi panogami, njun pomen 
pa se še povečuje, le pri nas anahronistično nazadujeta 
obe panogi. V prvih desetletjih 19. stoletja so približno 
85 % posekanega lesa porabilo za kurjavo in le 15 % 
za bolj kakovostne izdelke. Sedanji trendi kažejo, da 
se bo zgodovina ponovila.

Graf 3: V svetu se veča poraba lesa, pri nas se zmanj-
šuje, zato ne moremo slediti sodobnemu razvoju 
lesnoindustrijskih obratov, ki jih je vedno manj, a so 
po obsegu vedno večji. 
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5 „SMALL IS BEAUTIFUL“

Namesto zaključka smo kot podnaslov uporabili 
misel ekonomista in slovitega gospodarstvenika E. 
F. Schumacherja (1993), s katero je izražal naspro-
tovanje gigantizmu in silovitosti industrijskega 
razvoja. Z njo karikiramo našo tradicionalno 
omalovaževanje drobljenja zemljišč in gozdov, ki 
postopno razgrajuje naše narodno bogastvo ter 
vodi v siromaštvo, ekonomsko odvisnost, izgubo 
svobode in samostojnosti.

Ko so z zakonom o uravnavi služnosti kmetje 
postali lastniki kmetij in gozdov, so prevladovale 
srednje velike kmetije. To so bili zaokroženi obrati, 
ki jih je primitivno, z ročnim delom, obdelovala 
povprečna družina in na njej pridelala vse, kar je 
potrebovala za dostojno življenje. Z demografsko 
rastjo pa se je začelo drobljenje kmetij; največja 
nevarnost je pretila iz zakona o dedovanju. Običaji 
dedovanja so različni, pestre so tudi obremenitve 
za prevzemnike posesti. Kmetija ali posamezne 
parcele se lahko realno delijo ali pa posest ostaja 
neokrnjena celota, prevzemnik pa mora v denarju 
in/ali v naravi (les za novo bivališče idr.) izplačati 
dediče ali jih doživljenjsko preživeti. Dedovanje 
je vedno oslabilo proizvodne možnosti, kar se je 
odrazilo v negativnem razvojnem zaostajanju. 
Pretirani posegi v lesno biomaso so še pospešili 
siromašenje lastnikov.   

Poldrugo stoletje smo priče drobljenju zemljišč 
in nikoli nismo zmogli moči, da bi spremenli 
uničujoči trend. Večini slovenskih konzervativ-
nih voditeljev je ustrezala siromašna proizvodna 
struktura z več kot 90 % neukega kmečkega pre-
bivalstva. Skrajno škodljivo razkosavanje gozdov 
lahko zaustavimo samo z družbeno pravičnim 
obdavčenjem, ki mora temeljiti na holističnih 
znanstvenih dognanjih fitocenološke metode in 
mora biti za vse izračunano po enakih merilih. 
V Nemčiji so že po sredini prejšnjega stoletja 
sprejeli model obdavčenja, s katerim uspešno 
vzpodbujajo koncentracijo posesti (Cimperšek, 
2013, 2014). 

Dobro tisočletje smo bili Slovenci pod tujo 
oblastjo, ko pa smo po letu 1991 postali samo-
stojni, se je izkazalo, da nismo sposobni uprav-
ljati svoje države. Tako hipotezo je že leta 1905 
postavil češki pravni zgodovinar J. Peisker, ki je 

trdil, da smo anarhičen, suženjsko orientiran 
narod slabičev in zato nezreli za lastno državo 
(Dolenc, 1935). Podobno je že pred poldrugim 
tisočletjem ugotavljal tudi bizantinski kronist 
Prokopijev, ki je družbeno organizacijo Slovanov 
označil za izrazito nesložno, s komaj zaznavnimi 
medsebojnimi povezavami in zato nesposobno za 
lastno državno življenje (Vilfan,1996). 

A. Trstenjak (1991) je ugotovil, da smo 
Slovenci zgodovinsko razklani, nevoščljivi in 
nepremišljeni ter zato nesposobni razumnih in 
gospodarnih povezav, ki bi lahko omilile slabosti 
drobnolastniške strukture. Iz majhnosti smo 
celo naredili moralno kategorijo kreposti. Tudi 
pronicljiva novinarka S. Obolnar je ugotovila, 
da smo Slovenci „samozadovoljni v majhnosti”. 
Slovenci težimo k organizaciji majhnih, preglednih 
socialnih skupin, ki skrbijo za svoje preživetje 
in se ne ozirajo na druge socialne skupine. To 
je namreč značilen preživetveni egoizem, ki 
izhaja iz domačijskega produkcijskega modela 
(Godina, 2014).

Slovenska velikostna struktura zasebnih pose-
stev je v primerjavi z evropskimi globoko pod 
povprečjem. To so razlogi nizke produktivnosti 
dela in naše slabe konkurenčne sposobnosti 
(Jambrek, 1997). Nekonkurenčnost pesti tudi 
naše kmetovalce, ki ne morejo tekmovati z 
uvoženimi izdelki mleka, mesa, žit, krompirja 
idr., kajti povprečna slovenska kmetija obsega 
3,4 ha, v EU pa več kot 14. V Evropi lastniki 
vlagajo v povečevanje posesti, naše pritlikave 
kmetije pa v številčnost in zmogljivost traktorjev. 
Zaradi posestne razdrobljenosti se sramotno in 
škodljivo zaraščajo desettisoči hektarov pašni-
kov in travnikov na Krasu, ki so bili kultivirani 
z enormnimi vložki dela, saj so iz vsakega m2 
otrebili, t. j. Odstranili, 500 do 1000 kg kamenja 
(Kladnik,1999).

Gozdovi pokrivajo več kot 60  % narodnega 
ozemlja in les je naša edina surovina, ki jo 
imamo v izobilju, a še s to ne vemo kaj početi. 
Nesreča slovenskega gozdarstva je tudi v tem, 
da ga upravljajo kmetijci, ki svojega področja 
ne obvladujejo, zato je nerealno pričakovati, da 
bodo uveljavili tako metodo obdavčenja, ki bo 
spodbudila proces združevanja razdrobljenih in 
razparceliranih zemljišč. Tako tudi novo usta-
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novljena gozdna družba ne bo izboljšala slabega 
stanja gozdov, saj bomo še naprej po nizkih cenah 
izvažali les in za drag denar kupovali izdelke iz 
nekoč domačega lesa.  
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Kot vemo, je bil Zakon o gospodarjenju z gozdovi 
v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) sprejet. Gre 
za zakon, ki določa način gospodarjenja z državnimi 
gozdovi: razpolaganje z njimi, upravljanje z njimi 
ter pridobivanje gozdov. Ta zakon naj bi zagotovil 
ustrezno upravljanje državnih gozdov potem, ko 
bo minilo 23-letno obdobje, ko je s temi gozdovi 
na podlagi Zakona o skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS (ZSKZ) v imenu in za račun države 
gospodaril Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS (SKZG), ki je posloval po določilih zakona o 
zavodih, kar je predstavljalo vrsto ovir za uspeš-
nejše gospodarjenje. Prenehalo pa bo tudi 20-letno 
koncesijsko obdobje, ko so dela v teh gozdovih na 
podlagi pogodbe izvajali koncesionarji, ki jim je bila 
koncesija podeljena na podlagi navedenega zakona. 
Po tem obdobju je bilo brez dvoma treba določiti 
gospodarjenje z državnimi gozdovi na način, da 
bodo zagotovljeni boljši rezultati za lastnika in 
gozdove. Že v obdobju (1989–1993) priprav in 
sprejemanja veljavnega zakona o gozdovih je bila 
v obravnavi tudi možnost, da se za gospodarjenje 
z gozdovi oblikuje javno podjetje, ki bi v celoti 
gospodarilo z državnimi gozdovi, za določene 
strokovne dejavnosti v zasebnih gozdovih pa bi 
imelo javna pooblastila. Oblika, ki bi se približala 
takratnemu organiziranju gozdarstva v Nemčiji, 
ni bila sprejemljiva za parlament oziroma politiko, 
čeprav je bila tudi na posvetu v Topolščici spoznana 
kot najprimernejša. Razmislek o taki možnosti 
je bil opuščen tudi zato, ker se je v postopku 
priprave in sprejema zakona o denacionalizaciji 
izkazala jasna podoba o obsežnosti postopkov 
za vračanje zemljišč in gozdov upravičencem in 
gospodarjenjem z njimi v tem obdobju. Za to je 
bil s posebnim zakonom ustanovljen SKZG. Z 
zakonom je torej ustanovljena družba Slovenski 
državni gozdovi. V obdobju prehoda na obliko 
gospodarjenja z državnimi gozdovi, ki jo določa 
zakon, ne sme nastati vakuum, ki bi kakorkoli ško-
doval gozdovom. Noben zastoj zlasti pri izvajanju 
del sanacije in varstva gozdov ter obnove gozdov 
ne bo opravičljiv.

Kaj lahko pričakujejo državni gozdovi
Katere vsebine terjajo takojšno ustrezno 
ravnanje podjetja
Po sprejemu zakona o gospodarjenju z državnimi 
gozdovi je treba zagotoviti: 
– da bo gospodarjenje s temi gozdovi zgled in 

vzor vsem 400.000 lastnikom gozdov, 
–  da bo prekinjena praksa zadnjih let, ko je bilo 

tudi v teh gozdovih prekinjeno zagotavljanje 
razvoja v skladu z načrti za gospodarjenje,                                                               

–  da se poseka in izvedbe drugih del v njih ne 
bo razdrobilo na preveliko množico izvajalcev 
in bi se tako lastniku onemogočil učinkovit 
nadzor nad njimi, 

–  da bodo dela v teh gozdovih pretežno opravl-
jala domača usposobljena in opremljena 
podjetja in podjetniki z domačimi delavci,

–  podjetju sčasoma zagotoviti tudi ustrezen 
del lastnih proizvodnih zmogljivosti, ki bodo 
omogočile nabor referenčnih podatkov za 
učinkovito pripravo in sklepanje pogodb z 
izvajalci in večjo prožnost za sprejemanje 
izdelave sortimentov po naročilu, 

–  ustrezno strokovno vodstvo, brez enostrans-
kega političnega predznaka.

Državni gozd odslikava odnos države  
do gozda
Upravljanje z državnimi gozdovi oziroma bolje 
rečeno izvedba del v teh gozdovih je bila v večini 
primerov za vse lastnike gozdov lahko vzor (od 
priprave na sečnjo, njenega izvajanja do ureditve 
sečišča po končani sečnji). Kot primer dobre prakse 
pa so bila lastnikom gozdov lahko tudi druga dela, 
opravljena v državnih gozdovih. Tudi skladnost 
izvedenih del z načrti za gospodarjenje z gozdovi 
je bila vzorna. Seveda pa so bili tudi slabi primeri, 
ki se v okviru državnega podjetja ne bodo smeli 
dogoditi. Do njih bi morali takoj prevzeti ničelno 
toleranco. Spomnimo se samo neučinkovitosti 
v primeru gozda ob gradu Snežnik. Ker bo 
preoblikovanje načina upravljanja nastajalo v 
spomladanskem času, se pod nobenim pogo-
jem ne sme dogoditi zanemarjanje izvajanja 
ukrepov varstva gozdov. Pravočasno mora biti 
ves neobeljen les iglavcev umaknjen iz gozda. 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Spomnimo se tudi primerov, ko je na nekaterih 
sečiščih povsem izostal znani posluh slovenskega 
gozdarja za rahločuten odnos do gozda, prido-
bljen pri usposabljanju in izobraževanju. Bili so 
primeri, ko je bila pozabljena znana ekološka 
ozaveščenost usposobljenih izvajalcev del. Na 
sečišču so po spravilu ponekod ostajali globoki 
jarki, razbrazdani po celotni površini, kot da ne 
bi poznali sečnospravilnih načrtov, ki naj bi pri-
spevali k redu na sečišču oziroma izvedbi sečnje 
v skladu s predpisi. Od njenega začetka do konca. 
Državni gozd mora tudi naprej biti podoba 
dobrega, skrbnega in uspešnega upravljanja. 

Upravljanje mora potekati skladno  
z načrti
V državnih gozdovih je gospodarjenje v večini pri-
merov potekalo v skladu z načrti za gospodarjenje 
z gozdovi. Izvedba del je bila skladna z njihovimi 
usmeritvami. Po tem so bili državni gozdovi gotovo 
lahko zgled vsem lastnikom gozdov. V zadnjih 
letih pa so se tudi v njih pokazala prevelika, 
neopravičljiva odstopanja od načrtovanega. Ne 
sicer toliko v opravljenem poseku kot v vlaganjih 
v gozdove. Če je hotel sklad uresničiti letne načrte, 
ki si jih je zadal, je zmanjševal stroške tudi tako, 
da je oklestil višino vlaganj v gozdove. To si lahko 
ogledamo na primeru nege in obnove. Obnova je 
še posebno pomembna, ker je struktura razvojnih 
faz v državnih gozdovih izrazito v korist prestarih 
sestojev, ki bi jih morali bolj smelo pripravljati za 
pomladitev. Zato bi se moral povečevati posek 
iz priprave sestojev na pomladitev in končnih 
sečenj. Trende zadnjih let v realizaciji vlaganj 
v gozdove je treba iz padanja preusmeriti v rast 
in uskladiti z načrti.

Množica pogodb in izvajalcev lahko 
zmanjšuje učinkovitost upravljanja
Cilj z zakonom dodeljene koncesije za upravl-
janje državnih gozdov je bil tudi, da se omogoči 
obstoj in razvoj izvajalskega dela gozdarstva, 
ki bi po pretečenem koncesijskem obdobju 
zagotavljal konkurenčnost. Najprej je bilo 
prisotno razmišljanje o petletnem koncesijskem 
obdobju v zakonu o gozdovih (postopek za 
njegovo spremembo se je začel že v letu 1989). 
Pozneje je zakonski okvir za podelitev koncesije 
za upravljanje državnih gozdov prevzel ZSKZ. 
Z zakonom je bila koncesija podeljena gozdar-
skim organizacijam, ki so do uveljavitve zakona 
o gozdovih gospodarile z državnimi gozdovi. 
Skladnost take določbe z ustavo je presojalo 
ustavno sodišče in jo potrdilo z odločbo. Politika 
pa se je dolgo prepirala o dolžini koncesijskega 
obdobja. Med SKZG (koncedentom) in konce-
sionarji je bilo najprej že usklajeno desetletno. 
Zaradi odlašanja z izdajo odločb o koncesiji in 
podpisom pogodb je bilo nazadnje uzakonjeno 
dvajsetletno obdobje. Novo državno podjetje 
bo imelo možnost z izvajalci sklepati različne 
dogovore za izvedbo del: bodisi z letnimi bodisi 
z večletnimi pogodbami. Vse na podlagi javnih 
razpisov. Razumljivo je, da bo število sklenjenih 
pogodb in število izvajalcev tudi vplivalo na 
uspeh gospodarjenja. Preveliko število zmanj-
šuje preglednost in uspešnost, dosega se preveč 
različna kakovost opravljenega dela. Zato pri 
prodaji okroglega lesa lahko nastanejo tudi večje 
razlike med cenami. Površina gozda, na kateri 
bodo potekala dela, oddana enemu izvajalcu, zato 
ne bo smela biti premajhna. Verjetno je gozdno-
gospodarska enota primerna stimulativna celota 

Leto Realizacija nege v primerjavi z načrti (%) Realizacija priprave sestojev za obnovo 
(ha) v primerjavi z načrti (%)

2010 68 996; 82
2011 71 787; 65
2012 66 712; 59
2013 60 684; 56
2014 36 348; 29

*za primerjavo je upoštevana obnova iz povzetkov območnih načrtov 2011–2020; vir – ZGS Realizacija v pri-
merjavi z načrti za gospodarjenje z gozdovi na ravni, ki jo prikazuje preglednica za leto 2014, bi bila opravičljiva 
le v državnih gozdovih, ki jih je izdatneje prizadel žled. 
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tako za lastnika kot izvajalca del. Podjetje si bo 
moralo prizadevati za čim večjo učinkovitost, ki 
pa nikakor ne bo smela biti dosežena na račun 
gozda. V Sloveniji imamo okoli sto gospodarskih 
subjektov, ki zaposlujejo okoli 1.800 delavcev, 
usposobljenih za izvajanje del v gozdovih. To je 
sicer sorazmerno majhno, vendar pomembno 
število za nadaljevanje razvoja izvajalskega dela 
gozdarstva v Sloveniji. Podjetje bi moralo zasle-
dovati načine, kako skladno s predpisi tistim, 
ki izpolnjujejo pogoje, na podlagi razpisov 
zagotoviti delo v državnih gozdovih. Podobno 
organiziranost, kot bo predvidoma po sprejetju 
zakona v Sloveniji, lahko zasledimo tudi v Avstriji. 
Državno podjetje Bundesforste od 20 do 30 % 
del v gozdovih, s katerimi gospodari, opravi z 
lastnimi zmogljivostmi, preostalo količino pa 
z razpisi odda izvajalcem. Podrobnejši pogled 
v strukturo pogodbenih izvajalcev pokaže, da 
so v veliki večini domače družbe registrirane 
za izvajanje del v gozdovih. Ker bodo pri izbiri 
izvajalcev gotovo nastajali tudi zapleti, bo 
pomembno, da bodo razpisi objavljeni pravo-
časno, da bodo pravočasno pripravljene tudi 
vse podlage, potrebne za njihovo oblikovanje, 
in da bodo pravočasno podpisane pogodbe z 
izvajalci. Zato pa bo povečana tudi odgovornost 
javne gozdarske službe. 

Sprememba v organizaciji prodaje  
ne sme povzročiti škode v gozdovih
Posebno trd oreh za novonastalo podjetje bo 
prodaja gozdnih lesnih sortimentov. Velik izziv bo 
kadrovska in tudi tehnična opremljenost družbe 
Slovenski državni gozdovi za to področje dela. 
Še posebno velik zalogaj bo zato, ker bo prodaja 
okroglega lesa iz državnih gozdov omejena na 
enega prodajalca, ki bo nosil celotno tveganje 
prodaje. To bo določen čas gotovo ozko grlo. 
V dvajsetletnem koncesijskem obdobju je les iz 
državnih gozdov na trg pošiljalo najmanj od 14 
do 8 prodajalcev. Veliko od njih je imelo stike z 
več kot petdesetimi kupci. Surovino so zagotavl-

jali tudi številnim manjšim kupcem (do 1.000 3), 
pomembnim predelovalcem lesa. To je bilo zlasti 
pomembno za obdobja, ko je bil trg sorazmerno 
zasičen. Lažje se določeno količino ponudi trgu, 
če kupce išče več prodajalcev. Eden pa lahko 
z večjimi količinami izposluje višje cene. Pri 
upravljanju z gozdovi bo treba zagotoviti, da bo les 
iglavcev v čim krajšem času, vsekakor pa v roku, 
ki ga določa zakon, dostavljen na skladišča kupcev 
oziroma na zbirna skladišča zunaj gozda, kjer bo 
ustrezno obravnavan. Gradacije podlubnikov, ki 
si zadnji dve desetletji sledijo v enakomernih 
časovnih presledkih, jasno kažejo na dejstvo, da 
posekan neobeljen okrogli les iglavcev predolgo 
ostaja na sečiščih ali na kamionskih cestah. 
Škoda na lesu in v gozdovih, ki nastaja zaradi 
tega, pa je prevelika, da bi bilo tako stanje lahko 
še družbeno sprejemljivo. Podjetje bo moralo 
z ustrezno dinamiko poseka, za katero bo 
zadolžilo izvajalce, in odvoza do kupcev ali na 
zbirna skladišča zagotoviti pravočasen umik 
sortimentov iglavcev iz gozda. To bo izvedljivo 
s pametno strategijo ustrezno razpršene prodaje, 
zlasti v začetni fazi delovanja podjetja, pri čemer 
bo še vedno uporabljana tudi možnost prodaje na 
panju, in doslednostjo pri uresničevanju dinamike 
proizvodnje in odvoza. 

Že v dosedanjem obdobju so bile ob nepred-
vidljivih dogodkih težave z izvedbo potrebnih 
ukrepov. Zlasti je bilo to mogoče zaslediti na 
področju varstva gozdov. Potrebna dela so bila 
večkrat opravljena prepozno. Za dogovarjanje o 
njihovi izvedbi je bilo marsikdaj porabljenega 
preveč časa. Včasih tudi ni bilo pravočasnega 
dogovora. Z določenim odstotkom lastnih pro-
izvodnih zmogljivosti, ki jih bo imela na voljo 
družba Slovenski državni gozdovi, bo mogoče 
odpraviti take zagate. Razen tega bodo zmoglji-
vosti omogočale pridobiti referenčna izkustva za 
presojo cen za izvajana dela, ki bodo kljub javnim 
razpisom potrebna ob podpisovanju pogodb z 
izvajalci del v državnih gozdovih. 

Jože FALKNER, univ. dipl. inž. gozd. 
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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). 

Program dela zveze predstavljajo projekti in 
akcije na tistih področjih, ki predstavljajo vsebine 
zaradi katerih so se gozdarska društva povezala v 
zvezo. Sestavni del tega programa so tudi programi 
društev še posebvno tisti njihovi deli namenjeni 
širši javnosti, ki jih zveza lahko tudi sofinancira. 
Poslovno poročilo zveze obravnava realizacijo 
navedenih vsebin za minulo leto. 

Zvezo sestavlja 14 društev in sekcija Prosilva 
Slovenija, ki imajo od 30 do 150 članov. Skupaj 
ima zveza čez 1.000 članov. 

ZGDS sprejme letni program tako, da ga pri-
pravi 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 2015 je zveza od Upravne enote Ljubljana 
prejela (24.4.2015) odločbo št. 215-1539/2014-8 
z dne 20.4.2015 s katero so bila potrjena spre-
menjena pravila zveze. Pred potrditvijo so bila 
posredovana društvom in obravnavana ter sprejeta 
na občnem zboru ZGDS, dne 25.3.2015. Tako 
spremenjena pravila so objavljena tudi na spletni 
strani ZGDS. 

ZGDS je sprejeti program za leto 2015 izvedla v 
zmanjšanem obsegu zaradi manj zbranih sredstev 
kot je bilo predvideno v finančnem načrtu, pred-
vsem pa zaradi dejstva, da nekaterih programskih 
točk kljub prizadevanjem ni bilo mogoče izvesti. 
Nerealizirane so ostale tudi nekatere programske 
vsebine, ki so bile v program uvrščene že nekaj 
let zaporedoma: javne razprave o ZG, oblikovanje 
foruma za ohranjanje in izboljševanje vodnih 
virov. Izvedba javnih razprav ostaja aktualna tudi 
za programsko leto 2016. Namesto oblikovanja 
foruma za vodo, vodstvo zveze predlaga včlanitev 

Predlog Poslovnega poročila Zveze gozdarskih društev 
Slovenije za leto 2015

zveze v Društvo RS za ohranjanje vodnih virov, 
ki s programom uresničuje podobne vsebine kot 
bi jih forum. 

25. marca 2015 je bil organiziran redni občni 
zbor zveze, ki se ga je udeležilo: 8 delegatov goz-
darskih društev od štirinajstih, in predsedniki dveh 
komisij, ene sekcije in urednik GV in Gozdarske 
založbe ter predsednik in tajnik zveze. Organiziran 
je bil mesec prej kot običajno zato, ker je pred potr-
ditvijo na UE moral sprejeti spremenjena pravila 
zveze. Redni občni zbor je bil sklepčen. Na njem 
je bila sprejeta bilanca poslovanja zveze za leto 
2014 tako po vsebinski kot tudi po finančni plati 
ter program dela in finančni načrt za leto 2015. 

V okviru tedna gozdov je od 18. 5. do 4. 6. 2015 
potekala vrsta aktivnosti od katerih so nekatere 
že tradicionalno uvrščene v ta teden. 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 kar lepo število javnih prireditev 
namenjenih seznanjanju javnosti z gozdom in 
njegovim pomenom. Zveza sodeluje kot soorga-
nizator tedna in je sodelovala pri sofinanciranju 
določenih akcij.

V letu 2015 je teden gozdov potekal pod geslom 
»NEGUJMO SLOVENSKE GOZDOVE«. Osre-
dnja prireditev je bila 28.5.2015 na visoki šoli za 
varstvo okolja v Velenju. V njenem okviru so bili 
razglašeni najbolj skrbni lastniki gozdov v okviru 
OE ZGS Nazarje, razglašen najbolj prizadeven 
gozdar v letu 2015 na ZGS in razglašeno je bilo 
drevo leta. 

Strokovni posvet načrtovan za drugo polovico 
novembra ni bil izveden, ker družb izvajalskega 
dela gozdarstva ni bilo mogoče prepričati, da bi 
se vključile v njegovo izvedbo. Predvideno je bilo, 
da bi posvetovanje omogočilo pogled na ''Opre-
mljenost, usposobljenost in konkurenčnost 
slovenskega gozdarstva za bodočnost''. V letu 
2016 bo zaključeno obdobje, ko je bila GG orga-
nizacijam z zakonom podeljena 20 letna koncesija 
za izvajanje gospodarjenja v državnih gozdovih. 
Računalo se je, da bo to obdobje prispevalo, da se 
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bo izvajalski del gozdarstva kadrovsko in tehnično 
opremil za konkurenčno izvajanje del v gozdovih. 
Na ta način naj bi bil sposoben, predvsem v tekmi 
z izvajalci iz sosednjimi držav, ohraniti pretežni 
del izvajanja del izkoriščanja, gojenja gozdov in 
varstva gozdov. Računalo se je celo, da se bo opre-
mil 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 po 30. Juniju 2016. Ker vodstvo zveze 
ni uspelo prepričati koncesionarjev, da je posvet 
potreben in da bi v organizaciji posveta sodelovali, 
posvet ni bil izveden. 

Sestavni del programa je bila tudi kritična 
presoja gozdarskega strokovnega dela v 20 letnem 
obdobju po sprejetju ZG. V posvetu v obliki raču-
nalniškega foruma naj bi pohvalili kar je v delu 
stroke vredno pohvale in tudi grajali tisto kar je 
vredno graje. Ob tem pa predlagali tudi izboljšave 
našega strokovnega dela. V okviru takega posveta 
je bilo predvideno, da se preveri tudi potreba po 
oblikovanju gozdarskega kodeksa. Ta akcija ni 
bila organizirana, ker smo se nanjo predolgo pri-
pravljali in njene izvedbe v vodstvu očitno nismo 
vzeli preveč resno ali pa smo se podzavestno bali 
izrečenih kritičnih misli na takem forumu. Njena 
vsebinska osnova pa ostaja še vedno aktualna in 
bi jo bilo dobro izvesti in motivirati stroko za 
kritični, objektivni pogled na svoje delo. 

Samokritično je potrebno tudi priznati, da 
nam ni uspelo motivirati strokovne javnosti za 
sodelovanje pri razjasnjevanju izrazito strokovnih 
dilem, ki naj bi jih sprožali in o njih razpravljali 
s pomočjo računalniškega medija (spletne strani 
ZGDS). Strokovne javnosti nam še vedno ni 
uspelo dovolj animirati, čeprav so bila strokovna 
vprašanja izpostavljena na spletu. Zadnje je bilo 
namenjeno podlubnikom in naši sposobnosti 
obdržati njegove populacije v železnem stanju. 
IO ZGDS mora ta izziv (izpostavljanje strokov-
nih dilem) imeti za trajno nalogo in za njegovo 
izvajanje usposobiti in zainteresirati tudi komisijo 
za izobraževanje. 

Vodstvo zveze je poskušalo tudi z organizacijo 
ogledov dobrih strokovnih praks na terenu. Namen 
je bil, da bi s takim ogledom prispevali k boljšemu 
poznavanju dobrih, uporabnih strokovnih rešitev, 
ki bi jih bilo vredno upoštevati in uvesti tam do 

koder še niso prodrle. V ta namen naj bi zveza 
organizirala in financirala avtobusni prevoz, 
matično gozdarsko društvo pa bi prispevalo 
strokovno vodenje po predlaganih objektih. Kar 
malo razočaranja je bilo prisotnega, ker ni bilo 
moč zbrati predlogov, ki bi omogočali izvesti prve 
oglede že v tem letu. Prepričanje pa je obveljalo, 
da je s tem projektom vredno nadaljevati tudi v 
prihodnjih letih. 

V letu 2015 so bile v Galeriji GIS organizirane 
samostojne razstave del treh likovnih ustvarjalcev: 
Marika in Marko Pogačnik - 8.aprila, mag.Janez 
Černač – 3. septembra, Samo Jenčič - 26. novem-
bra. Od ponovnega delovanja galerije v letu 2013 
je bilo organiziranih osem razstav. Glavno del 
(sedem razstav) so prispevali umetniki, gozdarji.

V letu 2015 je skladno s programom izhajal 
73. letnik Gozdarskega vestnika. Ta izdajateljska 
dejavnost je bila, tako kot običajno zadnja leta, 
realizirana z 10. številkami (dve številki sta bili 
dvojni) v 8 zvezkih. Zahvala za to gre predvsem 
uredniku mag. Perku, Uredniškemu odboru 
in tistim kolegom, ki so prispevali vsebine za 
objavo.  

Gozdarski vestnik je tudi v letu 2015 izhajal v 
skladu z terminskim načrtom in v načrtovanem 
obsegu ter usmeritvami Uredniškega odbora. 

Če se ozremo v nekatere posebnosti letnika 2015: 
 – Znanstveni in strokovni prispevki so zajemali 

celotno področje gozdarstva, kar je zagotavljalo 
pestrost, zanimivost in aktualnost. 

 – Tako je bila prva številka posvečena vplivu 
gospodarjenja z gozdovi na biotsko raznovr-
stnost in ukrepom za zagotavljanje habitatov.

 – Četrta številka je bila posvečena gozdnogo-
spodarskemu načrtovanju, uporabnosti in 
potrebah po prilagoditvi novim razmeram 
in pogojem.

 – Zadnja številka je bila posvečena racionalni 
rabi lesa listavcev s posebnim poudarkom na 
bukovini, katere delež v lesni zalogi slovenskih 
gozdov presega 50 odstotkov.

 – Z zgoraj naštetimi in drugimi znanstvenimi 
razpravami, ki so bile objavljene v Gozdarskem 
vestniku, so slovenski znanstveniki prihajali do 
novih znanj in spoznanj, ter jih preko objav 
prenašali v prakso.
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 – S podobno usmeritvijo stopa Gozdarski vestnik 
v 74 letnik, z željo, da bi objavili nekaj več 
razprav iz področja pridobivanja lesa, trženja 
ter ekonomike gozdarstva. 
Kljub uspešnemu izdajanju pa se lahko 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 gospodarjenja z gozdovi. 
Premalo je prikazanih primerov dobre prakse, 
ki na terenu gotovo obstajajo, s katerimi se na 
terenu potrjuje strokovno znanje in krepi želja 
po dodatnem pridobivanju znanja. 

Kritično je potrebno ugotoviti tudi, da ni 
uspelo realizirati založniškega programa, ki si 
ga je zveza postavila za leto 2015. Pri tem lahko 
rečemo, da gre za vzroke, katerih eliminacija 
ni bila v naši moči. Avtorji s katerimi je bilo 
dogovorjeno, da se njihove knjige izdajo, niso 
uspeli zaključiti dela. Tako ostane izdaja za leto 
2015 programiranih monografij, aktualna za 
naslednja leta.

 
Sekcija Prosilva Slovenija z njo je ZGDS članica 
mednarodne organizacije za promocijo sonarav-
nega gospodarjenja z gozdovi PROSILVA Evrope. 

V letu 2015 je Prosilva Slovenija izvedla nasle-
dnje aktivnosti: 
– 5 izobraževalnih prispevkov v kmetijski oddaji 

na Radiu Ognjišče,
– Realizirana je bila dopolnitev pravil Prosilve 

Slovenija,
– Imenovano je bilo vodstvo Prosilve Slovenija 

za prihodnji mandat,
– Njeni predstavniki so se udeležili letnega 

srečanja Prosilva Europa na Češkem,
– Organizirana je bila strokovna ekskurzija na 

Pokljuko, v organizaciji OE ZGS Bled in ude-
ležbi predstavnikov Prosilve Slovenija, Avstrija 
in Italija,

– Sklenjen je bil sporazum z Občino Radlje ob 
Dravi in Koroškim pokrajinskim muzejem za 
vzpostavitev in delovanje pisarne za Prosilvo 
Slovenija v Dvorcu Radlje (Sporazum),

– Za realizacijo sporazuma je bila imenovana 
delovna skupina,

– Delovna skupina je pripravila delavnico o 
vidikih za realizacijo Sporazuma.

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 2015 so bile izveden naslednje gozdarske 
športne prireditve: 

SMUČARSKE PRIREDITVE
Slovenske tekme: v organizaciji KGD SG na 
Kopah

V soboto, 31.1. se nas je na Kopah na Pohorju 
zbralo nekaj manj kot 70 udeležencev gozdarskih 
smučarskih tekem iz 11 društev. Lep zimski dan so 
izkoristili za tekme in druženje, ekipno zmago so 
dosegli domačini, ki so se izkazali kot tekmovalci, 
gostitelji in organizatorji.

Alpe Adria: Ravascletto/Zoncolan /Italija (Fur-
lanija- Julijska krajina)

Dobro organizirano srečanje v pozno zimskem 
oz. pomladanskem času (20.- 21.3.). Iz Slovenije je 
bilo 33 udeležencev iz 9 društev. Naši predstavniki 
so zmagali v ekipni uvrstitvi in dosegli več zmag 
in dobrih uvrstitev med posamezniki.

EFNS: Lenzerheide/Švica
V tednu od 11. do 17. Januarja je ekipa goz-

darjev sodelovala na 47. EFNS, kjer je bilo med 
700 udeleženci tudi 16 Slovencev. Spoznali so ta, 
turistično izredno razvit del Švice in tudi gospo-
darjenje z gozdovi ter predvsem vlogo gozdov v 
tem visokogorskem svetu.

DRUGI ŠPORTI
Tenis:

 – na Državnem prvenstvu gozdarstva in lesne 
industrije Hrvatske v tenisu, ki je bilo v mesecu 
maju 2015 v Vinkovcih so sodelovali tudi 4 
naši predstavniki

 – Gozdarski teniški dvoboj Hrvaška – Slovenija 
je potekal v Iloku na Hrvaškem, sodelovalo je 
6 igralcev tenisa iz Slovenije;

 – Srečanje gozdarjev igralcev tenisa je bilo konec 
junija v Dragatušu;

 – Miklavžev gozdarski teniški turnir je bil meseca 
decembra v Grosuplju.
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Žal velja tudi za minulo leto ugotovitev, da je 
zaradi različnih razlogov udeležba na gozdar-
skih športnih prireditvah vedno manjša. Delno 
je to zaradi stroškov povezanih z nastopom na 
tekmovanju, ki so jih tekmovalci pretežno nosili 
sami. Zveza bo morala v bodoče prispevati k 
pokritju določenih stroškov. Tako kot že vrsto let 
doslej je uspel pobudo za udeležbo na navedenih 
tekmovanjih in srečanjih dajati Janez Konečnik.

 
Komisija za evropske pešpoti je kot že tradici-
onalno, 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. Uspešno je bilo organizirano 
srečanje pohodnikov ob proslavljanju 40 letnice 
E6 v občini Vel. Lašče. 15. oktobra je bila v Galeriji 
GIS organizirana tudi razstava v počastitev te 
obletnice. Motor za organizacijo večine izvedenih 
akcij v letu 2015 je bil Jože Prah. 

Terminološka komisija se je v letu 2015 sestala 
devetkrat - vsako drugo sredo v mesecu na BF. 
Komisijo sestavlja sedem članov, pri čemer je en 
član dopisni član in se ne udeležuje sej. Člani komi-
sije so na sejah in preko spletne pošte obravnavali 
predvsem izraze, ki v Lexicon silvestre (LS) niso 
bili razloženi. Nekaj razloženih izrazov iz LS smo 
tudi revidirali. Skupaj je bilo tako obravnavanih 20 
izrazov, ki so bili nato periodično objavljeni v reviji 
Gozdarski vestnik. Poleg tega je bil v GV objavljen 
strokovni prispevek o tehnologiji praženja lesa, 
kot rezultat razlaganja tega izraza. Precej časa so 
člani komisije posvetili iskanju razlag za angleške 
izraze, ki se v vsakodnevni slovenščini pogosto 
uporabljajo, vendar nimajo ustreznega slovenskega 
prevoda. Na spletni strani bil vzpostaviljen zavi-
hek »terminološke razprave«, s katerim se delo 
komisije želi približati širši javnosti. Ob koncu 
leta je bi na pobudo Mitje Skudnika organiziran 
razgovor z raziskovalci inštituta za slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC SAZU, za prenos razlag 
iz Lexicon Silvestre v portal FRAN, Sekcije za 
terminološke slovarje. Na njem so bili začeti tudi 
pogovori o izdelavi gozdarskega terminološkega 
slovarja s podporo SAZU. Z ustaljeno vnemo pri 
oblikovanju gozdarskega strokovnega izrazja, ki 

jo je prispeval predsednik komisije dr. Marjan 
Lipoglavšek, nadaljuje novi predsednik komisije 
Vasja Leban.

Gozdarska društva, ki so sestavni del zveze, so 
programe izvedla skladno s svojimi programi 
in finančnimi možnostmi. Predvsem v okviru 
tedna gozdov so poskušala animirati tudi širšo 
javnost na svojem področju. Mnoga med njimi 
so organizatorji predavanj za širšo javnost in tudi 
organizatorji pohodov po gozdnih učnih poteh. 
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. Pomena dela z javnostjo 
se zavedajo tudi vsa ostala društva. Predvsem so 
to še: Podravsko GD, DIT gozdarstvo Posočje, 
Kranjsko GD in Društvo študentov gozdarstva. 
IO ZGDS bo do občnega zbora izdelal predlog 
sofinanciranja. Pomanjkljivost pa je še vedno, da 
vsa o tem ne poročajo dosledno, da bi lahko na 
ravni zveze imeli popolno predstavo o aktivno-
stih, ki so vredne tudi njene podpore. Društva v 
ta namen še niso uspela izkoristiti svoje spletne 
strani na spletu zveze. Vodstvo zveze ugotavlja, 
da komunikacija z društvi in med društvi ostaja, 
kljub prizadevanjem, še vedno pomanjkljiva. V 
prihodnje se ne smejo zmanjšati prizadevanja, da 
bi se povečala raven medsebojnega sodelovanja 
in prispevek njihovega dela pri promociji in 
uveljavljanju gozdarske stroke. 

Realizacija programa je bila skladna z razpo-
ložljivimi finančnimi sredstvi in v okviru, ki jih 
je določil Finančni načrt za leto 2015. Finančni 
viri, ki so omogočali izvedbo programa so bili isti 
kot v predhodnem letu. Poudariti je potrebno, da 
so viri večine prihodkov 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  96 %  
(realizacija 22.060 evrov)

 – dotacije, sponzorstva, oglasi     118 %  
(realizacija 13.558 evrov)

Pripravil: Jože FALKNER 
 predsednik
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V ponedeljek, 14. marca 2016, je  v  Zbornični 
dvorani Univerze v Ljubljani potekala slovesna 
podelitev Jesenkovih nagrad  in Priznanj Bio-
tehniške fakultete. Dekan Biotehniške fakultete 
prof. dr. Davorin Gazvoda je navzoče pozdravil 
z govorom. Slavnostni govornik je bil direktor 
Kemijskega inštituta, prof. dr. Gregor Anderluh. 

 
Letošnji nagrajenci so:

 – Jesenkovo nagrado posamezniku za njegovo 
življenjsko delo je prejela prof. dr. Darja Žgur 
Bertok. 

 – Jesenkovo nagrado diplomantu doktorskega 
študija je prejela dr. Jasna Kovač.

 – Jesenkovo nagrado za najboljšega diplomanta 
podiplomskega študijskega programa druge 
stopnje pa Jakob Leskovec. 

Priznanje fakultete posamezniku ali skupini 
iz BF so prejeli:

 – delovna skupina za izgradnjo Lesenega pri-
dizidka Oddelka za lesarstvo v sestavi: prof. 
dr. Katarina Čufar, prof. dr. Janez Hribar, 
predsednik UO UL, prof. dr. Miha Humar, 
prof. dr. Leon Oblak, prof. dr. Milan Šernek, 
Zorko Trošt

 – prof. dr. Romana Marinšek Logar, Oddelek 

Podelitev Jesenkovih nagrad in Priznanj  
Biotehniške fakultete UL

za zootehniko, Študij biotehnologije, Študij 
mikrobiologije

 – prof. dr. Hrvoje Petković, Oddelek za živilstvo, 
Študij biotehnologije

 – Marinka Remžgar, Oddelek za agronomijo
 – Marija Pintar, Oddelek za živilstvo

Priznanje fakultete posamezniku ali skupini 
izven BF sta prejela:

 – mag. Franc Perko
 – dr. Aleš Ugovšek

Priznanje fakultete diplomantom dodiplom-
skega študija so prejeli: 

 – Anže Rogelj
 – Nika Benčina
 – Natalija Pustišek
 – Neja Medvešček
 – Davor Dušanić
 – Mojca Pestotnik
 – Tadej Bevk
 – Tadeja Ažman
 – Katarina Šoln
 – Maja Krek
 – Anže Švara
 – Simon Ograjšek

Fotografija: Željko STEVANIć 
Spletna stran Biotehniške fakulete
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Doktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2015
GDK 945:(043.3)(048)

HAFNER, Polona. 2015. Vpliv klimatskih dejav-
nikov na izotopsko sestavo in zgradbo branik 
evropskega macesna (Larix decidua Mill.) in 
doba (Quecus robur L.): doktorska disertacija 
= The influence of climatic parameters on the 
isotopic composition and structure of European 
larch (Larix decidua MIill.) and Penduculate oak 
(Quecus Robur L.) tree-rings: doctoral disserta-
tion. Ljubljana, samozal.: IX f., 120, [4] str.

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Interdisci-
plinarni doktorski študij Bioznanosti, področje 
biologija. Mentor Tomislav Levanič. 

Izvleček:
Na območju jugozahodnih Alp so krono-

logije izotopskega razmerja ogljika, kisika in 
vodika v branikah macesna tesno povezane, v 
najmočnejši korelaciji sta kronologija vodnih 
izotopov. Kronologije širin branik vsebujejo 
informacijo o klimatskih razmerah v obdobju od 
sredine maja do julija, kronologije izotopskega 
razmerja pa so v močni korelaciji s temperatu-
rami in trajanjem sončnega obsevanja v juniju 
in avgustu. Prostorski vzorec korelacije med 
izmerjenimi temperaturami ter kronologijama 
izotopskega razmerja ogljika in širine branik se 
raztezata čez širše območje Alp. Pri kronologijah 
vodnih izotopov vzorec prostorske korelacije 
pokriva območje južne Italije in zahodnega 
dela Balkana. Na podlagi kronologije izotopske 
sestave ogljika je bila izdelana 520 let dolga 
rekonstrukcija trajanja sončnega obsevanja. 
Njena primerjava z obstoječimi rekonstrukci-
jami temperatur razkriva obdobja sinhronega 
variiranja in razhodov krivulj trajanja sončnega 
obsevanja in temperatur. V Krakovskem gozdu 
so dobi s periodično poplavljenega mikrorasti-
šča (W dobi) skozi celotno analizirano obdobje 
(1970-2008) rasli značilno bolje kot dobi iz bolj 
suhega mikrorastišča (D dobi). Pri D dobih je 
potencialna klimatska informacija shranjena v 
ranem lesu in se nanaša na klimatske razmere 
v preteklem letu. V kasnem lesu ni razvidnega 
odziva na okoljske dejavnike oziroma je le-ta 

zabrisan v odzivu drevesa na dolgotrajne stresne 
razmere. Visoka pozitivna korelacija parametrov 
kasnega lesa W dobov s poletno količino padavin 
in poletnim pretokom Krke nakazuje potencial za 
njihovo uporabo v dendrohidroloških študijah. 

KEREN, Srdjan. 2015. Complexity of stand 
structures in two mixed mountain old-growth 
forests and adjacent managed forests in Bosnia 
and Herzegovina: doctoral dissertation = Razno-
likost sestojnih struktur v dveh mešanih gorskih 
pragozdovih in bližnjih gospodarskih gozdovih 
v Bosni in Hercegovini: doktorska disertacija. 
Ljubljana, samozal.: XI, 147 str.

Dostopno tudi na: http://www.digitalna-
-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dd_srdan_keren.
pdf.

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Interdisci-
plinarni doktorski študij Bioznanosti, področje 
upravljanje gozdnih ekosistemov. Mentor Jurij 
Diaci, somentor Zoran Govedar. 

Izvleček:
Raziskava je bila izpeljana v Dinarskih jelovo-

-bukovih pragozdovih Janj in Lom (OG) ter gospo-
darskih gozdovih v bližini (MF) na primerljivih 
rastiščih (Piceo-Abieti-Fagetum illyricum), kjer že 
več kot stoletje prebiralno gospodarijo. Proučevale 
so se naslednje značilnosti gozdov: svetlobne in 
zeliščne razmere, pomlajevanje, drevesna sestava, 
gostota, temeljnica in debelinska struktura sestojev 
ter veliki drevesni ostanki. Kot je bilo pričakovati, 
so značilnosti OG: višja in večja drevesa, višje 
temeljnice, večji deleži terminalne faze in več 
drevesnih ostankov. Za ekologijo pomlajevanja v 
OG je bila značilna manjša količina in variabilnost 
svetlobe, manjša pokrovnost in raznovrstnost 
vaskularnih rastlin, v zmesi mladja pa je bolj 
prevladovala bukev kot v MF. Gostota manjšega 
bukovega mladja je bila v pozitivni povezavi s 
temeljnico bukve, medtem ko so vse razvojne 
faze jelovega mladja nakazovale negativno pove-
zavo s temeljnico jelke. Bukev je tudi značilno 

Izobraževanje in kadri



GozdV 74 (2016) 3162

prevladovala v srednji drevesni plasti pragozdov 
v primerjavi z MF. Porazdelitve prsnih premerov 
OG in MF so, kljub visokim lesnim zalogam, 
nakazovale demografsko ravnotežje. Najpogostejše 
vrstno specifične oblike porazdelitev so nakazovale 
demografsko stabilnost ali napredovanje bukve in 
demografsko neravnovesje ali nazadovanje iglavcev. 
Kljub znatnim deležem smreke in jelke v zgornji 
plasti, so njuni čakalci v spodnji plasti nakazovali 
slabe možnosti za nadomestitev odraslih dreves 
v OG. Podobno kot pri naravnem vzorcu motenj 
v OG Janj in Lom, prebiralno gospodarjenje ni 
bistveno izboljšalo deleža smreke in javorja v 
srednji plasti. Dolgoročna primerjava strukture 
OG je nakazala nazadovanje iglavcev (predvsem 
smreke). Vendar pa primerjalna analiza zadnjih 
podatkov v OG in MF nakazuje, da lahko gojenje 
gozdov prispeva k zadrževanju dolgoročnega 
nazadovanja iglavcev, kajti gospodarski gozdovi 
izkazujejo večjo stabilnost zmesi.

MARČETA, Dane. 2015. Comparison of techno-
logies of wood biomass utilization in beech stands: 
doctoral dissertation = Primerjava tehnologij 
izkoriščanja lesne biomase v bukovih sestojih: 
doktorska disertacija. Ljubljana, samozal.: XII 
f., 157 str.

Dostopno tudi na: http://www.digitalna-
-knjiznica.bf.uni-j.si/gozdarstvo/dd_marceta_
dane.pdf. 

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Interdisci-
plinarni doktorski študij Bioznanost, znanstveno 
področje upravljanje gozdnih ekosistemov. Mentor 
Boštjan Košir. 

Izvleček:
V doktorski disertaciji smo primerjali dve 

metodi sečnje gozdnih lesnih sortimentov. Pri 
prvi metodi smo drevo posekali ter obvejili pri 
panju, do gozdne ceste pa se je vršilo spravilo 
izdelanih sortimentov. Pri drugi metodi smo pri 
panju drevo podrli in obvejili, do gozdne ceste 
pa spravljali kombinirane sortimente, katere smo 
dokončno krojili ob cesti. Prva metoda spravila je 
bila metoda kratkega lesa, pri drugi metodi pa je 
šlo za metodo dolgega lesa (poldebelna metoda), 
kot modifikacijo debelne metode. Cilj raziskave 

je bil ugotoviti prednosti in slabosti metode 
spravila dolgega lesa ter predlagati izboljšave k 
trenutno najbolj razširjeni sortimentni metodi. 
Prav tako smo ugotavljali možnosti za učinkovito 
sekanje sečnih ostankov in prostorninskega lesa, 
ki je ostajal na skladiščih po delu s poldebelno 
metodo. Raziskava je bila izvedena v bukovih 
sestojih Bosne in Hecegovine. Ugotovili smo, 
da je bila učinkovitost sečnje višja pri uporabi 
metode dolgega lesa, saj smo nekatere delovne 
operacije skrajšali, ali se jim celo v celoti izo-
gnili. Pri uporabi sekanja lesa smo se nareč 
lahko v celoti izognili fazi izdelave in zlaganja 
prostorninskega lesa. Stroški spravila lesa so bili 
statistično značilno manjši pri metodi dolgega 
lesa. V enakih sestojnih razmerah smo ugotovili 
večjo poškodovanost stoječega drevja pri metodi 
spravila dolgega lesa. Ugotovili smo, da po sečnji 
in spravilu lesa z metodo dolgega lesa na skladišču 
ostane 2 m3 ostanka na 100 m3 okroglega lesa. 
Ugotovitve kalkulacij stroškov in učinkovitosti 
sekalnikov kažejo, da imajo sekalniki z večjo 
kapaciteto nižje stroške na enoto dela, a zaradi 
nizke izkoriščenosti in dimenzijske neprimer-
nosti za delo na gozdni cesti uporaba takšnih 
sekalnikov ni priporočljva.

NASTRAN, Mojca. 2015. Vključevanje deležnikov 
pri nastajanju in upravljanju v zavarovanih obmo-
čjih narave: doktorska disertacija = Stakeholder 
participation in establishment and management 
in protected natural areas: doctoral dissertation. 
Ljubljana, samozal.: X f., 124 str., [15] str. 

Dostopno tudi na: http://www.digitalna-knjiz-
nica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dd_nastran_mojca.
pdf. 

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Podiplomski 
študij Bioznanost s področja Varstvo naravne 
dediščine. Mentor Janez Pirnat, somentorica 
Majda Černič Istenič.

Izvleček:
Izhodišče disertacije so zaznane težave usta-

navljanja številnih zavarovanih območij (ZO) 
v zadnjem desetletju v Sloveniji, ki se zaradi 
nasprotovanj lokalnih deležnikov niso realizi-
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rala. Zlasti je očiten razkorak med strokovno 
retoriko o sodelovanju deležnikov na eni strani 
in prakso pomanjkljivega vključevanja lokal-
nih deležnikov v proces ustanavljanja ZO na 
drugi strani. Namen raziskave je bil s pomočjo 
identifikacije deležnikov ter analize njihovega 
odnosa do ZO, na primeru Regijskega parka 
Kamniško%Savinjske Alpe v ustanavljanju, 
predlagati izboljšave pri nadaljnjem načrto-
vanju postopkov vključevanja deležnikov v 
ZO. Preučevanje je temeljilo na kombinaciji 
kvalitativnih in kvantitativnih metod. Deležnike 
smo na podlagi njihove izražene moči, interesa 
in legitimnosti zahtev razvrstili po pomembnosti 
pri vključevanju v proces nastajanja parka s 
številčnimi ocenami. Poleg snovalcev parka so 
se kot ključni deležniki v procesu ustanavljanja 
ZO pokazali tudi lokalni prebivalci, ki sebe 
dojemajo kot deležnika, vključenega v vse faze 
nastajajočega parka. Raziskava je pokazala, da 
bi se prebivalci želeli vključevati v nastajanje 
in upravljanje parka, vendar pa sebe vidijo 
v pretežno pasivni vlogi. Pol%strukturirani 
intervjuji s prebivalci parka, lastniki zemljišč 
in snovalci parka, analizirani v skladu s kon-
cepti utemeljitvene teorije, so pokazali, da na 
odnos do ZO vpliva več medsebojno poveza-
nih dejavnikov. Zaznavanje koristi v bodočem 
parku najmočneje vpliva na pozitiven odnos 
prebivalcev do parka. Ta je odvisen tudi od 
njihove vključenosti v nastajanje parka, pre-
teklih izkušenj z institucijami, ki so povezane 
s parkom ter z zaupanjem v snovalce parka. Te 
izsledke je potrdila tudi diskriminantna analiza, 
ki je pokazala, da podpornike od nasprotnikov 
parka najmočneje razločuje njihovo dojemanje 
parka kot razvojnega potenciala. Podpora parku 
je močno povezana tudi z zaupanjem v snovalce 
parka in načinom, kako so lokalni prebivalci 
izvedeli za nastajanje parka. Temeljna ugotovi-
tev raziskave je, da pozitivna zaznava ZO med 
lokalnimi prebivalci veča njihovo razvojno in 
naravovarstveno uspešnost.

ROBEK, Robert. 2015. Nosilnost vozišč graje-
nih gozdnih prometnic v Sloveniji: doktorska 
disertacija = Bearing capacity of constructed 
forest thoroughfare carriageways in Slovenia: 
doctoral dissertation. Ljubljana, samozal.: XLII 
, 188 , [21] f. 

Dostopno tudi na: http://www.digitalna-knjiz-
nica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dd_robek_robert.pdf.

Biotehniška fak., Podiplomski študij bioloških 
in biotehniških znanosti, znanstveno področje 
gozdarstvo. Mentor Igor Potočnik.

Izleček:
Proučili smo nosilnost gozdnih prometnic, 

zgrajenih v Sloveniji v času od leta 2000 do 
2010. Traktorske vlake so bile neutrjene, ceste 
pa utrjene z nosilnimi in obrabnimi plastmi, ki 
skupaj sestavljajo voziščno konstrukcijo. Usvojili 
smo gradbeniške postopke za terenske točkovne 
meritve nosilnosti vozišč gramoznih cest. Nosil-
nost vozišč smo leta 2009 na 18 prometnicah 
analizirali po postopku z dinamično obremenilno 
ploščo ZGF02 in dinamičnim deformacijskim 
modulom (Evd). Z dinamično ploščo smo lahko 
izmerili nosilnost vseh relevantnih kategorij 
gozdnih prometnic v Sloveniji v vseh fazah grad-
nje in rabe, razen v času zmrznjenega vozišča. 
Najnižja nosilnost je bila izmerjena spomladi na 
novih vlakah in to na kolesnici v nasipu (15 MN/
m2), najvišja pa na starih glavnih gozdnih cestah 
v sušnem obdobju poleti (172 MN/m2). Nosilnost 
kolesnice v nasipu je značilno manjša od tiste na 
odkopni strani vozišča, a le na stranskih cestah na 
mešani podlagi. Po gradbenih merilih je ugotovl-
jena velikost zmesi zrn obrabnih plasti ustrezna, 
velikost zmesi zrn nosilnih plasti pa neustrezna. 
Na stranskih cestah je bila povprečna nosilnost 
višja na karbonatni podlagi kot na mešani, kjer 
je povprečna nosilnost spomladi 2009 znašala 
42 MN/m2, poleti 88 MN/m2 in jeseni 54 MN/
m2. Na glavnih cestah je povprečna nosilnost 
znašala spomladi 54 MN/m2, poleti 125 MN/
m2 in jeseni 78 MN/m2. Celoletne radarske 
meritve prometa na dveh odsekih glavnih gozdnih 
cest so skupno evidentirale 18.000 vozil, največ 
osebnih. Ugotovljena prometna obremenitev 
glavne gozdne ceste ˝Ravnik˝ je 88606 NOO. 
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To je po gradbenih merilih lahka prometna 
obremenitev. S celoletnimi meritvami nosilnosti 
nismo dokazali negativnega kratkoročnega vpliva 
prometne obremenitve na nosilnost in prečno 
ravnost cest. V sušni dobi je nosilnost vlak na 
trdi podlagi manjša od nosilnosti stranskih cest 
na mešani podlagi.

ROZMAN, Jurij. 2015. Vpliv ekoloških dejavni-
kov na naravno pomlajevanje zasmrečenih pre-
dalpskih jelovo-bukovih gozdov na karbonatnih 
sedimentih: doktorska disertacija = Influence of 
ecological factors on the natural regeneration of 
secondary Norway spruce forests on a pre-Alpine 
silver fir-beech forest site on carbonate sedi-
ments: doctoral dissertation. Ljubljana, samozal.:  
XII f., 167 str.

Dostopno tudi na: http://www.digitalna-knjiz-
nica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dd_rozman_jurij.pdf. 
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Podiplomski 
študij gozdarstva. Mentor Jurij Diaci. 

Izvleček:
Premena čistih smrekovih sestojev je eden 

poglavitnih gojitvenih izzivov v Evropi. Človek 
je z gozdno pašo, oglarjenjem in golosečnim 
sistemom s sadnjo smreke močno spremenil 
tudi gozdove v Alpah, za katere pogosto mislimo, 
da so naravni. Naravna obnova zasmrečenih 
gozdov je marsikje zelo težavna, uspeh obnove 
pa je ključni element trajnosti gozda in vseh 
njegovih funkcij. Raziskavo smo izvedli v zasm-
rečenih predalpskih jelovo-bukovih gozdovih 
v raziskovalnih območjih Jelendol in Krašica. 
Meritve so bile izvedene leta 2003 in 2008 na 18 
objektih v Jelendolu in leta 1993, 1998 in 2010 na 
32 objektih na Krašici. Vpliv ekoloških dejavni-
kov na uspešnost naravnega pomlajevanja smo 
proučili s pomočjo linearnih mešanih modelov 
in posplošenih linearnih mešanih modelov. Na 
obeh raziskovalnih objektih smo ugotovili suk-
cesijski razvoj v smeri večjega deleža listavcev, 
v Jelendolu se poleg smreke v mladju uveljavlja 
bukev in na Krašici gorski javor. Drevesne vrste 
imajo različne potrebe po ekoloških dejavnikih, 
ki se dodatno spreminjajo z višinskim razvojem 
mladja. Za pomlajevanje bukve je temeljnega 

pomena bližina semenskih dreves. Najboljša 
nasemenitev se razvije pod sestojem in v malih 
vrzelih, vendar je za preživetje zadostnega šte-
vila klic potrebna predvsem zadostna količina 
difuznega sevanja, ki jo dosežemo šele z obliko-
vanjem srednje velikih vrzelih. V obeh območjih 
potrebuje mladje za nadaljnjo rast več svetlobe, 
pri čemer je na niže ležeči Krašici dovolj že vrzel 
premera ene drevesne višine, medtem ko mora 
biti vrzel v Jelendolu večja. Razvoj pomlajevanja 
v Jelendolu je bistevno počasnejši kot na Krašici. 
V obeh območjih obnovo značilno zavira velika 
rastlinojeda divjad.

ŠTRAUS, Ines. 2015. Vpliv temperature in CO 
[spodaj] 2 na dinamiko rasti in celično aktivnost 
ektomikoriznih gliv pri bukvi Fagus sylvatica L.: 
doktorska disertacija = Effect of temperature and 
CO [sub] 2 on the dynamics of growth and cell 
activity of ectomycorrhizal fungi of beech Fagus 
sylvatica L.: doctoral dissertation. Ljubljana, 
samozal.: XVI f., 146str.

Dostopno tudi na: http://www.digitalna-knjiz-
nica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dd_straus_ines.pdf. 

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Interdiscip-
linarni doktorski študij Bioznanost, znanstveno 
področje znanost o celici. Mentorica Hojka 
Kraigher, somentor Marko Kreft. 

Izvleček:
V raziskavi smo želeli ugotoviti vpliv tempe-

rature zraka in tal ter koncentracij CO2 tako na 
sadike bukve kot tudi na ektomikorizne glive 
(ECM). Poskus smo zastavili na enoletnih 
sadikah bukve Fagus sylvatica L., posajenih 
v rizotrone pri različnih temperaturah: v kli-
matizirani komori (15-20 °C) brez dodatnega 
hlajenja korenin (CR-) in z dodatnim hlajen-
jem korenin za 4-5 °C (CR+), v rastlinjaku 
s povišanimi temperaturami zraka (GH) in 
zunaj (OUT), kjer so bile sadike izpostavljene 
naravnim temperaturam zraka. Na sadikah smo 
izvajali nedestruktivne analize korenin tekom 
poskusa in destruktivno analizo celotnih sadik 
ob koncu tri-letnega poskusa. Največji delež 
drobnih korenin, več kot 98% in najmanjši 
povprečni premer korenin so imele sadike v 
rastlinjaku. Delež mikoriznih korenin je bil 
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v tretmajih CR+, CR- in GH med 10,3 % in 
11,4 %, medtem ko je bilo v tretmaju zunaj 
za polovico manj mikoriznih korenin (5  %). 
Za opis vplivov temperatur in povišanih kon-
centracij CO2 v zraku na koreninske sisteme 
in nadzemni del sadik smo izračunali indekse 
rasti. Dokazali smo značilen (p<0,05) vpliv 
temperature tal na specifično dolžino korenin 
in značilno (p<0,001) zmanjšanje specifične 
površine listov in razmerja listne površine 
zaradi povišanih koncentracij CO2 Mikorizne 
korenine smo opisali z anatomsko-morfološko 
metodo in nadaljevali z molekulskimi in filo-
genetskimi analizami identifikacije ECM. Do 
rodu smo identificirali 114 ECM. Z uporabo 
dvofotonskega konfokalnega laserskega mik-
roskopa in barvilom ELF-97 % smo ugotavljali 
pojavljanje in aktivnost na površino vezane kisle 
fosfataze pri izbranih eksploracijskih tipih (CT 
ET, SD-ET, MD-ET, LD-ET). Dokazali smo, da 
je pojavljanje kisle fosfataze značilno različno 
(p<0,001) pri posameznih eksploracijskih tipih, 
medtem ko temperatura nima značilnega vpliva. 
Z izotopskimi analizami %15N in %13C v rast-
linskih tkivih, mikorizi in substratu smo želeli 
ugotoviti tok ogljika in dušika med rastlino in 
glivo in vpliv okoljskih dejavnikov nanj. Potr-
dili smo dejstvo, da na pestrost in delovanje 
mikoriznih gliv vplivajo tako temperatura kot 
povišana koncentracija CO2. Encimska aktivnost 
eksploracijskih tipov ni pogojena le z okoljskimi 
dejavniki, temveč tudi s funkcijo ektomikorizne 
glive, ki jo le-ta opravlja v celotnem sistemu.

VERLIČ, Andrej. 2015 Dejavniki kakovosti in 
varnosti rekreacije v urbanem gozdu: doktorska 
disertacija = Factors of quality and safety of rec-
reation in the urban forest: doctoral dissertation. 
Ljubljana, samozal: XIV, 105, 14 str.

Dostopno tudi na: http://www.digitalna-knjiz-
nica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dd_verlic_andrej.pdf. 

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Interdiscip-
linarni doktorski študij Varstvo okolja. Mentor 
Janez Pirnat, somentor Primož Simončič. 

Izvleček:
V gozdu krajinskega parka Tivoli, Rožnik in 

Šišenski hrib smo analizirali dejavnike, ki vpli-
vajo na varnost in kakovost rekreacije v urba-
nem gozdu. S kombinacijo podatkov daljinskega 
zaznavanja smo želeli dovolj natančno kartirati 
posamezna drevesa petih najpogostejših dreves-
nih vrst (smreka, rdeči bor, bukev, skupaj dob in 
graden, pravi kostanj) ter pridobiti zanesljive in 
dovolj podrobne informacije o fazah propadanja 
gozdnega drevja, ki bi lahko ogrožalo obiskovalce. 
Povprečna natančnost klasifikacije petih dreves-
nih vrst je bila 58-odstotna. Z metodo pa ni bila 
dosežena dovolj velika natančnost avtomatizirane 
segmentacije drevesnih krošenj, da bi omogočala 
identificiranje posameznih dreves ob poteh. Z ino-
vativnim integriranim pristopom fizikalnih meritev 
na terenu in ankete smo ugotovili, da sprehajalci 
v urbanih gozdovih lahko zaznajo okoljske vplive 
rekreacije v gozdu in da lahko ti vplivi poslabšajo 
kakovost njihove doživljajske izkušnje. Več vplivov 
kot sprehajalci zaznajo, slabša je lahko ta izkušnja. 
V tej raziskavi so starost, izobrazba in poreklo 
udeležencev (ali izhaja jo iz urbanega ali ruralneg 
a okolja) vplivali predvsem na zaznavo obsega 
okoljskih vplivov rekreacije, ne pa tudi na doživ-
ljajsko izkušnjo udeležencev raziskave. Tako so ti 
na primer zaznali bistveno več smeti in blata, kot 
jih je bilo dejansko na poti. Z analizo vseh tipov in 
kate gorij poti (ceste, uradne poti, neformalne steze) 
smo želeli ugotoviti, ali obstoječa mreža uradnih 
poti zadovolji povpraševanje po ustrezni logistični 
infrastrukturi. Ugotovili smo, da razvejena mreža 
neformalnih stez na severnem in vzhodnem obmo 
č ju parka nakazuje na bistveno večje potrebe po 
poteh v primerjavi z uradno infrastrukturo, ki je 
na voljo obiskoval cem. Zaradi dodatnih stez in 
njihove rabe se potencialna površina mirnih con 
(kjer ni uradnih poti) zmanjša za približno 80 %, 
velikost povprečne cone pa za približno 90 %, kar 
lahko vpliva na vrstno pestrost tega gozda.

Pripravili:
 Maja PETEH in Irena REBOV 

(Gozdarska knjižnica)
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GREMO KAR PO VRSTI:

EFNS od 7. do 13. 2. 2016, Holmenkolen, 
Oslo, Norveška
Na željo mnogih je bil tokrat za prizorišče 48. EFNS 
izbran legendarni Holmenkolen nad Norveško 
prestolnico Oslo. Veselili smo se tekmovanja na 
tekmovališčih, kjer so se v preteklosti dogajala 
številna velika tekmovanja v smučarskih skokih, 
tekih in biatlonu. Pred nami so tekmovali skakalci in 
tekači v svetovnem pokalu, za nami pa se je na Hol-
menkolnu odvijalo svetovno biatlonsko prvenstvo.

Kot je že običajno je celotedenski program 
prireditve vključeval številne zanimive gozdar-
ske ekskurzije in druge dogodke. Izbira je bila 
kar težka. Malo pa smo morali upoštevati tudi 
stroške, saj je bilo potrebno vse plačati. Nekateri 
smo se podali na ogled gozdov v okolici Osla, 
ki imajo pomembno rekreacijsko vlogo. V vseh 
letnih časih je tu veliko obiskovalcev in seveda je 

Tudi v tej zimi smo smučali
temu prilagojen način gospodarjenja z gozdovi. 
To morajo upoštevati tudi vsi lastniki gozdov. 

Nasploh je velik poudarek na lesu kot tradici-
onalnemu gradbenemu materialu ter pomembnem 
viru energije.

Izreden vtis na nas vse je naredila urejenost 
Osla, prometna ureditev in način življenja Norve-
žanov. Manj prijetno za nas pa je dejstvo, da Oslo 
spada med najdražje prestolnice na svetu. Kljub 
vsemu smo teden dni v Oslu nekako preživeli in 
se zadovoljni vrnili domov.

Kaj pa tekmovalni del?
Iz Slovenije nas je bilo 11 tekmovalcev. Z izjemo 

najstarejšega v naši ekipi, Toneta Prelesnika, 
nismo prišli na zmagovalne stopničke, čeprav so 
bili nekateri kar blizu. Tone pa je osvojil bron v 
kategoriji nad 80 let. Vse čestitke za vztrajnost!

Še opozorilo za tiste, ki bi se udeležili 49. EFNS, 
ki bo od 20. do 25.2.2017 v Madoni v Latviji. 
Prijave že zbiramo!

Slika 1: Otvoritev v veliki dvorani mestne hiše v Oslu

Slika 3: Ogled primestnih gozdov

Slika 2: Pogled na legendarni Holmenkolen

Slika 4: Tone Prelesnik na stopničkah
Več informacij na www.efns.eu.

Gozdarstvo v času in prostoru
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Alpe Adria, 4. in 5. 3. 2016, Pliberk/Peca, 
Avstrija
Zaradi »čudne« zime smo se odpravili na Koro-
ško, kjer so na severni strani Pece naši kolegi iz 
Avstrije pripravili že 21. izvedbo tega prijetnega 
gozdarskega smučarskega srečanja. V petek popol-
dan je bila na programu tekma alpskih štafet. V 
čudovitem zimskem vremenu smo uživali v lepih 
pogledih na ta del Koroške, ki zaradi zgodovinskih 
razlogov pripada Avstriji.

Manj so uživali tisti, ki so tekmovali. Še posebno 
priznanje zaslužijo vsi, ki so v zadnji predaji pre-
magali hud vzpon ob vlečnici navzgor. 

Po večernem druženju pa je bila v soboto 
najprej na vrsti tekma v gozdarskem biatlonu. Že 
med tekmo smo izvedeli, da je drugi del sporeda, 

tekma v veleslalomu, zaradi slabega vremena s 
hudim vetrom, odpovedana. 

Ker na vreme in ženske, kot je dejal kolega, ne 
moremo vplivati, nam je ostala le še razglasitev 
rezultatov in odhod domov. Prav zaradi zelo okr-
njene postave, smo ekipno zelo zaostali za nekate-
rimi drugimi ekipami. Moram pa seveda omeniti 
nekaj naših uvrstitev na stopničke. Reševale so nas, 
kot že velikokrat, naše gozdarke: Suzana Andrejc, 
Janja Lukanc, Mirjam Mikulič in Katja Konečnik, 
ki so pobrale večino medalj v biatlonu.

Naj dodam, da bomo v letu 2017 srečanje 
pripravili v Sloveniji.

Slovensko smučarsko gozdarsko 
prvenstvo, 11. 3. 2016,  
Trije kralji / Pohorje
Ujeli smo zimo, kot se reče, za rep. Kar na 
hitro je padla odločitev, da se gozdarji smučarji 
dobimo na Pohorju in izpeljemo naše tekmovanje. 
Postavili pa smo dva pogoja: mora biti najmanj 
50 udeležencev in najmanj 50 cm snega! Oba 
pogoja sta bila izpolnjena. Bilo nas je blizu 60 
in tudi snega je bilo dovolj za uspešno izvedbo 
tekmovanja. Nekajkrat nam je zima pokazala svoj 
pravi pohorski obraz, zajel nas je snežni metež, 
vendar smo kljub temu izvedli celoten program. 
Še posebno dobro je bilo vzdušje na zaključku, 
ko smo razglasili rezultate. Najbolj zadovoljni so 
bili zmagovalci: Suzana Andrejc, Tina Mencinger, 
Jure Gornik, Jernej Donik, Branko Gorza, Roman 

Slika 5: Prva predaja – Bojan Čebašek

Slika 6: Zadnja predaja - Vili Potočnik

Slika 7: Zmagovalka pri ženskah - Suzana Andrejc

Gozdarstvo v času in prostoru
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Starič in Jure Meglič. Vsi drugi pa so se tolažili 
z rekom: važno je sodelovati! Med ekipami so 
ponovno premočno zmagali predstavniki Koro-
škega gozdarskega društva iz Slovenj Gradca pred 
Kranjskim GD in GD Bled.

Na Pohorju smo se imeli zelo dobro tudi po 
zaslugi osebja Hotela Jakec na Treh kraljih in ekipe 
SS kluba iz Šmartnega na Pohorju.

Tekst in foto Janez KONEČNIK

Slika 8: Tekači na startu Slika 9: Zmagovalna ekipa Koroškega gozdarskega 
društva
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Uvodnik

Mesto in vloga Gozdarskega vestnika 
Letos izhaja že 74. letnik Gozdarskega vestnika, kar je častitljiva doba. 

Po dolgoletnih prizadevanjih ne tako številnih gozdarskih stro-
kovnjakov je leta 1938 izšla prva številka Gozdarskega vestnika. 
Izdajatelj je bil Konzorcij Gozdarskega vestnika, urednik pa Stanko 
Sotošek. 

Gozdarski vestnik je izhajal enkrat v ugodnejših razmerah, 
drugič v manj ugodnih, pa vendar je ohranil svoje pomembno 
poslanstvo vse do današnjih dni. Od prvih skromnih začetkov se je 
postopno razvil v pomembno slovensko strokovno in znanstveno 
gozdarsko revijo. Kar nekajkrat je bil vprašljiv njegov obstoj. Leta 
1949, ko je bil les pomembnejši od gozda, se je združil z revijo 
Les, a je že naslednje leto spet postal samostojna strokovna revija. 
Sredi šestdesetih let je bil obstoj Gozdarskega vestnika ponovno 
na preizkušnji zaradi bolj ali manj politično obarvanih teženj po 
združevanju strokovne literature z različnih delovnih področij, npr. 
kmetijstva, gozdarstva, lesarstva in še česa. Pa je kot samostojna 
revija prebrodil tudi ta poskus.

Pretežni del tričetrtstoletnega obdobja je izhajal pod okriljem 
društvene gozdarske dejavnosti, le kratko obdobje po drugi svetovni 
vojne ga je izdajalo ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. 

Gozdarski vestnik je edina slovenska strokovna revija za gozdar-
stvo, ki redno izhaja in bralcem prinaša znanstvene in strokovne 
razprave ter spremlja dogajanje v slovenskem gozdarstvu. V njej 
pisci slovenski strokovni, pa tudi drugi javnosti lahko predstavijo 
svoje raziskovalne rezultate in uspehe ter težave pri delu v gozdovih. 

Na osnovi znanj in spoznanj, ki jih prinaša Gozdarski vestnik je 
omogočeno uspešnejše delo z gozdovi in v gozdovih.

Pomen Gozdarskega vestnika v slovenski raziskovalni dejavnosti 
se kaže tudi v rednem in kar obilnem sofinanciranju Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost RS.

Na vseh gozdarskih inštitucijah in gozdarjih leži odgovornost 
za nadaljnji obstoj Gozdarskega vestnika, slovenske strokovne 
gozdarske revije s 74-letno tradicijo. Z naročnino mu omogočamo 
njegov obstoj, z objavljanjem strokovnih in znanstvenih razprav, 
prispevkov iz prakse, kritičnih razmišljanj, novic z vseh področij 
gozdarstva in povezanih dejavnosti pa naredimo vsebino uporabno, 
pestro in zanimivo za naročnike in bralce. 

Ob zaključku urednikovanja želim Gozdarskemu vestniku še 
veliko ustvarjalnih let.

Mag. Franc PERKO 
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Znanstvena razprava

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Zaradi razgibanosti reliefa, klimatskih značilnosti, 
naravne odprtosti in prehodnosti se v Sloveniji 
na majhnem prostoru srečujejo številne rastlin-
ske vrste. Med drevesnimi vrstami jih 71 velja za 
avtohtone slovenske vrste (Brus, 2012). Mednje 
pogosto štejemo tudi cemprin (Pinus cembra L.). 
Med samoniklimi slovenskimi bori imajo rdeči 
bor, črni bor in rušje na kratkem poganjku po 
dve iglici, cemprin jih ima po pet. V Evropi ima 
po pet iglic poleg cemprina le še molika (Pinus 
peuce), ki raste na nekaterih gorovjih Balkanskega 
polotoka (Wraber, 1990).

1 U. M., univ. dipl. inž. gozd., OŠ Danile Kumar, Go-
deževa ulica 11, 1113 Ljubljana
2 dr. G. B., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 
1000 Ljubljana
3 dr. A. F., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 
1000 Ljubljana
4 prof. dr. R. B., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fa-
kulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana

GDK  181.1:174.7Pinus cembra L.(497.4)(045)=163.6

Današnja razširjenost in stanje cemprina (Pinus cembra L.)  
v Sloveniji
Present Distribution and Condition of Swiss Stone Pine (Pinus cembra L.) in Slovenia

Uroš MAROLT1, Gregor BOŽIČ2, Andreja FERREIRA3, Robert BRUS4

Izvleček:
Marolt, U., Božič, G., Ferreira, A., Brus, R.: Današnja razširjenost in stanje cemprina (Pinus cembra L.) v Sloveniji. 
Gozdarski vestnik, 74/2016, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 43. Prevod avtorji, jezikovni 
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Cemprin (Pinus cembra L.) je visokogorska drevesna vrsta iz rodu borov. V obliki majhnih in fragmentiranih 
populacij uspeva v Alpah in Karpatih, kjer gradi čiste sestoje in mešane sestoje z macesnom in smreko. Pri raz-
širjanju njegovih semen ima velik pomen ptič krekovt (Nucifraga caryocatactes). Njegov les je cenjen, uporabna 
so tudi semena. V Sloveniji cemprin večkrat obravnavamo kot avtohtono drevesno vrsto, čeprav za to nimamo 
jasnih dokazov. V prispevku je narejen pregled raziskav in zapisov o cemprinu v Sloveniji in Evropi. Predsta-
vljeno je nekdanje in današnje pojavljanje cemprina, dejavniki, ki ga ogrožajo, strategije za njegovo ohranjanje 
in osnovna izhodišča za njegovo nadaljnje raziskovanje v Sloveniji.
Ključne besede: cemprin (Pinus cembra L.), krekovt (Nucifraga caryocatactes), Smrekovec, ohranjevanje gen-
skega sklada, redke vrste

Abstract:
Marolt, U., Božič, G., Ferreira, A., Brus, R.: Present Distribution and Condition of Swiss Stone Pine (Pinus cembra 
L.) in Slovenia. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 74/2016, vol. 4. In Slovenian, abstract in 
English, lit. quot. 43. Translated by authors, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic, proofreading of 
the English text BredaMisja. 
Swiss stone pine (Pinus cembra L.) is a mountain tree species of the pine genus. Small and fragmented popula-
tions are found in the Alps and Carpathians with Swiss stone pine forming pure stands and mixed stands with 
larch and spruce. Spotted nutcracker (Nucifraga caryocatactes) plays an important role in its seed dispersal. The 
timber is appreciated and the seeds are useful. In Slovenia, Swiss stone pine is repeatedly treated as a native tree 
species, although we do not have a clear evidence for it. In the article an overview of studies and records about 
Swiss stone pine in Slovenia and Europe is made. Past and present distribution of Swiss stone pine, threats to 
the species, strategies for its conservation and basic points for the future research of Swiss stone pine in Slovenia 
are represented.
Key words: Swiss stone pine (Pinus cembra L.), spotted nutcracker (Nucifraga caryocatactes), Smrekovec, con-
servation of gene pool, rare species

Cemprin je visokogorska drevesna vrsta. Naj-
demo ga v Alpah in Karpatih, pogosto v obliki 
majhnih populacij (Ulber in sod., 2004) na rastiščih 
z bolj kislimi tlemi. Takšnih rastišč je v slovenskem 
visokogorju, kjer prevladuje karbonatna matična 
podlaga, zelo malo. Nekoč je bil cemprin pri nas 
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bolj razširjen, danes najdemo le še dve skupini cem-
prinov v pogorju Smrekovca: pod vrhom Krnesa in 
pri Beli peči (Kotar in Brus, 1999; Zupančič in sod., 
2011). Ti skupini veljata za domnevno avtohtoni, 
vendar sta slabo raziskani in o avtohtonosti cem-
prina v Sloveniji za zdaj nimamo trdnih dokazov. 
Najbližje zanesljivo avtohtono ratišče cemprina je 
na severni, avstrijski strani Pece. Pred stoletjem so 
cemprine sadili tudi na Pohorju, kjer nasadi niso 
najbolje uspeli (Wraber, 1990; Brus, 2012).

Namen našega prispevka je predstaviti morfo-
loške in biološke značilnosti cemprina s posebnim 
poudarkom na mutualističnih povezavah s ptičem 
krekovtom (Nucifraga caryocatactes). V prispevku 
predstavljamo nekdanje in novejše podatke o 
naravni razširjenosti cemprina, opišemo rastišča, 
na katerih se pojavlja, in se dotaknemo vprašanja 
avtohtonosti cemprina v Sloveniji, nakažemo, v 
kateri smeri bi ga bilo še potrebno raziskovati ter 
predstavimo dejavnike, ki cemprin ogrožajo, in 
strategije za ohranitev vrste. 

Sliki 1 in 2: Levo: cemprin (Foto: G. Božič), desno skorja cemprina (Foto: U. Marolt)
Figures 1 and 2: Left: Swiss stone pine (Photo: G. Božič), right: bark of the Swiss stone pine (Photo: U. Marolt)

2 PREDSTAVITEV VRSTE
2 PRESENTATION OF THE SPECIES
2.1  Morfološki opis
2.1  Morphological description
Cemprin (Pinus cembra L.) je vednozeleno, do 25 
(35) m visoko in 1,7 m debelo drevo z ozko valjasto 
krošnjo. Kratke veje rastejo v izrazitih vejnih vencih 
in so ukrivljene navzgor. Poganjki so prvo leto 
pokriti z gostimi oranžnimi dlačicami, v drugem 
letu postanejo rjavi ali črno rjavi. Skorja je najprej 
gladka in sivozelena, kasneje porjavi in razpoka, na 
dnu razpok je rdečkasta. Listi so iglice, ki rastejo 
v šopkih po pet. So 5–10 cm dolge, 1 mm debele, 
zašiljene, prilegle k poganjku in v prečnem prerezu 
trikotne. Na drevesu ostanejo 3–5 let (Brus, 2012).

Storži cemprina so v nasprotju s storži drugih 
petigličastih borov jajčasti in ne podolgovati. Stojijo 
pokončno na vejici. Dolgi so 5–8 cm, debeli 4–8 cm 
in prvo leto zeleno vijolični, ko dozorijo, so rjavi. 
Imajo debele in na vrhu nazaj zavihane plodne 
luske. Zorijo 3 leta in se ne odprejo na drevesu, 
temveč odpadejo in razpadejo na tleh. Semena so 

Marolt, U., Božič, G., Ferreira A., Brus R.: Današnja razširjenost in stanje cemprina (Pinus cembra L.) v Sloveniji



GozdV 74 (2016) 4 173

Sliki 3 in 4: Levo: iglice cemprina rastejo v šopkih po pet (Foto: U. Marolt), desno storž cemprina (Foto: R. Brus)
Figures 3 and 4: Left: needles of Swiss stone pine grow in groups of five (Photo: U. Marolt), right: cone of the Swiss 
stone pine (Photo: R. Brus)

do 12 mm velika, brez krilca in užitna, podobna 
pinjolam, iz storžev jih rade luščijo ptice (Kotar in 
Brus, 1999; Brus, 2012; Earle, 2012). Ni jasno, ali je 
pojav zelenih storžev namesto vijoličastih genetsko 
pogojen. Oblike krošenj, ki so jih v preteklosti opi-
sovali kot značilnosti ras, so bolj verjetno posledica 
prilagoditev okolju (Ulber in sod., 2004). 

2.2 Biologija cemprina
2.2 Biology of the Swiss stone pine
Cvetovi golosemenk so enospolni in brez cvetnega 
odevala. Kot je za bore značilno, so moški cvetovi 
sestavljeni iz spiralasto nameščenih prašnikov in 
se v številnih skupinah razvijejo na dnu letošnjih 
poganjkov. Ženski cvetovi se v obliki storžkastih 
socvetij pojavijo na vrhu letošnjega poganjka. 
Prašniki so ovalni in vijoličaste barve (Brus, 2012). 
Cemprin je enodomna in vetrocvetna vrsta. V 
naravnih sestojih spolno dozori med 40. in 60. 
letom, cvetenje in semenenje se pojavita vsake 2 
do 3 leta. Polni obrod se pojavi enkrat na 4 do 10 
let. Možna je samooprašitev. Cemprin se v naravi 
razmnožuje izključno s semeni. Semena dozorijo 
leto po oprašitvi, a storži ostanejo zaprti. Seme je 
veliko, težko in brez krilc, kar kaže, da njegovo 
širjenje ni odvisno od vetra, kar je sicer značilno 
za vrste iz družine borovk (Pinaceae). V storžih 
ostane, dokler ti ne odpadejo ali jih ne izpraznijo 
ptice oz. druge živali (glodavci). Semena večinoma 
raznese krekovt oz. lešnikar (Nucifraga caryoca-
tactes) (Ulber in sod., 2004; Brus, 2012; Earle, 
2012). V naravi seme preleži 1 do 2 leti, preden 

vzkali. Najbolje kali v tleh, bogatih z organskimi 
snovmi, s plastjo opada in mahom. Uspe tudi v 
mineralnih ali skalnatih tleh. V mladosti cemprin 
prenese precej zasenčenja. Ne glede na rastišče 
v mladosti raste še posebej počasi. Desetletno 
drevesce je lahko visoko 12–21 cm, dvajsetletno 
pa 45–63 cm. Ker raste izredno počasi, je dlje 
časa izpostavljen objedanju divjadi in napadom 
gliv pod snegom. Zaradi slednjega ga ne najdemo 
v mikrolegah, kjer snežna odeja ostane dlje časa 
(Kotar in Brus, 1999; Ulber in sod., 2004). Cem-
prin najprej razvije glavno korenino. Kasneje jo 
nadomestijo močne stranske korenine, ki poženejo 
navzdol. Ima bogat sistem koreninskih laskov z 
dobro razvito mikorizo z mušnico, mlečnico in 
drugimi glivami (Kotar in Brus, 1999). Pri izde-
lavi 9111-letne kronologije iglavcev v Alpah, ki v 
največji meri temelji na cemprinu, so ugotovili, da 
cemprin doseže starost do 800 let, najpogosteje je 
njegova življenjska doba okrog 400 let (Nicolussi 
in sod., 2009). Na zgornji gozdni meji izjemoma 
lahko doseže tudi 1200 let (Kotar in Brus, 1999).

2.3  Pomen krekovta (Nucifraga 
caryocatactes) pri razširjanju semen 
cemprina

2.3  Importance of spotted nutcracker 
(Nucifraga caryocatactes) for the seed 
dispersal of the Swiss stone pine

Za sedem vrst borov, med njimi tudi za cemprin, 
so dokazane mutualistične povezave med drevesi 
in pticami (Nucifraga caryocatactes v Evropi ter 
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Nucifraga columbiana v Severni Ameriki). Jeseni 
ptice poberejo zrelo in s hranili bogato seme in ga 
zakopljejo nekaj centimetrov pod zemljo, pogosteje 
na strmih južnih pobočjih. Ta skrivališča predsta-
vljajo zaloge hrane pozimi in spomladi. Krekovt 
oz. lešnikar (N. caryocatactes) vsako leto shrani do 
25.000 semen. Razdalje prenašanja semen so lahko 
do 15 km horizontalno in 700 m vertikalno (Ulber 
in sod., 2004). Mattes (1982) je ugotovil, da lahko N. 
caryocatactes naenkrat nosi do 134 semen. Zong in 
sod. (2012) pa so ugotovili, da ima storž cemprina 
v povprečju 82 semen, kar pomeni, da lahko ptica 
teoretično z enim letom prenese več kot en storž. 
Krekovt loči kakovostno seme od slabega. Med 
500 semeni, ki jih je prenesel preučevani ptič, so 
bila le 3 nekaljiva oz. poškodovana zaradi insektov 
(Remers, 1959). Največ slabega semena je v vrhu 
storža, ki pogosto ostane nedotaknjen (Zong in 
sod., 2012). V raziskavi večdebelnih borov, katerih 
seme v veliki meri prenaša N. columbiana, Linhart 
in Tomback (1985) ugotavljata, da je večdebelnost 
mnogokrat posledica odlaganja semen v skupinah. 

Debla v šopu so se namreč v večini primerov 
genetsko razlikovala med seboj, kar pomeni, 
da so zrasla iz različnih semen. To kaže tudi na 
visoko prilagojenost osebkov na veliko gostoto. 
Dejavnost ptic v tem primeru močno vpliva na 
porazdelitev dreves v populaciji in na sam videz 
drevesa. Šopasta rast na gozdni meji omogoča 
boljšo stabilnost sestojev in velja za prilagoditev 
tudi pri drugih drevesnih vrstah. 

3 RAZŠIRJENOST CEMPRINA
3 DISTRIBUTION OF SWISS STONE 

PINE
3.1  Razširjenost cemprina v Evropi
3.1  Distribution of Swiss stone pine in 

Europe
Naravni areal cemprina sestavljajo Centralne 
Alpe (Švica, Avstrija, Italija, Francija) in Karpati 
(Poljska, Slovaška, Ukrajina, Romunija) (Lungu 
Apetrei in sod., 2013), pogosto v obliki majhnih 
populacij (Ulber in sod., 2004) na rastiščih z bolj 
kislimi tlemi. V Alpah ga zasledimo v pasu med 

Slika 5: Razširjenost cemprina v Evropi (EUFORGEN, 2014) 
Figure 5: Distribution of Swiss stone pine in Europe (EUFORGEN, 2014)
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(1200) 1500 in 2000 (2750) m n. v. (Brus, 2012), v 
Karpatih tudi niže (800 m). Spodnja meja razšir-
jenosti je določena s konkurenčnostjo z drugimi 
drevesnimi vrstami (večinoma s smreko), zgornja 
pa s fiziološkimi (klimatskimi) omejitvami (Ulber 
in sod., 2004). Za ta območja je značilno bolj ali 
manj izrazito celinsko podnebje (Wraber, 1990). 
Poleg vpliva podnebnih sprememb je imel velik 
vpliv na današnjo razširjenost in fragmentacijo 
cemprina človek s svojimi dejavnostmi, predvsem 
pašo v višjih legah. Pri zaraščanju nekdanjih 
pašnih površin se je kot konkurenčnejša vrsta 
izkazala smreka (Picea abies L.), cemprin se 
pomika na ekstremnejše lege z višjo nadmorsko 
višino (Casalegno in sod., 2010). V primerjavi z 
drugimi bori je areal cemprina majhen.

Danes obstoječe populacije cemprina v Evropi 
veljajo za ostanke predledonodobne populacije. 
Glede na genetske raziskave cemprini v Alpah 
izvirajo iz refugija v jugovzhodnih Alpah (Gugerli 
in sod., 2009). V holocenu, pred 7200 leti, se je 
cemprin pojavljal v gozdnih združbah z javorjem 
(Acer sp.), sivo jelšo (Alnus incana L.) in brezo 
(Betula sp.). Razširjen je bil tudi v pasu 300–500 
m nad današnjo zgornjo mejo in na območjih, 
kjer je danes redek (Genries in sod., 2009).

3.2  Rastišča cemprina
3.2  Swiss stone pine habitats

V Centralnih Alpah uspeva cemprin v združbi 
Larici-Pinetum cembrae (Ellenberg, 1963). Gradi 
sestoje na silikatnih tleh na gozdni meji (do 2700 
m n. v.). Lahko se zgodi, da macesna (Larix 
decidua) v sestojih sploh ni, pojavi pa se smreka 
(Picea abies). Podrast je podobna kot v subalpin-
skih smrekovih gozdovih na silikatu: z obiljem 
mahov, bekice (Luzula sp.) in trav (vijugava 
masnica (Deschampsia flexuosa), dlakava šašulica 
(Calamagrostis villosa)) ali z nizkim grmičevjem 
(vakcinij (Vaccinium sp.), sibirski brin (Juniperus 
alpina)). Gozdovi, ki so bili pod vplivom človeka 
in živali, so odprti, v njih prevladujeta rjasti sleč 
(Rhododendron ferrugineum) ali dlakava šašulica 
(Calamagrostis villosa) (Wiese in Tausz, 2007). Na 
južnih skalnih pobočjih na silikatu v Zahodnih 
Alpah je opisan kserofilni tip združbe Larici-
Pinetum cembrae s sibirskim brinom (Juniperus 

alpina), navadno panešpljo (Cotoneaster integerri-
mus) in vednozelenim gornikom (Arctostaphylos 
uva-ursi) (Cotoneastro-Pinetum cembrae; Beguin 
in Theurillat, 1982, cit. po Wiese in Tausz, 2007).

Sliki 6 in 7: Cemprini v italijanskih Dolomitih (Foto: 
U. Marolt)
Figures 6 and 7: Swiss stone pines in Italian Dolomites 
(Photo: U. Marolt)

Marolt, U., Božič, G., Ferreira A., Brus R.: Današnja razširjenost in stanje cemprina (Pinus cembra L.) v Sloveniji



GozdV 74 (2016) 4176

Na karbonatni podlagi uspeva tip združbe z 
velikim deležem macesna. Grmovno plast gradita 
pritlikava jerebika (Sorbus chamaemespilus) in 
modro kosteničevje (Lonicera caerulea). Prisotne 
so lahko vse tri vrste sleča (dlakavi sleč (Rhodo-
dendron hirsutum), rjasti sleč (R. ferrugineum) 
in njun hibrid (R. intermedium)). Pojavljata se 
lahko rušje (Pinus mugo) in navadni slečnik 
(Rhodotamnus chamaecistus). Na karbonatnih 
tleh v italijanskih in švicarskih Alpah je opisan 
kserofilni tip združbe s spomladansko reso (Erica 
carnea) in pisano vilovino (Sesleria albicans) 
(Wiese in Tausz, 2007).

Čisti sestoji cemprina se nahajajo zlasti v 
pasu gozdne meje severno od osrednje verige 
Alp, medtem ko na jugu prevladujejo macesnovi 
sestoji (Nicolussi in sod., 2009). Nad gozdno mejo, 
na nadmorskih višinah, kamor druge drevesne 
vrste ne sežejo, se pojavljajo posamezna drevesa 
cemprina (Šivic, 1946).

3.3  Razširjenost cemprina v Sloveniji 
nekoč in danes

3.3  Past and present distribution of Swiss 
stone pine in Slovenia

V preteklosti je bil cemprin mnogo bolj razširjen 
tudi v Sloveniji. Kvartarolog Srečko Brodar je 
v Potočki Zijalki ob vznožju Olševe na kurišču 
mladokamenodobnih lovcev odkril ostanke oglja, 
ki domnevno veljajo za cemprinove (Wraber, 
1990). Ostanke cemprina so našli na kurišču v 
Ovčji jami, verjetno so cemprinovi ostanki oglja 
v jami Divje babe (Culiberg, 2004, 2007). Plasti, v 
katerih so jih našli, so iz zadnje, würmske ledene 
dobe. Razširjenost cemprina v tem času in vse do 
poledenodobnega obdobja potrjujejo raziskave 
Alojzija Šerclja, raziskovalca cvetnega prahu in 
slovenske vegetacijske zgodovine, ki je cemprinov 
pelod našel v poznowürmskih usedlinah na Zadnjih 
travnikih pod Olševo (Šercelj v Kral, 1979; Šercelj, 
1996). Wraber (1990) zaključi z zanimivo trditvijo: 
»Zanimiv, a nepotrjen je podatek, da cemprin na 
Olševi še vedno raste.« Šivic (1946) piše, da se 
cemprin južno od Drave pojavlja avtohtono le na 
severni (avstrijski) strani Pece. Starejši botaniki, 
kot so Scopoli, Wulfen in Hladnik, cemprina v 
naših krajih ne omenjajo (Šivic, 1946).

V Sloveniji je cemprin danes izjemno redek, 
saj je pri nas zelo malo visokogorskih rastišč na 
nekarbonatni podlagi. Majhni skupini najdemo 
le še v alpskem svetu pri Beli peči med Raduho 
in Smrekovcem ter pod vrhom Krnesa v pogorju 
Smrekovca (Kotar in Brus, 1999; Zupančič in sod., 
2011; Brus, 2012; Marolt, 2015).

Zupančič in sod. (2011) v tehničnih smernicah 
za ohranjanje in rabo genskih virov za bore v Slo-
veniji navajajo štiri domnevno avtohtona slovenska 
nahajališča: »Domnevno prisoten samonikel 
cemprin uspeva v Mozirskih planinah (Krnes, 
Bela peč) ter v visokogorskem območju Smre-
kovca na grebenu Presečnikovega vrha in pobočju 
Konačnikovega vrha, ob zgornji gozdni meji, na 
območjih zatočišč ogroženih vrst divjega petelina, 
ruševca in belke. Nahajališča cemprina so težko 
dostopna, med seboj oddaljena in razdrobljena. 
Različna debelinska struktura dreves nakazuje, 
da drevesa niso bila posajena.« Omenjene so 
štiri lokacije, vendar gre v resnici za dve, vsaka 
je namreč navedena pod dvema imenoma (Krnes 
oz. Končníkov vrh (in ne Konačnikov) in Bela peč 
oz. Presečnikov vrh).

Kotar in Brus (1999) pišeta, da ne moremo 
zanesljivo ugotoviti, ali je cemprin v Sloveniji samo-
nikla vrsta. V Sloveniji je gozdna meja zaradi vpliva 
človeka (paša) znižana za 100–200 m, ravno v tem 
pasu ob zgornji gozdni meji bi lahko samoniklo 
uspeval cemprin. Kot domnevno avtohtoni nahaja-
lišči navajata rastišči v pogorju Smrekovca, pri tem 
zabeležita število osebkov in razpon prsnih premerov. 
Pri Beli peči na nadmorski višini 1460–1485 m raste 
po njunih podatkih 6 cemprinov s premeri 4–43 
cm. Nahajališče je manj dostopno in zato je malo 
verjetno, da je bil cemprin posajen. Pod Krnesom 
na višini 1600 m raste 13 cemprinov s prsnimi 
premeri 2–25 cm. O njih menita: »Ta drevesa 
zagotovo niso bila posajena, zato domnevamo, da so 
potomci samoniklih osebkov.« Avtorja predlagata, 
da bi poskusili s saditvijo cemprina v predelih, kjer 
se je morda pojavljal kot samonikla drevesna vrsta 
(Koroška). Vnesena drevesa bi služila kot osnova 
pri naravnem vračanju gozdne meje na nekdanjo 
nadmorsko višino. Cemprin je namreč izrazito 
pionirska drevesna vrsta.

Obe nahajališči v pogorju Smrekovca sta zabe-
leženi v gozdnogospodarskih načrtih Krajevne 
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enote Črna na Koroškem (Gozdnogospodarski 
načrt …, 2012). Predpisani so ukrepi za ohran-
janje cemprina kot naravne vrednote. Podrobneje 
cemprin v pogorju Smrekovca obravnavajo 
Naravovarstvene smernice za območje občine 
Črna na Koroškem (Naravovarstvene smernice 
…, 2001), ki so del gozdnogospodarskega načrta. 
V njih so zabeležene koordinate, nahajališči sta 
vrisani na topografsko karto 1:50.000. Nave-
deno je število osebkov in obseg najdebelejšega 
cemprina v vsaki skupini. Na obeh nahajališčih 
naj bi takrat uspevali po štirje cemprini, največji 
prsni obseg cemprina pri Beli peči naj bi znašal 
150 cm, pod Krnesom pa 116 cm. Podatki o 
številu dreves in največjih premerih se precej 
razlikujejo od podatkov, ki jih predstavljata Kotar 
in Brus (1999).

Po naših raziskavah (Marolt, 2015) pri Beli 
peči danes rastejo štirje cemprini, pod Krnesom 
enajst (eden, dvanajsti, se je pozimi 2013/14 

Slika 8: Topografska karta nahajališč cemprina v pogorju Smrekovca (Gozdnogospodarska območja, 2007; 
Državna topografska …, 2013)
Figure 8: Topographic map of the Swiss stone pine sites in the mountains of Smrekovec (Gozdnogospodarska območja, 
2007; Državna topografska …, 2013)

prelomil in odmrl). V Sloveniji cemprin vred-
notimo kot avtohtono drevesno vrsto, vendar bi 
bilo potrebno za potrditev avtohtonosti opraviti 
dodatne raziskave, npr. genetske, dendrokro-
nološke, fitocenološke, palinološke, pedološke. 
Ugotovili smo, da se devet osebkov pod Krnesom 
nahaja na grebenu ob deželni meji med Koroško 
in Štajersko, ki je hkrati meja med gozdom in frato 
(travnikom). Na dveh osebkih smo opazili storže 
in našli en osebek mladja, ki je v višino meril 21 
cm (Marolt, 2015). Na Pudgarskem (1060 m), 
prav tako v pogorju Smrekovca, je bil osebek 
cemprina posajen (Mlinšek, 2013). V letu 2014 
se je dokončno posušil (Marolt, 2015).

V prvi polovici 20. stoletja so zasadili več nasa-
dov cemprina na Pohorju, npr. na Kladjeku pod 
Črnim vrhom, na Ribniški planini, na Klopnem 
vrhu, na Kraguljišču in kasneje na Rogli, toda 
nikjer ni prav dobro uspel (Brus, 2012). Nekaj 
cemprinov so posadili v Gornji Kokri (na zahodnih 
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Sliki 9 in 10: Cemprina pri Beli peči v pogorju Smrekovca (Foto: G. Božič (levo) in U. Marolt (desno))
Figures 9 and 10: Swiss stone pines at Bela peč in the mountains of Smrekovec (Photo: G. Božič (left) and U. Marolt (right))

Slika 11: Cemprini pod Krnesom v pogorju Smrekovca (Foto: G. Božič)
Figure 11: Swiss stone pines near Krnes in the mountains of Smrekovec (Photo: G. Božič)
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Sliki 12 in 13: Levo: posajeni cemprin na Pudgarskem l. 2004 (Foto: G. Božič), desno posajeni cemprin na Klo-
pnem vrhu na Pohorju (Foto: R. Brus)
Figures 12 and 13: Left: planted Swiss stone pine at Pudgarsko in 2004 (Photo: G. Božič), right: planted Swiss stone 
pine at Klopni vrh, Pohorje (Photo: R. Brus)

Slika 14: Krnica Križa 
pod Peco (Foto: U. Ma-
rolt) 
Figure 14: Križa basin 
under Peca mountain 
(Photo: U. Marolt)
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pobočjih Kočne) in na Mežakli. Leta 1888 so imeli 
v drevesnici pod Kopiščem v Kamniški Bistrici 
1700 sadik cemprina (Šivic, 1946). Najdebelejši 
cemprin v Sloveniji, s prsnim obsegom 222 cm, 
raste v skupini sedmih istovrstnih dreves pri 
spomeniku na Klopnem vrhu v bližini Lovrenca 
na Pohorju (Habič, 2006). Cemprinov nasad na 
Kladjeku pod Črnim vrhom (posajen 1911–1912), 
v katerem je le še 5–10 % vitalnih dreves, večinoma 
podstojnih in večvrhatih, je izgubil status naravne 
vrednote (Obrazložitev …, 2011).

Najbližji naravni sestoji cemprina rastejo na 
severni strani Pece v Avstriji, v krnici Križa. 
Tam cemprin gradi združbo Pinetum cembrae na 
karbonatni podlagi, tla so protorendzine ali ren-
dzine. Ko trdi, »da raste cemprin na Slovenskem 
tudi divje«, Wraber (1990) verjetno misli sestoje 
v krnici Križa na severni, avstrijski strani Pece. 
Nahajajo se na slovenskem etničnem ozemlju in 
ne na območju Slovenije. Asociacija je razvita le 
fragmentarno s podstojnim ruševjem (Zupančič 
in sod., 2011). Wraber (1990) je poleg nekaj 
deset cemprinov zabeležil največ macesna, manj 
smreke kot cemprina, v podrasti pa precej rušja. 
Dosti je slečja (Rhododendron sp.), pritlikave 
jerebike (Sorbus chamaemespilus) in jerebike 
(Sorbus aucuparia), pogosta je borovnica (Vac-

Slika 15: Cemprin 
v krnici Križa pod 
Peco (foto: U. Ma-
rolt)
Figure 15: Swiss 
stone pine in Križa 
basin under Peca 
mountain (Photo: 
U. Marolt)

cinium myrtillus), manj je brusnice (Vaccinium 
vitis-idaea), gozdne bekice (Luzula sylvatica), 
klinolistnega kamnokreča (Saxifraga cuneifolia), 
deveterolistne konopnice (Cardamine enneap-
hyllos), dlakave šašulice (Calamagrostis villosa), 
gozdnega (Homogyne sylvestris) in alpskega 
planinščka (Homogyne alpina), golega lepena 
(Adenostyles glabra), zelenega sršaja (Asplenium 
viride), dvocvetne vijolice (Viola biflora), najde 
se tudi kortuzovka (Cortusa sp.) in še več deset 
drugih semenk, praprotnic in mahov. Wraber v 
svojih zapisih cemprinov v pogorju Smrekovca 
ne omenja.

4 POMEN IN UPORABA CEMPRINA
4 IMPORTANCE AND USE OF SWISS 

STONE PINE

Na območju gozdne meje je pomembna cem-
prinova varovalna vloga, kot pionirska drevesna 
vrsta počasi zarašča opuščene pašnike, kjer so 
nekoč že bila njegova rastišča. Pri zaraščanju je 
zaradi težkega semena v primerjavi s smreko in 
macesnom slabo konkurenčen. Uporablja se ga za 
pogozdovanje visokogorskih predelov, saj varuje 
pred snežnimi plazovi in erozijo. 

Les cemprina je srednje težek, mehek, dobro 
se obdeluje in je zato cenjen v mizarstvu in rez-
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barstvu, še posebej grčav (Brus, 2012). Ima ozko 
rumenkasto beljavo ter rdečkasto oz. rdečerjavo 
močno dišečo jedrovino. Širina branik je zelo 
enakomerna. V lesu so vidni številni smolni kanali. 
Les je mehak, se lahko obdeluje in je srednje težek. 
Njegova gostota je 450 kg/m3. Drevesa dosežejo 
dimenzije, primerne za nadaljnjo predelavo lesa, 
pri starosti 300–400 let (Kotar in Brus, 1999). 
Cemprinov les uporabljajo za notranjo opremo 
gorskih koč, skodle, igrače, sode in pohištvo (npr. 
postelje, skrinje), včasih so iz njega izdelovali 
leseno posodo (Brus, 2012). Na planinah in v 
solnih rudnikih (Avstrija) so ga uporabljali za 
kurjavo (Šivic, 1946). Znane so grozljive maske 
iz cemprina na Tirolskem (Podbevšek Adamič, 
2015).

Užitna semena cemprina imajo okus podoben 
mandljevemu, uporabljajo jih za pripravo jedi 
in pridobivanje jedilnega olja. Zaradi mehkih 
in smolnatih storžev je seme težko nabirati in 
luščiti. Z destilacijo iglic pridobivajo terpentin (t. 
i. karpatski balzam) (Brus, 2012). Zunaj narav-
nega areala sadijo cemprin kot okrasno drevo 
po parkih in arboretumih. Občutljiv je za pozne 
pozebe. Znanih je več okrasnih sort, nekatere 
se razlikujejo v barvi iglic. Zaradi počasne rasti 
je primeren za manjše vrtove, uporabljajo ga za 
bonsai (Brus, 2012; Farjon, 2013).

5 DEJAVNIKI OGROŽANJA 
CEMPRINA

5 THREATS TO SWISS STONE PINE

Petigličasti bori so vmesni (haplontski) gostitelj 
mehurjevke zelenega bora oz. ribezove rje (Cronar-
tium ribicola J.C. Fisch.). Gliva naravnih populacij 
cemprina ne prizadene (Blada in Popescu, 2004). 
V Švici so ugotovili, da največjo mortaliteto 
cemprina povzročata glivi Gremmeniella abietina 
(odmiranje poganjkov črnega bora) in Phacidium 
infestans (borova snežna plesen). Prva se pojavlja 
pri poznem, druga pri zgodnjem taljenju snežne 
odeje (Barbeito in sod., 2013).

Veliko nevarnost za cemprin predstavlja preve-
lika gostota srnjadi, gamsa in jelenjadi, ki objedajo 
mlade poganjke ter uničijo mladike z drgnjenjem 
rogovja (Kotar in Brus, 1999). Na cemprinu se 
pojavljata veliki macesnov lubadar (Ips cembrae 

Heer, 1836) in mali osmerozobi smrekov lubadar 
(Ips amitinus Eichhoff, 1871), oba sta sekundarna 
parazita (Varstvo gozdov …, 2014). Majhno šte-
vilo vrst žuželk, ki ogrožajo cemprinove storže, 
bi lahko bilo posledica omejene razširjenosti 
cemprina, kemične sestave storžev in simbioze s 
ptičem krekovtom, ki semena poje, preden se larve 
v storžih razvijejo (Dormont in Roques, 1999).

Človek je v preteklosti predvsem s pašništvom 
in požiganjem močno vplival na izginjanje cem-
prina. Danes širjenje cemprina lahko ogroža 
turizem (npr. smučišča), hkrati je cenjena njegova 
estetska funkcija in je zato dobrodošel v bližini 
turističnih objektov (Kotar in Brus, 1999).

Cemprin je občutljiv na sušo. V višjih legah 
ga prizadeneta veter in sneg, zato ima pogosto 
več vrhov (Šivic, 1946). Genries in sod. (2009) so 
pokazali, da na območjih, kjer je ohranjen cem-
prin, motnje zaradi požarov niso bile pogoste. S 
podnebnimi spremembami postajajo motnje vse 
pogostejše. Pri frekvenci požarov 80 let je cemprin 
zelo ogrožen, saj potrebuje približno 60 let, da 
sploh dozori in je sposoben za reprodukcijo. Mnogi 
procesi, povezani s klimatskimi spremembami v 
okolju, kjer se pojavlja cemprin, so za zdaj še slabo 
raziskani. Boden in sod. (2010) domnevajo, da 
bo v prihodnosti razširjenost cemprina močno 
odvisna tudi od krekovtove (Nucifraga caryoca-
tactes) prilagodljivosti na spremembe.

6 STRATEGIJE ZA OHRANITEV 
POPULACIJ CEMPRINA

6 STRATEGIES FOR THE MAINTAINING 
OF SWISS STONE PINE POPULATIONS

Glavna strategija varovanja genskega sklada 
cemprina je dinamično varovanje njegovih 
populacij. Zasnovano je na gospodarjenju s 
populacijami na njihovih naravnih rastiščih v 
okolju, na katerega so prilagojene (in situ), ali 
na umetnih, vendar dinamično se razvijajočih 
populacijah gozdnega drevja zunaj njihovih 
naravnih rastišč (ex situ). Pri dinamičnem in 
situ varovanju genskega sklada je ključna obnova 
sestoja. Najboljša je naravna obnova, ki je zago-
tovljena, če so prisotna semenska drevesa, če so 
tla primerna za klitje in če je območje v dosegu 
krekovta (Ulber in sod., 2004).
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Za krekovta velja, da je na območju Slovenije 
stalno prisoten, tu tudi prezimi (Varstvo gozdov 
…, 2014). V popisu ptic iz leta 2007 na območju 
Mozirskih planin je med najbolj pogostimi in 
stalnimi vrstami ptičev, značilnimi za gorske 
smrekove sestoje, naveden tudi krekovt (Mljač, 
2014). Zanimivo je, da imajo nekateri osebki 
cemprina pod Krnesom v pogorju Smrekovca 
več debel, kar bi bilo lahko posledica raznašanja 
semen s ptiči (Marolt, 2015).

Najprimernejši za varovanje genskega sklada na 
dolgi rok so veliki in rodovitni sestoji avtohtonih 
cemprinov. Če se sestoji ne obnavljajo, obstaja 
veliko tveganje za izgubo genskih informacij 
populacij, dolgoročno pa vodi v izumrtje 
populacije (Ulber in sod., 2004). Majhne popu-
lacije so lahko zanimive, če se pri njih pojavljajo 
posebne prilagoditve (Holzer, 1975). 

Semenski nasadi lahko služijo za dinamično 
ex situ varovanje genov, če je število osebkov v 
nasadu primerno veliko, še posebej v primeru 
ogrožene ali reliktne populacije. Takšen način 
ohranjanja je najbolje izvajati v bližini izvorne 
populacije in pri tem uporabljati lokalni material. 
Podobno deluje tudi krekovt, ko prenaša seme z 
dostopnih območij na skalovje, kjer bo morda 
preživelo (Ulber in sod., 2004).

Domnevamo, da na nahajališčih v pogorju 
Smrekovca predstavlja veliko oviro pri pomlaje-
vanju cemprina močna zaraščenost tal s travami 
in borovnico. Najdba osebka mladja pomeni, da je 
naravno pomlajevanje možno. Potrebno je zagoto-
viti tla, primerna za klitje, in sicer z odstranitvijo 
zarasti. To lahko najprej storimo v obliki manjših 
raziskovalnih ploskev (npr. 1 m2). V primeru, 
da bi se cemprin na njih uspešneje pomlajeval, 
bi lahko število zaplat ali velikost posamezne 
zaplate povečali. Zaplate bi bilo najbolje osnovati 
v semenskih letih (Marolt, 2015).

7 ZAKLJUČEK
7 CONCLUSION

Cemprin se danes pojavlja v majhnih, fragmen-
tiranih populacijah, kar je posledica delovanja 
številnih dejavnikov, predvsem paše v visokogorju 
in s tem zniževanja gozdne meje, v območju katere 

je najbolj konkurenčen. V času poledenitev je bil 
zaradi nižjih temperatur, na katere je prilagojen, 
mnogo bolj razširjen tudi v Sloveniji. Njegovo 
razširjanje je močno povezano s ptičem krekovtom 
(Nucifraga caryocatactes), ki prenaša težka semena. 
Cemprin gradi čiste sestoje in sestoje, mešane z 
macesnom in smreko. Osrednji del njegovega 
areala je v Centralnih Alpah in Karpatih.

V Sloveniji najdemo le dve domnevno avtoh-
toni skupini cemprinov na nekarbonatnih tleh 
v pogorju Smrekovca. Domnevamo, da njegovo 
pomlajevanje otežuje močna zarast tal s travami 
in borovnico, vendar bodo za to potrebne dodatne 
raziskave. Za zanesljivejšo presojo avtohtonosti 
cemprina v Sloveniji bodo poleg natančnega 
opisa trenutnega stanja potrebne še genetske, 
dendrokronološke, fitocenološke, palinološke in 
pedološke raziskave. 

Na osnovi navedenih raziskav predlagamo, 
da se ob obnovi gozdnogospodarskega načrta za 
območje Črna na Koroškem v naravovarstvenih 
smernicah ustrezno dopolni podatke o stanju 
cemprinov pod Krnesom, saj se število osebkov 
in obseg najdebelejšega cemprina ne ujemajo 
(Marolt, 2015).

Ne glede na ne dokončno razrešeno vprašanje 
avtohtonosti menimo, da je preučevane cemprine 
smiselno ohranjati in s tem zagotavljati večjo 
vrstno pestrost, kar je samo po sebi vrednota. 
Cemprini v pogorju Smrekovca naj tudi v prihod-
nje obdržijo status dendrološke naravne vrednote. 
Če bi se izkazalo, da so vendarle avtohtoni, jih je 
nujno treba zavarovati kot dendrološki naravni 
spomenik (Marolt, 2015).
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1 UVOD
Naravno ujmo, ki je v dneh od 30.1. do 10. 2. 
2014 povzročila obsežne poškodbe v gozdovih, 
lahko opredelimo kot kombinacijo žledoloma, 
snegoloma in predhodnih obilnih dežnih 
padavin, ki so namočila in razmehčala tla. 
Poškodbe v gozdovih so zaradi kombinacije 
vseh treh naštetih vremenskih dejavnikov 
obsežne in raznolike. Razsežnosti poškodb 
gozdov zaradi žleda in naknadne namnožitve 
podlubnikov so znatno večje od vseh doslej 
evidentiranih poškodb po naravnih ujmah in 
škodljivih organizmih.

GDK  42+61(497.4)(045)=163.6

Naravne ujme vse bolj krojijo gospodarjenje z gozdovi
Natural Disasters are Increasingly Affecting Forest Management

Zoran GRECS1, Marija KOLŠEK2

Izvleček:
Grecs, Z., Kolšek, M.: Naravne ujme vse bolj krojijo gospodarjenje z gozdovi. Gozdarski vestnik, 74/2016, št. 4. 
V slovenščini z izvlečkom v angleščini. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka 
Šivic, cit. lit. 3. 
Naravne ujme so v zadnjih dvajsetih letih vse pogostejše, že skoraj stalnica in vse večjih razsežnosti. Največ 
zaslug imajo vremenske razmere, spremenjene razmere, ko se dnevno, tedensko, mesečno, sezonsko in na letni 
ravni stalno soočamo z vsemi možnimi klimatskimi ekstremi. Žledenje v začetku leta 2014 je presegalo vse 
dosedanje po dobi trajanja, po vztrajnosti in intenzivnosti žledenja. Sledila je prenamnožitev podlubnikov, ki je 
imela poleg osnovne substance veliko podporo v vremenskih razmerah preteklega leta, ko je ob ugodnih vre-
menskih razmerah uspela razviti v celoti tudi tretjo generacijo. Sanacija poškodovanih gozdov zaradi naravnih 
ujm in podlubnikov je že tretje leto zapored prioritetna aktivnost Zavoda za gozdove Slovenije, gozdarske stroke, 
lastnikov gozdov in izvajalcev gozdarskih del. 
Ključne besede: naravne ujme, žled, podlubniki, Načrt sanacije, sanacija poškodovanih gozdov, varstvo in 
gojenje gozdov, Slovenija

Abstract:
Grecs, Z., Kolšek, M.: Natural Disasters are Increasingly Affecting Forest Management. Gozdarski vestnik (Pro-
fessional Journal of Forestry), 74/2016, vol. 4. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 3. Translated by Breda 
Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Natural disasters are more and more frequent in the last twenty years; they are becoming almost a constant 
and are increasingly larger. The main reason are weather conditions, changed conditions, as we face all sorts of 
climatic extremes daily, weekly, monthly, and yearly. Sleet at the beginning of the year 2014 exceeded all former 
sleet occurrences with regard to duration, persistence, and intensity. It was followed by infestation with bark 
beetles, which was, in addition to the basic substance, supported also by weather conditions in the past year, 
when the third generation could fully develop due to favorable weather conditions. Sanitation of the forests, 
damaged by natural disasters and bark beetles, is a priority of Slovenia Forest Service, forestry profession, forest 
owners, and performers of forest work already for three years in a row. 
Key words: natural disasters, sleet, bark beetles, Sanitation Plan, sanitation of damaged forests, forest protection 
and silviculture, Slovenia

Žled ni prizadel le gozda, prizadel je tudi 
gospodarske objekte, zlasti električna omrežja 
(na železnici in daljnovode) in je bil razglašen 
za naravno nesrečo. Končna ocena neposredne 
škode zaradi posledic poplav, visokega snega in 
žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 
je bila 429 mio €, od tega je bila škoda v gozdovih 
ter na gozdnih cestah ocenjena na 214 mio €.

1 Zoran Grecs, spec., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za 
gozdove Slovenije
2 Marija Kolšek, univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove 
Slovenije

Strokovna razprava
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2  FENOMEN ŽLEDENJA 2014
2.1 Vremenske razmere, ki so povzročile 

obsežno žledenje
Nadpovprečno toplemu vremenu v prvih dveh 
tretjinah januarja 2014 je sledila ohladitev. V 
več kot polovici države so januarske padavine 
presegle dvakratno količino običajnih padavin. 
Največ dežja je padlo na severozahodu države, 

Slika 1: Višina pada-
vin v januarju 2014 v 
primerjavi s tridese-
tletnim povprečjem

Slika 2: Količina pa-
davin v mesecu janu-
arju 2014 po Sloveniji

najmanj na vzhodu in jugu, sliki 1 in 2. V zadnjih 
dneh januarja je prišlo do vremenske situacije, 
ki je povzročila nastanek žleda (Naše okolje). 
Hladne zračne mase na celinski strani alpsko 
dinarske pregrade so bile zaradi inverzije zajezene 
in so obležale skoraj nepremične naslednjih deset 
dni. V višjih legah je kasneje snežilo, nižje pa je 
obilno deževalo..

Grecs, Z., Kolšek, M.: Naravne ujme vse bolj krojijo gospodarjenje z gozdovi. Gozdarski vestnik
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Vremenska situacija:
Agencija RS za okolje je izdala naslednje poročilo 
o dogodku: 

»Za vremensko dogajanje na območju Evrope 
je bil značilen velik kontrast med globokim 
ciklonskim območjem nad vzhodnim Atlantikom 
in deloma tudi nad Sredozemljem, ter izrazitim 
anticiklonom s središčem nad Rusijo. Razlika v 
zračnem tlaku med obema baričnima tvorbama 
je bila občasno tudi več kot 100 hPa. 

Na našem območju se je vedno znova obnavljala 
frontalna cona, saj sta se srečevala hladen zrak 
polarnega izvora v tanki prizemni plasti ozračja in 
močan dotok toplega in vlažnega zraka v višinah 
iznad Sredozemlja (slika 3). Takšna sinoptična 
situacija pomeni »šolski recept« za obilno sneženje, 
žled in poledico na južnem obrobju Alp.

Zaradi dotoka toplega zraka v plasti med 1000 
m in 2000 m je bila v plasti med okoli 1200 m in 
1900 m temperatura nad 0 °C (slika 3). Snežne 
padavine so tako padale skozi plast pozitivnih tem-
peratur in se talile. Pod 1300 m so bile temperature 
pod 0 °C, torej so staljene kapljice padale v obliki 
podhlajenega dežja (kapljice s temperaturo pod 0 
°C). Te padavine so ob dotiku s tlemi in objekti na 
tleh v trenutku zmrznile in povzročile poledico 
in žled. K lokalnemu spuščanju meje sneženja 
je popoldne 2. februarja 2014 pripomogla tudi 
velika intenziteta padavin.«

2.2  Kronologija žledenja

Fenomen žledenja v letu 2014 je v dolgem tra-
janju tega vremenskega pojava. Na pregradi iz 
obalno-kraškega v celinsko območje (na območju 

Grecs, Z., Kolšek, M.: Naravne ujme vse bolj krojijo gospodarjenje z gozdovi. Gozdarski vestnik

Slika 3: Vremenska situacija 2. februarja 2014. Potek temperature zraka (modra krivulja) in temperatura rosi-
šča (rdeča krivulja) po nadmorskih višinah nad Ljubljano 2. februarja 2014 ob eni uri ponoči. Prikazan potek 
temperature zraka in temperature rosišča je bil v obdobju od 31. januarja do 5. februarja bolj ali manj stalen. S 
slike je razvidna negativna temperatura zraka do nadmorske višine 1.350 m; najhladneje (okoli –6 °C) je bilo na 
nadmorski višini 1.000 m. V nižinah je bilo ozračje mirno, nekoliko višje je pihal šibek veter vzhodnih smeri. Na 
nadmorski višini od 1.350 m do 1.950 m je bila temperatura zraka pozitivna, pihal je veter južnih smeri. Tem-
peraturni obrat in različne smeri vetrov nazorno kažejo na različni zračni masi (ARSO, Urad za meteorologijo).
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občin Pivka in Postojna) se je žledenje začelo že 
v popoldanskih urah 30. 1. 2014. Preko noči in 
v dopoldanskih urah 31. januarja se je ledeni 
oklep debelil in dosegel debelino tudi 5 cm.. 
Predvsem 1. in 2. februarja je žledenje zajelo 
pretežni del Slovenije z izjemo obalno-kraškega 
območja in območja v višinskem pasu nad 1.200 
m n.v.. Dodatno obremenitev dreves je v višjih 
lega povzročal tudi sneg, s katerim so bile že 
predhodno obložene zlasti krošnje iglavcev. Dne 
2. februarja je dež tudi v nižinah ponekod prešel 
v sneg in dodatno obremenil z ledom obložena 
drevesa. Ledena oziroma ledeno-snežena obloga 
se je na drevju debelila do 4. februarja, v zaprtih 
nižinskih legah do 5. februarja 2014. Zaradi opi-
sanega vremenskega dogajanja so bile poškodbe 
največje v višinskem pasu od 300 – 900 m n.v., 
oz. v območju Slovenskega Primorja od 500 m 
do 900 m n.v.. Ledeni oklep na drevju je bil naj-
debelejši na pivško-postojnskem območju, do 8 
cm. Led je začel na osončenih legah odpadati z 
dreves že 5. februarja. Večina žleda je odpadla z 
dreves 6. februarja 2014. Poškodbe na drevesih so 
nastajale od 30. januarja (na pivško-postojnskem 
območju) pa vse do 10. februarja, ko so se pre-

vračala še posamezna drevesa. Največ neposredne 
poškodovanosti gozdov je nastalo v dneh od 31. 
januarja do 6. februarja 2014.

3.  POŠKODOVANOST GOZDOV OD 
ŽLEDA 2014

3.1  Območje poškodovanosti gozda

Območje poškodovanosti gozda zaradi žleda v 
letu 2014 je precej podobno celotnemu pojavnemu 
območju žledenja v 45 letnem obdobju (1961–2006), 
ki je prikazano na karti območij, ogroženih zaradi 
žleda (slika 5). Tako imenovane žledne pokrajine, 
kjer se žled redno pojavlja v nekaj letnih ciklusih, 
so jugozahodni deli Slovenije, Škofjeloško hribovje, 
Notranjska, celinska stran idrijskega hribovja, 
primorska stran Brkinov in Kambreškega, južni 
rob Ljubljanske kotline, Bela krajina in obronki 
Celjske kotline (ARSO) in so bile tudi med najbolj 
poškodovanimi od žleda v letu 2014.

Največjo poškodovanost od žleda so utrpeli 
gozdovi na alpsko dinarski pregradi med celinskim 
in obalno kraškim območjem v GGO Postojna, 
Tolmin, zahodnima deloma GGO Ljubljana in 
Kranj, (slika 6).

Slika 4: Estetski vidik žleda za najvišjo oceno (foto: Barbara Slabanja)

Grecs, Z., Kolšek, M.: Naravne ujme vse bolj krojijo gospodarjenje z gozdovi. Gozdarski vestnik



GozdV 74 (2016) 4 189

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

Slika 5: Zaradi žleda ogrožena območja v Sloveniji

Slika 6: Območja poškodovanosti gozda zaradi žleda v letu 2014

Žledolom v letu 2014 (delež poškodovanosti lesne zaloge)

Grecs, Z., Kolšek, M.: Naravne ujme vse bolj krojijo gospodarjenje z gozdovi. Gozdarski vestnik
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Slika 7: Prelomljena drevesa in zelo poškodovane krošnje so tipične poškodbe obilnega žledenja. Fotografija je 
bila posneta na Razdrtem. (Foto: Tonček Jerič, PGD Razdrto)

Žled je v začetku februarja 2014 zelo močno 
in močno poškodoval nekaj nad 20.000 ha gozda. 
Na površini 72.000 ha pa je bila intenzivnost 
pojava žledenja srednja in je bil potreben sanitarni 
posek desetine do tretjine lesne zaloge. Skupna 
površina poškodovanih gozdov je ocenjena na 
600.000 hektarov, torej se je žledolom zgodil na 
polovici površine gozdov Slovenije. Na površini 
500.000 hektarov gozdov je bila poškodovanost 
gozda bolj razpršena, sanitarnega poseka je bilo 
tu do ene desetine, lokalno lahko tudi več (Zavod 
za gozdove Slovenije, 2014). 

3.2  Območja z bolj ranljivo zgradbo 
gozda

Žled je glede poškodb gozda najbolj neselekti-
ven med naravnimi ujmami. Najbolj je prizadel 
robni pas ob gozdnih koridorjih, kot so prome-
tnice, razne trase vodov in gozdni rob. Vsem 
so skupne asimetrične krošnje dreves in odprti 
prostor s pomanjkljivim naslonom. Bolj so bili 
poškodovani tudi mlajši, večje površinsko eno-
vrstni gozdovi, predvsem smreke pa tudi drugih 

drevesnih sestav, predvsem zaradi neustreznega 
razmerja debeline in višine dreves. Namočena, z 
vodo prepojena tla na strmih pobočjih so še en za 
gozd kritičen dejavnik katastrofalnega žledoloma. 
Posledica tega je veliko število izruvanih dreves, 
zlasti v mlajših večjepovršinskih enodobnih in 
enovrstnih sestojih, kjer je pogosto prišlo do 
verižnega podiranja dreves v pasovih, ki so ga 
sprožila padajoča drevesa z udarci, z naslonom 
na sosednja drevesa (domino učinek) tudi na 
površini več deset hektarjev. 

Poškodbe drevja glede na vrsto poškodb so bile 
raznovrstne, od odlomov posameznih vej oziroma 
bolj ali manj poškodovanih krošenj, prelomov 
debel (nad višino 2 m nad tlemi), močno povitih 
dreves, odlomov dreves (do višine 2 m nad tlemi) 
do izruvanih dreves (drevo podrto skupaj s kore-
ninami). Na celotnem poškodovanem območju so 
prevladovala drevesa s poškodovanimi krošnjami, 
sledili so prelomi debel. Poškodbe dreves so 
posamezne, v šopih, skupinah, manjših in večjih 
gnezdih, izjemoma pa so bili poškodovani tudi 
celi sestoji.
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Slika 8: Največja poškodovanost gozda je bila na robnih pasovih ob gozdnih koridorjih. (Foto: Zoran Zavrtanik)

Slika 9: Veliko izruvanih dreves v februarskem žledolomu iz leta 2014 je tudi posledica predhodno namočenih 
tal. (Foto: Zoran Grecs)
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4  SANACIJA ŽLEDOLOMA
4.1  Prve aktivnosti Zavoda za gozdove 

Slovenije po žledolomu v letu 2014

Prve aktivnosti na sanaciji poškodovanih gozdov je 
ZGS namenil obveščanju in opozarjanju javnosti in 
lastnikov gozdov, izobraževanju lastnikov gozdov 
o varnosti pri delu v poškodovanih gozdovih, 
ocenjevanju škode v gozdovih, zagotavljanju 
prehodnosti gozdnih prometnic, zagotavljanju 
izvedbe varstvenih del ter izdelavi predloga 
načrta sanacije.

Že po prvih preliminarnih ocenah poškodb je 
ZGS izdelal interna Navodila za delo na sanaciji 
žledoloma. Določene so bile prioritete dela na 
sanaciji, pri čemer je bila prva prioriteta varnost 
pri delu.

Zaradi obsežnosti poškodb v gozdovih je bilo 
takoj očitno, da na način, ki je običajen ob sanaciji 
naravnih ujm, tokrat ne bomo uspeli pravočasno 
zagotoviti vseh potrebnih del za sanacijo gozdov in 
preprečitev grozečih sekundarnih škod, še posebej 
zaradi verjetne namnožitve podlubnikov. ZGS je 
zato svoje delo zelo prilagodil danim razmeram. 
V ta okvir spada tudi izdaja 143 skupinskih oz. 
generalnih odločb o določitvi sanitarne sečnje 
in nujnih varstvenih del brez predhodne ozna-
čitve drevja za posek. Te možnosti so bile dane 
z »interventnim zakonom«, ki ga je Državni 
zbor sprejel dne 26. 2. 2014. Zakon o ukrepih 
za odpravo posledic žleda med 30. januarjem 
in 10. februarjem 2014 je nudil dobre osnove za 
učinkovito sanacijo poškodovanih gozdov. ZGS 
je sodeloval pri pripravi določil Zakona o ukrepih 
za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 
10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/2014). 
Generalne odločbe so bile izdane na ravni gozdnih 
revirjev, zajemale pa so približno 6 milijonov 
m3 poškodovanega drevja. Ker smo se v najbolj 
poškodovanih gozdovih izognili individualni 
označitvi poškodovanih dreves, so lahko, takoj 
ko so razmere v gozdu to omogočile, vsi lastniki, 
ki so bili sposobni dela opraviti sami ali pa so si 
hitro pridobili pomoč, začeli s saniranjem svojih 
gozdov. Prav zato so bili tudi kazalci realizacije 
del v zasebnih gozdovih zelo ugodni vse do pole-
tja, ko so kmetje zaradi dela na poljih zmanjšali 
intenzivnost del v gozdovih. 

Poleg že omenjenih skupinskih odločb je bilo 
za potrebe saniranja gozdov izdanih še več kot 
25.000 individualnih odločb.

ZGS je v skladno s Pravilnikom o varstvu gozdov 
v roku dveh mesecev po poškodovanosti gozdov, 
do 10. aprila 2014, izdelal Načrt sanacije gozdov, 
v naslednjih treh mesecih pa obnovil gozdnogo-
jitvene načrte za najbolj poškodovane gozdove, v 
katerih so predvidena gojitvena in varstvena dela 
ali gradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak, ki naj 
bi bili sofinancirani na podlagi Programa razvoja 
podeželja za obdobje 2014–2020 ter zaradi potrebe 
in zahteve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS tudi za vse poškodovane državne gozdove.  

Na podlagi »Interventnega zakona« je Vlada 
RS s sklepom določila za ZGS dodatne vire 
denarnih sredstev za odpravo posledic žleda: 
2,097 milijona € za izvajanje javnih nalog ZGS 
na odpravi posledic žleda, ki bistveno presegajo 
redne obveznosti javne gozdarske službe,      1 
milijon € za kadrovsko okrepitev za odpravo 
posledic žleda za leto 2014 in 1,15 milijonov € za 
dobo dveh let za program javnih del. Iz naslova 
kadrovske krepitve se je v ZGS za šest mesecev 
zaposlilo 69 delavcev, od tega 62 pripravnikov, 
večinoma z gozdarsko univerzitetno izobrazbo 
brez izkušenj za delo v gozdarstvu. Iz naslova 
javnih del pa se je v ZGS za dobo petih mesecev 
dodatno zaposlilo 62 javnih delavcev. Slednji so 
bili večinoma delavci z zaključeno srednjo šolo. 
Izvajali so lažja dela na sanaciji gozdov – pomoč 
pri trasiranju gozdnih prometnic, evidentiranju 
drevja za posek, pri izdelavi gozdnega reda ipd.. 

V letu 2014 je ZGS izvedel 39 tečajev in veliko 
demonstracij varnega dela v poškodovanih goz-
dovih, pa tudi v drugih tečajih (skupno jih je 
izvedel 144) je dal poseben poudarek varnemu 
delu v gozdovih, poškodovanih po ujmah. Na 
izvedenih 27 delavnicah s področja gojenja in 
varstva gozdov je bil prav tako dan poudarek na 
sanaciji poškodovanih gozdov v naravnih ujmah.

ZGS je lastnikom gozdov pomagal pri vseh 
delih, povezanih s sanacijo žledoloma, z infor-
macijami o domačih in tujih izvajalcih del in 
odkupovalcih lesa pa je po svoji moči prispeval 
tudi k odpravljanju težav na zasičenem trgu z 
lesom, saj so te težave že vplivale na intenzivnost 
izvajanja sanacijskih ukrepov. 
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Zanimanje javnosti za dogodke v gozdovih v 
zvezi z žledom je bilo zelo veliko. Več podjetij je 
bilo pripravljenih sponzorirati nabavo sadik za 
obnovo gozdov, nevladne organizacije, zlasti Zveza 
tabornikov Slovenije pa so tudi zbirale sredstva. V 
sodelovanju z ZGS in pod njegovim strokovnim 
vodstvom so bile izvedena prve akcije sadnje pod 
naslovom Obnovimo slovenske gozdove.

4.2  Načrt sanacije gozdov poškodovanih 
v žledolomu

V dveh mesecih po žledolomu je Zavod za goz-
dove Slovenije izdelal predlog načrta sanacije 
poškodovanih gozdov. Načrt sanacije obsega 
polovico površine gozdov Slovenije (51 %). 
Vključuje površine, kjer je potrebna sanitarna 
sečnja in ukrepi za obnovo ter revitalizacijo 
poškodovanih gozdov.

Ocena potrebnega sanitarnega poseka, prika-
zanega v načrtu sanacije, je presegla 9 milijonov 
m3, kar je več kot dvoletni posek za celotno 
Slovenijo (po evidenci ZGS je bil v obdobju 
2011-2013 letni posek 3,9 mio m3 drevja). Ocena 
potrebnega sanitarnega poseka je bila izdelana na 
podlagi ocen strokovnih terenskih delavcev ZGS 
v razmerah, ko so bili gozdovi težko prehodni in 
marsikje še neprevozni. Za posek so bila dolo-
čena izruvana, odlomljena, prelomljena, močno 
nagnjena drevesa, in drevesa, ki so imela močno 
poškodovane krošnje (več kot 1/3 polomljene 
krošnje pri iglavcih ter pri listavcih več kot 60 % 
oziroma na najbolj poškodovanih območjih več 
kot 80 % poškodovane krošnje). 

Po predlogu načrta sanacije, izdelanem do 
4. 4. 2014, je bilo treba zaradi poškodb od žleda 
posekati 9,3 mio m3, od tega eno tretjino iglavcev. 
Največ poškodovane lesne mase, predvidene za 
posek, je bilo v GGO Ljubljana (2,4 mio m3), GGO 
Postojna (2,1 mio m3), GGO Tolmin (1,8 mio m3) 
in GGO Kranj (1,0 mio m3). V zasebnih in občin-
skih gozdovih je bilo treba posekati 7,86 mio m3 
dreves (84 % od skupne količine poškodovanega 
drevja za posek), v državnih gozdovih 1,46 mio 
m3 dreves (od tega 0,74 mio m3 iglavcev).

Vsaj na 100.000 hektarih gozda je sestojni 
potencial močno oslabljen in les marsikje povsem 
razvrednoten. Revitalizacija gozda bo trajala 

vsaj desetletje, prirastek lesa pa na območjih 
večje poškodovanosti še zelo dolgo ne bo 
dosegal ravni pred žledolomnim obdobjem. 
Zaradi žledoloma bo treba neposredno obnoviti 
okvirno 14.000 hektarov gozdov. Prevladovala 
bo desetletje in dlje trajajoča naravna obnova. 
Obnova poškodovanega gozda s sadnjo je v 
načrtu sanacije predvidena na 880 ha in se bo 
izvajala v prihodnjih šestih letih. Zaradi doda-
tno poškodovanih gozdov od podlubnikov pa 
se bodo te površine lahko tudi podvojile ter 
sanacijska obnova podaljšala. 

Cilji sanacije gozdov poškodovanih od žleda 
v Načrtu sanacije so:

 – zagotavljanje varnosti pri delu v gozdu,
 – zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic 

in nujno potrebno odpiranje gozdov z novimi 
gozdnimi prometnicami,

 – preprečevanje sekundarne škode na nepo-
škodovanih drevesih zaradi podlubnikov in 
morebitnih drugih škodljivih organizmov,

 – ohranitev kakovosti oziroma vrednosti poško-
dovanih vrednejših dreves, ohranitev proizvo-
dnega potenciala gozdov na poškodovanih 
območjih,

 – ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih 
funkcij gozdov na poškodovanih območjih.

Zagotavljanje poseka poškodovanega drevja
Na podlagi prvih ocen poškodb v gozdovih po 
GGO je ZGS izdelal enotna navodila za delo v 
poškodovanih gozdovih, v katerih je opredelil 
način izdajanja odločb za zagotavljanje poseka 
poškodovanega drevja oziroma način zagotavljanja 
izvedbe poseka poškodovanega drevja. 

Prednostno je bilo treba zagotoviti posek 
močno poškodovanih iglavcev (3,1 mio m3) v 
čim večjem obsegu, da bi se omejila namno-
žitev podlubnikov in posledično povečanje 
škodljivih posledic naravne ujme ter s sani-
tarno sečnjo bi se že hkrati izvajalo pripravo 
sestojev za obnovo.

4.3  Sanitarni posek
Sanitarni posek od žleda poškodovanih gozdov 
je intenzivno potekal vse leto 2014 in v prvi 
polovici leta 2015, ko se je v drugi polovici leta 
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Slika 10: Zagotavljanje varnosti pri delu je bila prednostna naloga sanacije (foto: Tom Levanič)

Slika 11: Prednostna naloga sanacije je bilo tudi zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic (foto: Milan Race)
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intenziviral posek od podlubnikov poškodovanih 
gozdov. V letih 2014 in 2015 je sanitarni posek 
prvič presegel redni posek, in sicer z naskokom. 
Dve tretjini je bilo sanitarnega poseka, v katerem 
je znatno prevladoval posek dreves, poškodovanih 
od žleda in podlubnikov (grafikon 1). 

Grafikon 1: Sanitarni posek v skupaj posekani lesni masi v obdobju 1995–2015 glede na vzroke poseka v m3 in 
po deležu

Grafikon 2: Struktura sanitarnega poseka po vzrokih sečnje za obdobje 1994–2015

Rekordne razsežnosti poškodovanih gozdov v letih 2014 in 2015 zaradi žleda in v nadaljevanju 
zaradi podlubnikov prikazuje grafikon 2. 

4.4  Realizacija poseka zaradi žleda  
iz leta 2014

Zaradi poškodb gozda od žleda je bilo v letu 2014 
posekanih 2,97 milijonov m3 (skupaj s snegolo-
mom 3,18 milijona m3) lesne mase dreves, od 
tega iglavcev 53 %, in listavcev 47 %. 
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V letu 2015 pa je bilo zaradi poškodb od žleda 
posekanih 1,56 milijonov m3 lesne mase dreves, od 
tega iglavcev 43 % in 57 % listavcev. V letu 2015 
je bil v zasebnih in občinskih gozdovih zaradi 
»žleda« evidentiran posek 1,12 mio m3, v držav-
nih gozdovih 0,44 mio m3 lesne mase. Skupno je 
bilo doslej zaradi žleda posekanih 4,63 milijona 
m3 lesne mase, s polovičnim deležem iglavcev 
in listavcev. Realizacija potrebnega poseka je ob 
koncu leta 2015 obsegala 70% pri iglavcih in 37% 
pri listavcih, skupno okvirno polovico za posek 
predvidene lesne mase (preglednici 1 in 2). Zaradi 
prenamnožitve podlubnikov je bila v drugi polovici 
leta 2015 sanitarna sečnja prednostno usmerjena 
na gozd poškodovan od podlubnikov. 

Žled je poškodoval gozdove na polovici povr-
šine gozdov v Sloveniji. Zajel je tudi tiste gozdove, 

Preglednica 1: Realizacija potrebnega poseka zaradi poškodb zaradi žleda iz leta 2014 po podatkih ZGS ob 
koncu leta 2015

ŽLED – potreben posek iz 
načrta sanacije v mio m3

Realizacija potrebnega 
poseka konec leta 2014

Realizacija potrebnega 
poseka konec leta 2015

Lastništvo Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj
Zasebni gozdovi 2,4 5,5 7,9 44 % 22 % 29 % 62 % 34 % 43 %
Državni gozdovi 0,7 0,7 1,4 66 % 28 % 47 % 96 % 57 % 77 %
SKUPAJ 3,1 6,2 9,3 49 % 23 % 32 % 70 % 37 % 48 %

v katerih lastniki ne gospodarijo aktivno. Marsikdo 
je šele na podlagi prejetih odločb ZGS izvedel za 
svoj gozd in za pravice in dolžnosti povezane z 
njim. Sanitarno sečnjo v teh gozdovih so praviloma 
izvajala izvajalska podjetja. Potrebe po sanitarni 
sečnji so znatno presegale izvedbene kapacitete 
izvajalcev sečnje. Na območju žledoloma je v 
letu 2014 delovalo tudi do 45 sečnih strojev ozi-
roma sečno-spravilnih kompozicij (harvester in 
forwarder) domačih ter tujih gozdarskih družb 
in podjetij. Tržišče se je kmalu zasitilo. Prodati je 
bilo mogoče le še najkakovostnejši les. Za sečnjo 
in spravilo lesa iz oddaljenih ali celo nedostopnih 
lokacij in zaradi poškodovanosti slabše kakovosti, 
lastniki niso imeli motiva. Ves ta les, ki se s časom 
še dodatno razvrednoti, bo v gozdu ostal. 

Preglednica 2: Realizacija potrebnega poseka zaradi poškodb zaradi žleda iz leta 2014 po podatkih ZGS ob 
koncu marca 2016 (m3)

Lastništvo
P o s e k  p o  l e t i h 

Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016
Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj

Zasebni 
gozdovi 1.085.180 1.195.890 2.281.071 439.860 679.603 1.119.462 28.724 12.387 41.119

Državni 
gozdovi  486.840  201.930  688.770  224.742  211.831  436.573  51.320  12.107  63.420

SKUPAJ 1.572.020 1.397.820 2.969.841 664.602 891.433 1.556.035 80.044 24.494 104.539

Lastništvo
K u m u l t i v n i  p o d a t k i 

Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016
Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj

Zasebni 
gozdovi 1.085.180 1.195.890 2.281.071 1.525.040 1.875.493 3.400.533 1.553.764 1.887.880 3.441.651

Državni 
gozdovi  486.840  201.930  688.770   711.582   413.761 1.125.343  762.903 425.868 1.188.763

SKUPAJ 1.572.020 1.397.820 2.969.841 2.236.622 2.289.253 4.525.876 2.316.667 2.313.748 4.630.415
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5.  GRADACIJA PODLUBNIKOV
5.1  Poškodovanost gozdov se z žledom 

ni zaključila, opustošenje gozda od 
posledic žleda se nadaljuje 

Gradacija podlubnikov po žledolomu v letu 2014 
je bila pričakovana. Za tri milijone m3 poškodo-
vanih iglavcev od žleda, predvsem smreke, smo 
ocenili, da so brez možnosti revitalizacije in je 
potreben pospešen posek in izvedba preventivno 
varstvenih in zatiralnih ukrepov za preprečevanje 
prenamnožitve podlubnikov. V letu 2015 smo 
beležili rekordne temperature, sušo v zgodnjem 
pomladanskem času, najtoplejši november v 
višjih legah, z malo padavin, veliko osončenostjo 
(Naše okolje, 2015) in posledično veliko aktivno-
stjo podlubnikov tudi v pozno jesenskem času. 
Podlubniki so se širili zlasti na drevesa, ki so bila 
zaradi žleda oslabljena, pa tudi na drevesa, ki niso 
kazala vidnih znakov oslabelosti. Vitalnost dreves 
se je zaradi vročinskih stresov še dodatno oslabila 
in so postajala vse privlačnejša za podlubnike.
Prenamnožitev podlubnikov, ki je v porastu, se 
ni začela v letu 2014 po žledolomu, temveč že v 
letu 2013. V zgodnji pomladi 2013 je prišlo do 
vročinskega vala za dlje časa, ko so temperature 

presegale 25 °C, sledili pa so še trije vročinski vali v 
poletnem času, povezani tudi s sušo, ko so bili celo 
doseženi temperaturni ekstremi s temperaturami 
nad 40° C. V letu 2013 je bilo zaradi podlubnikov 
posekanih 337.000 m3 smreke, kar je za dobro 
desetino več od dvajsetletnega povprečja. Na srečo 
vremensko dogajanje v letu 2014 ni bilo ugodno 
za razvoj podlubnikov, drugače bi bile poškodbe 
zaradi podlubnikov v letu 2015 lahko še večje. 

Doslej je evidentirana najobsežnejša gradacija 
podlubnikov po ekstremno vročem in sušnem 
letu 2003 trajala pet, lokalno tudi šest let, s kul-
minacijo v tretjem letu. Praviloma je vsem večjim 
naravnim ujmam, kjer so bili poškodovani iglavci, 
lokalno sledila gradacija podlubnikov (žledolomi, 
snegolomi 1996-1997-1998, neurja z vetrolomi v 
letu 2008). Gradacije podlubnikov do leta 2003 so 
trajale dve do tri leta. Prenamnožitev podlubni-
kov v letih 2003 do 2008 pa je v Sloveniji trajala 
kar pet do šest let. Ko je bila leta 2005 v tretjem 
letu dosežena kulminacija, je bilo zaradi pod-
lubnikov posekanih 755.000 m3 poškodovanega 
drevja, skupno v šestih letih v Sloveniji pa 3,25 
milijona m3. Glede na potek dosedanjih gradacij 
podlubnikov ter iz tuje prakse lahko sklepamo 
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Slika 13: Intenzivnost napada podlubnikov v letu 2015 v Sloveniji
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na vzročno povezavo med obsegom poškodova-
nosti dreves in trajanjem gradacije podlubnikov. 
Prenamnožitev podlubnikov se praviloma pojavi 
v drugi vegetacijski dobi po naravni ujmi. Če 
upoštevamo še vremensko dogajanje, je bilo vsem 
večjim prenamnožitvam podlubnikov v Sloveni-
jio skupno, da je bila zgodnja pomlad sušna in 
izjemno topla. V zadnji dekadi lanskega aprila 
je Slovenijo zajel vročinski val z dnevnimi tem-
peraturami med 25 in 30 °C. Letos je ob ponovni 
suši v zgodnjem spomladanskem času že v prvi 
dekadi aprila Slovenijo zajel nadpovprečno topel 
val, z dnevnimi temperaturami okoli 25 °C, kar 
obeta nadaljevanje prenamnožitve podlubnikov. 

5.2  Prenamnožitev podlubnikov v letu 
2015

V letu 2015 so bile že v prvi polovici leta zelo 
ugodne vremenske razmere za podlubnike. V 
poletnih mesecih so se nadaljevali vročinski 
vali s sušo, celo mesec november je bil v višjih 
legah doslej najtoplejši, kar je omogočilo pod-
lubnikom, da so lokalno razvili tri generacije. 

Prenamnožitev podlubnikov se je dogajala tudi 
na območjih, kjer je bila manjša poškodovanost 
gozdov od žleda, na GGO Nazarje, Slovenj 
Gradec, Kočevje in Novo mesto. Največjo 
poškodovanost so utrpeli gozdovi na rastiščih, 
ki so manj primerna in neprimerna za smreko 
kot nosilno drevesno vrsto. To je predvsem na 
rastiščih nižinskega pasu pod 500 m n.v., na 
talnih podlagah s slabo oskrbo z vodo, zlasti 
prisojnih rastiščih na karbonatnih podlagah. 
Prenamnožitev podlubnikov po Sloveniji v letu 
2015 je prikazana na karti, slika 13.

Razsežnosti prenamnožitve podlubnikov, ki 
se je začela leta 2013, nadaljevala v letu 2014 po 
žledolomu, v letu 2015 pa v izjemno ugodnih 
razmerah za podlubnike izbruhnila, odraža posek 
drevja, poškodovanega od podlubnikov v Sloveniji 
v zadnjih dvajsetih letih, (grafikon 3).

Na prizadetih območjih so bile zato od začetka 
junija dalje vse aktivnosti delavcev ZGS usmer-
jene v takojšnje in pravočasno odkrivanje žarišč s 
podlubniki napadenega drevja in v zagotavljanje 
sanitarnega poseka in drugih varstvenih ukrepov 
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Grafikon 3 : Posek drevja v gozdovih, poškodovanih zaradi smrekovih in jelovih podlubnikov v obdobju 1995-
2015 v Sloveniji (v m3)
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za preprečevanje prenamnožitve podlubnikov. S 
kadrovskimi okrepitvami in tudi s kadrovskimi 
prerazporeditvami znotraj ZGS je ZGS sledil 
pojavljanju novih žarišč, seveda pa je bila pri 
odkrivanju žarišč dobrodošla tudi vsaka infor-
macija lastnikov gozdov. 

ZGS je lastnikom gozdov za sanitarno sečnjo 
v letu 2015 izdal okvirno 36.000 odločb. Odločbe 
so bile izdane približno 20.300 gozdnim posestni-
kom, povprečna odločba je določala posek 58 m3 
lesne mase. (v letih v obdobju 2011-2013 je ZGS 
v povprečju letno izdal 77.180 odločb, od tega 
12.300 odločb po 29. čl. zakona o gozdovih). V letu 
2015 je bilo že realiziranih 92 odstotkov izdanih 
odločb. V primerih, ko lastniki niso pravočasno 
zagotavljali sanitarne sečnje, je ZGS izdajal sklepe 
o dovolitvi upravne izvršbe odločb, ki so bili 
večinoma učinkoviti za izvedbo potrebnih del. 
Izdane odločbe, realizacij odločb in izdane Sklepe 
za upravno izvršbo po OE prikazuje preglednica 
3. V veliko pomoč pri zagotavljanju pravočasnega 
sanitarnega poseka lubadark so bila tudi opozorila 
o nujnosti izvedbe del po odločbah ZGS, ki jih je 
pred potekom roka na odločbi lastnikom gozdov 
pošiljala gozdarska inšpekcija. 

V poletnem času je razvoj podlubnikov 
potekal izredno hitro, zato so bile sanitarne 

sečnje za posek označenih lubadark v tem 
obdobju izvedene pogosto tudi prepozno, v 
kolikor niso zajele tudi za posek označenega 
zelenega roba žarišča. Nekatere lastnike je bilo 
le s težavo prepričati, da se s sanitarno sečnjo 
nujno poseže v zeleni pas žarišča. Pri lastnikih, 
ki niso sekali zelenega pasu, je bila v kratkem 
času praviloma potrebna ponovna izbira drevja 
za posek. Glavni ukrep varstva pred podlubniki 
je bilo namreč zagotavljanje sanitarne sečnje 
in odvoza s podlubniki naseljenega okroglega 
lesa v lupljenje ali predelavo pred izletom nove 
generacije podlubnikov. Drugi ukrepi zatiranja 
so bili zaradi obsežnosti potrebne sanitarne 
sečnje ter zamudnosti pri izvajanju zatiralnih 
del v gozdu izvajani v manjšem obsegu.

Tako kot pri sanitarni sečnji po žledu, je tudi 
pri sanitarni sečnji od podlubnikov napadenih 
dreves in odvozu v predelavo na lesna skladišča 
nastalo ozko grlo zaradi nasičenosti trga in lesno 
predelovalne industrije ter izvajalskih kapacitet. 
Zlasti sortimenti slabše kakovosti so zastajali ob 
kamionskih cestah in na začasnih skladiščih. 
Lokalno in le v majhnem obsegu so se na teh 
skladiščih izvajali preprečevalno zatiralni ukrepi 
za namnožitev podlubnikov z uporabo fitofarma-
cevtskih sredstev. 
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Preglednica 4: Označitev drevja za posek zaradi žuželk ter posek zaradi žuželk v letu 2015

 Gozdno gospodarsko 
območje

Označitev drevja za 
posek zaradi žuželk v 

letu 2015

Posek drevja za posek 
zaradi žuželk v letu 2015 

% poseka glede na 
označitev 

TOLMIN 192.110 160.088 83 
BLED 166.560 124.185 75
KRANJ 162.868 112.686 69
LJUBLJANA 575.292 425.912 74
POSTOJNA 397.620 365.671 92
KOČEVJE 224.461 210.275 94
NOVO MESTO 125.122 127.310 102
BREŽICE 40.632 43.520 107
CELJE 44.909 42.855 95
NAZARJE 72.213 68.846 95
SL. GRADEC 71.320 68.609 96
MARIBOR 64.663 58.524 91
M. SOBOTA 5.197 5.089 98
SEŽANA 5.934 4.577 77
Skupaj 2.148.903 1.818.147 85

Primerjavo evidentiranega poseka zaradi žuželk po GGO med letoma 2014 in 2015 (v m3) prikazuje grafikon 5.
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Preglednica 3: Izdane odločbe za varstvo pred podlubniki in vodenih postopkov upravne izvršbe odločb po 
območnih enotah ZGS v letu 2015

Območne enote
ZGS

Izdane odločbe 
za posek (število)

Realizirane 
odločbe za 

posek(število)*

Izdani sklepi za 
upravno izvršbo 
odločb (število)

Izvedene izvrš-
be** (število)

TOLMIN 1.781 1.641 104 7
BLED 2.723 2.466 26 4
KRANJ 4.357 3.384 77 1
LJUBLJANA 8.378 7.443 126 0
POSTOJNA 2.974 2.730 42 0
KOČEVJE 2.584 2.475 179 0
NOVO MESTO 3.617 3.604 40 0
BREŽICE 1.363 1.500 0 0
CELJE 1.788 1.826 0 0
NAZARJE 1.976 1.949 16 0
SLOVENJ GRADEC 2.178 2.236 0 0
MARIBOR 1.816 1.738 1 0
MURSKA SOBOTA 583 373 0 0
SEŽANA 176 130 0 0
SKUPAJ 36.294 33.495 611 12

*upoštevan posek drevja, ki je bil evidentiran v letu 2015
** po drugi osebi in s prisilitvijo
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Grafikon 4: Primerjava evidentiranega poseka zaradi žuželk po GGO med letoma 2014 in 2015 (v m3)

Zaradi žuželk, zlasti zaradi podlubnikov (99,9 % 
poseka zaradi žuželk) oziroma zaradi osmerozo-
bega smrekovega lubadarja (Ips typographus - 94 % 
vsega poseka zaradi žuželk), je bilo v letu 2015 
posekanih 1,8 milijona m3 poškodovanega lesa 
(preglednica 4). Tolikšnega poseka zaradi žuželk 
na letni ravni ne beležijo nobene evidence.

Primerjavo evidentiranega poseka zaradi žuželk 
po GGO med letoma 2014 in 2015 (v m3) prika-
zuje grafikon 4.

Če smo bili v jeseni 2015 lokalno korak za 
podlubniki, smo se v dobi mirovanja vegetacije 
od novembra 2015 do konca marca 2016 povsem 

približali podlubnikom. V tem času je bilo zaradi 
podlubnikov označenih za posek 560.000 m3, 
posekanih pa 900.000 m3. Grafikon 5 prikazuje 
mesečno dinamiko in odnos med obsegom za posek 
evidentiranega (označenega za posek) in posekanega 
drevja po mesecih od junija 2015 in do aprila 2016.

5.3 Gozdnogojitvena sanacija od žleda 
in podlubnikov poškodovanih 
gozdov 

Gozdnogojitvena in potrebna varstvena dela za 
sanacijo od žleda poškodovanih gozdov so načr-

Grafikon 5: Evidentirano drevje za posek zaradi podlubnikov in posekano drevje zaradi podlubnikov po mesecih 
v letu 2015 do aprila 2016 za Slovenijo (v m3)
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tovana v Načrtu sanacije gozdov poškodovanih v 
žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014. 
Načrt sanacije je dne 28. 7. 2014 s sklepom potrdil 
pristojni minister. S sklepom ministra se bodo 
sredstva za izvedbo načrta zagotavljala iz Programa 
razvoja podeželja 2014 – 2020. V januarju 2016 je 
Vlada RS sprejela Uredbo o ukrepih za sanacijo in 
obnovo gozda po naravni nesreči po žledu med 
30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 
(Uradni list RS, št. 3/2016). Na podlagi Uredbe 
bo predvidoma v maju 2016 javni razpis, ko bodo 
odprte možnosti sofinanciranja ukrepov sanacije 
in bo omogočeno intenzivnejše gozdnogojitveno 
ukrepanje. Ker je prenamnožitev podlubnikov 
neposredna posledica žledoloma, bo na območjih 
sofinanciranja iz sredstev PRP omogočeno tudi 
sofinanciranje obnove od podlubnikov poško-
dovanih gozdov. 

Doslej so se na območjih sanacije izvajale sani-
tarne sečnje v žledu poškodovanega drevja, sani-
tarna sečnja zaradi podlubnikov poškodovanega 
drevja ter druga dela za varstva pred podlubniki. 
Ob sanitarni sečnji se je izvajala priprava sestoja za 
naravno obnovo. Obnova poškodovanih gozdov s 
sadnjo je zaradi zamudnih postopkov pri vzposta-
vljanju sistema koriščenja PRP sredstev izvedena 
le v manjšem obsegu. V letih 2014 in 2015 so bile 
nekatere površine obnovljene s sadnjo s pomočjo 
sponzorskih sredstev gospodarskih družb in v 

Slika14: Prostovoljna 
akcija obnove gozda s 
sajenjem sadik z nevla-
dnimi organizacijami 
(foto: Zoran Grecs)

akciji Obnovimo slovenske gozdove, ki jo je v 
sodelovanju z ZGS vodila Zveza tabornikov Slo-
venije. Do sedaj je bilo s sadnjo sadik gozdnega 
drevja obnovljenih okvirno 60 hektarjev površin 
poškodovanega gozda.

Na ZGS smo v letu 2015 pripravili gozdnogoji-
tveno strategijo obnove od žleda in od podlubnikov 
močno poškodovanih gozdov, kjer je tudi opre-
deljeno zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega 
materiala za potrebe obnove gozda s sadnjo sadik 
oziroma obnove s setvijo semena. 

6 ZAKLJUČEK

Naravne ujme so dejstvo prihodnosti. Povzročajo 
spremenjene rastiščne okoliščine. Gojenje gozdov 
je strokovno področje, ki se mora odzvati na te 
izzive z usmerjanjem razvoja gozdov k ustreznim 
stabilnim zgradbam gozda. Izkušnje in spoznanja, 
ki jih pridobivamo ob soočenju s posledicami 
naravnih ujm in sanaciji poškodovanih gozdov 
so lahko kažipot za pravo smer.
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1 OPRAŠEVALNA VLOGA 
MEDONOSNIH ČEBEL

Gozd je kompleksen ekosistem, v katerem imajo 
vse vrste svoje vloge, ki se dopolnjujejo, pogosto pa 
tudi prekrivajo. Opraševalno funkcijo opravljajo 
različne skupine žuželk. Poleg medonosne čebele 
so pogosti čmrlji, čebele samotarke, metulji, razni 
dvokrilci in druge žuželke (Bevk, 2010). 

Medonosne čebele v gozdu oprašujejo drevesne 
vrste, kot so pravi kostanj (Castanea sativa), lipa 
(Tilium spp.), javor (Acer spp.), robinija (Robinia 
pseudoacacia), mali jesen (Fraxinus ornus), vrste 
rodu Sorbus, vrste iz rodu sliv (Prunus spp.). Na 
ravni Slovenije omenjeni taksoni predstavljajo 
skupaj manj kot 10 % lesne zaloge (FAO, 2010; 
MKGP 2011; Kutnar in Kobler, 2013), morda pa 
so precej pomembnejši na lokalnem nivoju.

Vsaj toliko kot v strnjenih (in uniformnih) 
gozdnih sestojih je prisotnost medonosne čebele 
pomembna na gozdnih jasah, obronkih in pre-
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Pomen divje živečih družin medonosne čebele za gozd  
in čebelarstvo
Importance of Wild Honey Bee Colonies for Forest and Apiculture 
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V gozdu divje živeče čebelje družine so pomembne z dveh vidikov: ekološkega, kjer imajo pomembno vlogo kot 
opraševalci v prehranski verigi in kot vektor potencialnih rastlinskih patogenov. Vsaj tako zanimivo je poznavanje 
divje živečih čebeljih družin tudi z gojitvenega vidika, saj so divje živeče čebelje družine edine, na katerih poteka 
normalna naravna selekcija, ki je nujna za prilagajanje medonosne čebele na novodošle patogene.
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delih ponovnega zaraščanja, kjer je v pionirskih 
sestojih večji delež lesnatih žužkocvetk, kot so 
šipek (Rosa canina), nagnoj (Laburnum spp.) in 
robida (Rubus spp.) ter dren (Prunus avium) in 
črni trn (Prunus nigra). Čebele so pomembne tudi 
pri opraševanju gozdnih jagod (Fragaria vesca) in 
borovnic (Vaccinium myrtilus). Tako prispevajo k 
vzdrževanju gozdnega ekosistema, saj so plodovi 
teh vrst pomembni za različne skupine živali, kot 
so jelenjad in srnjad, razne gozdne ptice in medved 
(Hansson, 1972; Hill & Webster, 1995). 

2 GOZD DAJE POMEMBEN VIR 
HRANE MEDONOSNIM ČEBELAM

Gozdovi so pomemben vir hrane za medonosne 
čebele, t.i. gozdna paša. Poleg cvetočih rastlin je 
pomembna mana na iglavcih in na listavcih (Gre-

Strokovna razprava
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gori, 1998; 1999). Zabeleženo je bilo, da je gozd 
zelo primerno okolje, saj v gozdu lahko razvoj 
čebeljih družin prehiteva družine na travniški 
paši za 2–3 tedne, predvsem zaradi zgodnje paše 
(Gradišar, 1973).

3 VLOGA ČEBEL PRI PRENOSU 
MIKROORGANIZMOV IN 
VIRUSOV

Precej manj znana in manjkrat omenjena je 
vloga čebel pri prenosu mikroorganizmov in 
virusov, ki so (potencialni) rastlinski patogeni. 
Tako je medonosna čebela omenjena v povezavi 
s hruševim ožigom (Large et al., 1940), virusom 
listne pegavosti borovnic (Childress et al., 1987), 
virusom zvijanja listov češnje, katerega sorodni 
virus prizadane tudi oreh (Mircetich in Row-
hani, 1984), ter virusom nekrotične obročkaste 
pegavosti breskve (pregled v Card s sod., 2007). 
Medonosne čebele so pogosto omenjene kot 
prenašalci spiroplazme tulipanovcev (Davis, 
1987). Kljub obilici razpoložljivega peloda so bile 
medonosne čebele opažene pri nabiranju trosov 
različnih vrst rij (Puccinia spp Melampsora spp), 
ki jim verjetno služijo kot vir proteinov.

4 POMEN POZNAVANJA 
MEDONOSNIH ČEBEL

Poznavanje divjih, v gozdu živečih družin medo-
nosne čebele je v Sloveniji anekdotično. Popis 
čebeljih vrst Slovenije navaja za rod Apis dve 
podvrsti medonosne čebele, kranjsko sivko (Apis 
mellifera carnica, Pollman 1879) in italijansko 
čebelo (Apis mellifera ligustica, Spinola 1806, 
Gogala 1999). Hkrati avtor ugotavlja, da je za 
katerokoli od obeh v Sloveniji prisotnih pod-
vrst nemogoče ugotoviti naravno razporeditev 
zaradi gojenja (Gogala, 1999). Čebelarjenje v zato 
namenjenih zgradbah je na slovenskem območju 
že dolgo uveljavljen način pridobivanja čebeljih 
izdelkov – o njem je poročal že Valvazor v svoji 
Slavi vojvodine Kranjske (1689). Zato morda ni 
čudno, da divje živeče družine medonosne čebele 
razen v redkih primerih niso bile deležne večje 
in predvsem usmerjene pozornosti. 

5 POMEN DIVJIH DRUŽIN 
MEDONOSNE ČEBELE NA 
ODPORNOST ČEBEL

S prihodom tujerodne pršice Varroa destructor 
v 80-letih prejšnjega stoletja so opazovalci začeli 
poročati o množičnih izginotjih divjih družin 
medonosne čebele po Evropi. Nekaj let kasneje so 
francoski raziskovalci odkrili nekaj divjih družin 
medonosne čebele in jih v poskusu prestavili v 
kontrolirano okolje. Te družine so vrsto let vzdr-
ževali brez uporabe farmacevtskih sredstev za 
zatiranje pršice ter jih primerjali z družinami, ki 
so bile deležne akaricidnega tretmaja. Rezultati so 
bili vzpodbudni, saj so »divje« družine v povprečju 
preživele 6,5 leta (Le Conte s sod., 2007). Podobno 
so ugotovili švedski raziskovalci, ki so ocenjevali 
preživetje okuženih čebel v severnih klimatih. 
Ugotovili so, da se je z vsakim letom povečal 
delež preživelih družin, kar po mnenju avtorjev 
kaže na obojestransko prilagoditev zajedavca in 
gostitelja (Fries s sod., 2006).

Prva poročila o ponovnem sistematičnem 
opažanju divjih kolonij medonosnih čebel, ki so 
preživele več let brez človekovega vmešavanja, 
so se pojavila v letu 2004 iz ZDA in Evrope (Le 
Conte, 2004; Seeley, 2004). Obstoj takih kolonij 
je bil prepoznan kot izredno pomemben in izpo-
stavljen v pregledu evropskih smernic za vzgojo 
proti varozi odpornih čebeljih družin. Kljub 
višji ceni za odpornost (manjši pridelek medu, 
Le Conte s sod., 2007) naj bi bile divje kolonije 
izrednega pomena za selekcijo, predvsem kot vir 
genskega materiala (Büchler s sod., 2010). Ob tem 
je pomembno izpostaviti, da pri običajnem gospo-
darjenju s čebeljimi družinami zaradi tretiranja z 
akaricidi ni selekcijskega pritiska, ki bi omogočil 
koevolucijo zajedavca in gostitelja ter dolgoročno 
preživetje družin medonosne čebele. Ta učinek je 
lepo viden v delu Friesa s sodelavci (2006), ki je 
pri netretiranih čebelah vsako leto zabeležil manjši 
odstotek propada družin. Po definiciji zajedavca, 
ki jo uporabljata npr. Anderson in May (1978), 
ni v interesu zajedavca uničenje gostitelja. Pršica, 
ki povzroči propad družine, ima zelo zmanjšane 
možnosti za nadaljnji prenos svojih genov.

Posamezniki, organizacije in posamezniki, ki 
se ukvarjajo z vzrejo matic, lahko selekcijo proti 
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varoji odpornih linij opravljajo sami. Vendar so 
s tako aktivnostjo vedno povezani stroški, hkrati 
pa v primerih, v katerih vzrejevalec ne uporablja 
umetne osemenitve, ne moremo biti stoodstotno 
prepričani o »očetovstvu« in posledično o tem, 
kakšna je odpornost po očetovski strani. Izjema 
so dobro organizirane (in izolirane) plemenilne 
postaje.

Poznavanje divje živečih populacij medono-
sne čebele, odpornih proti varozi, je, kot lahko 
zaključim, pomembno z dveh vidikov. Prvi 
je vidik vzreje in selekcije, saj bi odvzemanje 
materiala iz odpornih divježivečih družin 
pocenilo in olajšalo selekcijo. Ob tem je treba 
vedeti, da divježiveče in gojene populacije 
medonosnih čebel niso ločene – domnevajo 
celo, da je večina divježivečih družin posledica 
pobeglih rojev (Jaffé s sod., 2010). Drugi vidik 
pa so možnosti, ki jih take družine ponujajo v 
raziskovalne namene in spremljanje, npr. upo-
raba fitofarmacevtskih sredstev in spremljanje 
drugih čebeljih bolezni.

6 SISTEMATIČNO ZBIRANJE 
PODATKOV O DIVJE ŽIVEČIH 
DRUŽINAH MEDONOSNE 
ČEBELE

V skupini za čebelarstvo na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije smo začeli s sistematičnim zbiranjem 
podatkov o lokacijah divježivečih družin medono-
sne čebele. Zlasti nas zanimajo tiste družine, ki so 
preživele vsaj eno sezono, ter družine, živeče daleč 
od človeških naselij (npr. v kočevskih gozdovih). 
Vse informacije zbiramo na telefonskih številkah 
01 280 52 31 ali 01 280 52 41.
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V slovenske vodotoke se je vrnila vrsta, ki je 
nekoč že bivala na našem ozemlju. Uradno so 
ga pri nas znova prvič opazili leta 1998 in od 
takrat lahko v medijih redno spremljamo objave 
o novih nahajališčih te zavarovane vrste. Slednje 
nakazujejo, da se bober pri nas dobro počuti in 
njegova številčnost se zanesljivo veča. V obliki 
peščene ure izklesana drevesna debla in brloge, 
ki na videz spominjajo na skrbno zložen kup vej, 
je že mogoče opazovati na bregovih Krke, Sotle, 
Mure, Drave, Save, Lahinje in Kolpe ter njihovih 
pritokov. Nedavno so njegovo prisotnost opazili 
tudi v neposredni bližini Ljubljane, na reki Rači 
pri Domžalah. V luči biotske raznovrstnosti je 
bober velika pridobitev. S svojim delovanjem 
ustvarja mozaično zgradbo, kjer se prepletajo 
različni rastlinski in živalski habitati. Njegova 
vloga v ekosistemu je tako zelo pomembna, da 

Kako dobrodošel je v resnici bober?
Glavno vprašanje, ki se postavlja pri upravljanju s 
prostoživečimi živalmi, ni, kako ravnati z živalmi, 
temveč kako ravnati z ljudmi. 

Prirejeno po Aldo Leopold 

je bil uvrščen med ključne vrste, za katere je zna-
čilno, da njihova odsotnost v ekosistemu pomeni 
zmanjšanje številčnosti drugih vrst. Bober velja za 
zelo prilagodljivo vrsto, privadi se tudi človeške 
bližine. Ob pomanjkanju ustreznih habitatov se 
je sposoben naseliti tudi tam, kjer razmere zanj 
niso najugodnejše. Njegov življenjski stil in pri-
zadevanja za izboljšanje njegovega življenjskega 
prostora v kulturni krajini pa prej ali slej trčijo 
na človeka, ki vedno ne soglaša z njegovimi pro-
storskimi spremembami. 

Na območjih z nestalno vodno gladino bobri z 
gradnjo jezov dosežejo, da je vhod v njihov brlog 
nenehno pod vodo. Hkrati si tako lahko povečajo 
tudi svoje ozemlje delovanja, saj se v vodi počutijo 
veliko bolj varne. Njihova težnja po uravnava-
nju nivoja in pretoka vode z gradnjo jezov ter 
mašenjem kanalov in odtokov se lahko odraža v 
poplavljenih kmetijskih in gozdnih površinah ter 
poplavljeni infrastrukturi. Za prehranske namene 
in kot gradben material ima najraje vrbo in trepe-
tliko, vendar pa se ob pomanjkanju slednjih lahko 
loti tudi drugih drevesnih vrst. Podrta drevesa v 

Graf 1: Na območju Slovenije od leta 2009 beležimo škodo zaradi bobrov na drevju in poljščinah (podatki 
ARSO, ODSEV, 2016).

Gozdarstvo v času in prostoru
GDK  146:149Castor(497.4)(045)=163.6



GozdV 74 (2016) 4 207

strugi povečujejo poplavno ogroženost območja, 
onemogočajo prehodnost prometnic ali celo 
prekinejo električne napeljave na daljnovodih. 
Z večanjem številčnosti bobrove populacije je v 
prihodnje mogoče pričakovati povečanje števila 
konfliktnih situacij. Slednje se bodo verjetno 
od lastnikov gozdov in kmetov razširile tudi na 
druge uporabnike prostora (upravljalci voda, 
infrastrukturnega omrežja itn).

Bober je ena od živalskih vrst, ki jo obravnava 
projekt GoForMura, financiran iz Programa 
Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 (SI02). 
Norveška ima bogate izkušnje na področju upra-

Slika 1: Duncan Halley je dejal: »Poiskati bo potrebno način upravljanja, ki bo upošteval lastnike zemljišč in bo 
hkrati v interesu ohranjanja narave.«

vljanja z bobrom. V marcu je tako v okviru projekta 
GoForMura Slovenijo obiskal svetovno znani 
strokovnjak s področja ekologije, spremljanja in 
upravljanja z bobrom. Duncan Halley z Norve-
škega inštituta NINA se je v enotedenskem obisku 
aktivno vključil v terenski popis prisotnosti vrste 
na območju Murske šume in Gornje Bistrice, ki 
ga izvaja inštitut LUTRA. S svojim znanjem in 
bogatimi izkušnjami v projektu pomaga pri spre-
mljanju statusa bobrove populacije, načrtovanju 
varstvenih ukrepov za vrsto ter svetuje na področju 
zmanjševanja potencialnih konfliktov. Lani je 
pripravil tudi zanimivo predavanje v Lendavi. Na 

Slika 2: Podrta vrba in sledovi bobrovih zob (foto: S. Vochl). 

Gozdarstvo v času in prostoru
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delavnici za širšo javnost z naslovom Upravljanje z 
izbranimi gozdnimi območji Natura 2000 ob Muri 
je opozoril, da se je treba upravljanja z bobrom 
lotiti čim prej. Njegovo poznavanje tematike je med 
udeleženci poželo veliko navdušenja. Pridobljeno 
znanje o ekologiji in biologiji bobra bo služilo kot 
pomoč pri pripravi upravljavskega načrta, katerega 
poglavitni cilj je uskladiti naravovarstvene zahteve 
z drugimi rabami prostora na pilotnih območjih 
Murska šuma in Gornja Bistrica v sodelovanju z 
lastniki gozdov. 

Ključ za ohranjanje zavarovanih vrst in vzdr-
ževanje njihovih habitatov je namreč v rokah 
upravljalcev zemljišč. Eno poglavitnih vprašanj, 
ki si ga v prihodnje moramo postaviti, je: Kakšna 
je toleranca lastnikov gozdov do bobra in njego-
vega delovanja? Po izkušnjah drugih držav bo 
namreč eden glavnih izzivov pri upravljanju z 
vrsto ravno vzdrževanje občutljivega ravnovesja 
med zaželeno populacijsko stopnjo in stopnjo 
človeške tolerance do bobrov. 

Saša VOCHL

Gozdarstvo v času in prostoru

Vsebina projekta INFORMED

Projekt INFORMED (http://www6.inra.fr/infor-
med-foresterra_eng) je v polnem teku in se pribli-
žuje polovici svoje triletne poti. Glavni cilj projekta, 
ki poteka v okviru platforme FORESTERRA 
(http://www.foresterra.eu/), je razviti dinamični 
pristop obravnave vzdržljivosti sredozemskih 
gozdov, ki se soočajo z globalnimi klimatskimi 
ter družbeno-ekonomskimi spremembami (mdr. 
odseljevanje s podeželja, opuščanje kmetijske in 
gozdarske rabe …). Projekt izvaja 15 organiza-
ciji, ki delujejo v Španiji, Franciji, Italiji, Turčiji, 
na Portugalskem, v Tuniziji, Maroku, Bolgariji, 
Sloveniji, na Hrvaškem, v Grčiji in Alžiriji. Pro-
jektno delo se osredotoča na več aktivnosti: i) 
oblikovanje scenarijev globalnih sprememb; 
ii) obravnavo odvisnosti med stanjem biotske 
raznovrstnosti in sposobnostjo kljubovanja glo-
balnim spremembam; iii) analizo razpoložljivosti 
ekosistemskih storitev in njihove dinamike; iv) 
presojo različnih upravljavskih strategij oziroma 
njihovega vpliva na krepitev vzdržljivosti (ang.: 
resilience) gozdnih ekosistemov v Sredozemlju. 
Vzdržljivost je v projektu INFORMED obrav-

1 A. J., univ. dipl. ing. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, e-mail: anze.japelj@gozdis.si
2 V. L., mag. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 
1000 Ljubljana, e-mail: vasja.leban@bf.uni-lj.si
3 dr. M. W., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 
1000 Ljubljana, e-mail: marjana.westergren@gozdis.si
4 prof. dr. J. K., Biotehniška fakulteta, Oddelek za goz-
darstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 
Ljubljana, e-mail: janez.krc@bf.uni-lj.si

Drugo plenarno srečanje projektne skupine INFORMED –  
Integrated research on FOrest Resilience and Management  
in the mEDiterranean – v Tunisu (2.-4. marec 2016)

Anže JAPELJ1, Vasja LEBAN2, Marjana WESTERGREN3, Janez KRČ4

navana z vidika dveh tipov, in sicer specifična 
ter splošna vzdržljivost. Specifična vzdržljivosti 
je kapaciteta ohranjanja ciljnih ekosistemskih 
storitev ob motnjah, ki se odvijajo, medtem ko 
je splošna vzdržljivost opredeljena kot kapaci-
teta ohranjanja gozdnih ekosistemov, četudi se 
ciljne ekosistemske storitve znatno spremenijo 
(Holling, 1973; Folke in sod., 2010). Konkretno 
bodo nekatere od zgornjih aktivnosti praktično 
obravnavane v 5 integralnih študijskih območjih 
(ang.: integral study areas) – eno od njih je tudi 
območje Slovenskega primorja in Istre.

Da bi opravili temeljit pregled opravljenega dela 
in pripravili načrt prihodnjih aktivnosti je vodilni 
partner INRA (L'Institut national de la recherche 
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agronomique) v sodelovanju z lokalnim raziskoval-
nim inštitutom v Tunisu IRESA (Institution de la 
Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles) 
organiziral drugo skupno tridnevno projektno 
srečanje. To je bilo pripravljeno v obliki aktivne 
dvodnevne delavnice ter enodnevne strokovne 
ekskurzije v predel Aïn Snoussi, ki je eno od 
projektnih integralnih študijskih območij. Sreča-
nja smo se udeležili tudi sodelavci Gozdarskega 
inštituta Slovenije ter Oddelka za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, t.j. 
obeh slovenskih organizacij v projektu.

Delavnica projektne skupine

Prvi dan delavnic so vodje posameznih delovnih 
sklopov predstavili preteklo delo. V okviru scenari-
jev globalnih sprememb je cilj pripraviti inovativna 
priporočila za upravljanje gozdov na različnih 
operativnih ravneh za različne tipe sredozemskih 
gozdov z namenom okrepiti njihovo vzdržljivosti 
na globalne klimatske in socio-demografske spre-
membe. Predstavljen je bil osnutek vsebinskega 
okvira globalnih sprememb, ki vključuje vplive 
požarov, suše, bolezni in drugih poškodb, ter 
urbanizacije in opuščanja kmetijstva. Te je mogoče 
blažiti z nekaterimi gozdnogojitvenimi ukrepi, kot 
so zmanjševanje zarasti, nadzorovano požiganje, 
uveljavljanje mešanih sestojev, krepitev genetske, 
vrstne, ekosistemske in krajinske pestrosti. Pred-
stavljene so bile tudi smernice za oblikovanje 
scenarijev, ki so eno ključnih orodij za oblikovanje 
scenarijev globalnih sprememb. Scenariji bodo 
modelsko aplicirani v študijskih območjih skupaj 
s simuliranim vplivom različnih upravljavskih 
strategij na vzdržljivost gozda. Španski kolegi so 
smernice oblikovali na dvodnevni delavnici na 
temo globalnih sprememb v Sredozemlju, ki je 
potekala v Solsoni decembra 2015.

Pri obravnavi odvisnosti med stanjem biotske 
raznovrstnosti in vzdržljivostjo gozdov na globalne 
spremembe je potekala razprava o različnih orodjih 
za modeliranje ekoloških procesov v gozdnih eko-
sistemih. Seznam potencialno uporabnih modelov 
za integralne študije vključuje model Castanea 
(Dufrene in sod., 2005) in MEDFIRE (Brotons in 
sod., 2013). Predstavljene so bile njune osnovne 
značilnosti (mdr. delovanje, vhodni podatki in 

rezultati, ter prostorska raven uporabe), potekala 
pa je tudi razprava o uporabnosti različnih mode-
lov za potrebe projekta. Izkazalo se je, da obstaja 
množica modelov, ki imajo lahko zelo različne 
namene uporabe, njihovo združevanje in skupna 
uporaba pa je lahko izjemno težavna in omejena. 
Sledila je predstavitev koncepta funkcionalnih in 
strukturnih komponent vzdržljivosti ekosistema 
(ang.: functional and structural components of 
resilience). Koncept vzdržljivosti zajema štiri 
ključne vidike, in sicer obseg spremembe, ki jo 
ekosistem prenese in hkrati še vedno zagotavlja 
ekosistemske storitve; stopnja samoorganizacije 
ekosistema; možnost prilagajanja novim okoljskim 
razmeram, in hierarhični odnosi med različnimi 
ekosistemskimi ravnmi (npr. interakcije med 
populacijami organizmov v ekosistemu) (Hol-
ling, 1973). Poznavanje tipologije vzdržljivosti 
ni pomembno samo zaradi strukturiranega in 
logičnega analitičnega pristopa, temveč tudi za 
zasnovo bolj učinkovitih upravljavskih ukrepov, 
ki so ciljno usmerjeni na ekosistemske procese, 
ključne za vzdržljivost oziroma sposobnost klju-
bovanja motnjam.

V nadaljevanju smo imeli priložnost spoznati 
predlog oblikovanja niza alternativnih gozdarsko-
-upravljavskih strategij, ki bi jih lahko v okviru 
integralnih študij obravnavali z vidika njihovega 
vpliva na vzdržljivost gozdnih ekosistemov. Pred-
stavljen je bil tudi analitičen pristop z uporabo 
SADfLOR (Barreiro in sod. 2013) spletnega 
orodja za podporo pri odločanju oziroma izbire 
optimalnih upravljavskih strategij z upoštevanjem 
razpoložljivosti ekosistemskih storitev.

Slovenski predstavniki smo predstavili delovno 
verzijo smernic za zbiranje ekonomskih in upra-
vljavskih podatkov, ki smo jih v okviru projekta 
pripravili v letu 2015. Smernice bodo v celoti 
implementirane v petih integralnih študijah, 
kasneje pa bodo na voljo širši znanstveni skupnosti. 
Zajemajo pregled teoretičnega koncepta ekosis-
temskih storitev in možnost praktične vključitve 
koncepta v problematiko sredozemskih gozdov. 
Smernice v precejšnji meri temeljijo na navodilih 
za uporabo programskega orodja InVEST (Sharp 
in sod., 2015), s katerim sva se dva predstavnika 
slovenskih partnerjev spoznala na poletni šoli 
septembra 2015 v San Vito di Cadore (Leban in 
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Japelj, 2015). V smernicah so tako podrobneje 
predstavljeni trije moduli programa, in sicer 
modul za proizvodnjo lesa, modul za vezavo 
ogljika in modul za obravnavo erozije tal. Pred-
stavitvi je sledila razprava o uporabnosti orodja 
za potrebe integralnih študij. Projektni partnerji 
smo sklenili, da bo orodje InVEST (http://www.
naturalcapitalproject.org/invest/) ključni člen 
analiz v projektu, saj poleg orodja za ekonomsko 
vrednotenje ekosistemskih storitev predstavlja 
tudi logično vez med delovnimi sklopi.

Sledila je še predstavitev rezultatov analize 
podobnosti integralnih študij, kjer se je izkazalo, 
da je slovensko integralno študijsko območje 
Slovenskega primorja in Istre po več lastnostih, 
in delno v problematiki, podobno tunizijski inte-
gralni študiji. To odpira možnosti sodelovanja in 
izpeljave vzporednih raziskav na obeh območjih. 
Morda se za obe območji pokaže tudi prostor za 
prenos dobrih praks. Zadnji del delavnice je bil 
namenjen predstavitvi strategije za oblikovanje 
politike delitve oziroma skupne uporabe razi-
skovalnih podatkov med projektnimi partnerji.

Gozdarstvo in gozdovi Tunizije
Gozdovi v Tuniziji pokrivajo približno 6,5% 
površine države oziroma 1 milijon hektarov. Več 
kot dve tretjini gozdnih površin predstavljajo 
gozdne plantaže. V Tuniziji je 95% gozdov v 
državni lasti, vendar smejo lokalni prebivalci 

nabirati gozdne plodove in v gozdu pasti drobnico. 
Tudi sicer ne-lesni gozdni proizvodi na državni 
ravni po vrednosti presegajo hlodovino in so 
ključnega pomena za preživljanje prebivalstva 
na podeželju (FAO, 2010). Pri gospodarjenju z 
gozdovi pa prihaja do mnogih problemov, med 
katerimi izstopa prekomerna raba gozdov. Glavni 
dejavniki so (nenadzorovana) paša, prekomerno 
nabiranje zelišč in drugih plodov, ter sečnja lesa 
in nabiranje lesnih ostankov za kurjavo. Probleme 
skušajo reševati s krepitvijo vključevanja lokal-
nega prebivalstva v načrtovanje rabe in kasnejše 
upravljanje gozdov.

Tretji dan srečanja je bil namenjen strokovni 
ekskurziji na gozdno območje Aïn Snoussi, 
tunizijsko integralno študijo, ki leži zahodno od 
Tunisa. Prevladuje hrast plutovec (52%), preostali 
del 3.787 hektarov velikega območja pa pokrivajo 
grmičevja (24%), kmetijski posevki (14%) in 
neproduktivna zemljišča (10%). Na območju živi 
približno 1.700 ljudi, ki se pretežno preživljajo s 
kmetijstvom – predvsem pašo drobnice –, nji-
hovo število pa se je zaradi odseljevanja mladih 
v zadnjih 10 letih zmanjšalo za skoraj četrtino. 
Glede na pomembno vlogo pridelave plute na 
tem območju, so nam gostitelji pojasnili, da v Aïn 
Snoussi letno pridelajo približno 3.000 ton plute. 
Le-to narežejo na drevesih vsakih 12 let, kolikor 
je potrebno, da se pluta obnovi. Pri tem nastanejo 
proizvodni stroški približno 29 EUR/100 kg, 

Slika 1: Predstavitev 
raziskovalne ploskve s 
hrastom plutovcem v 
območju Aïn Snoussi  
(foto: Leban V.)
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prodajna cena pa se giblje okoli 67 EUR/100 kg 
(Slika 1). Pluto v predelavo zasebnim podjetjem 
prodaja gozdarska služba in zanimivo je, da velja 
enako tudi za divjačino. 

Podobno gre pri gobah, kjer država podeli 
koncesije za njihovo izkoriščanje podjetjem, ta 
pa se za nabiranje običajno dogovorijo z lokalnim 
prebivalstvom. Del prihodkov od prodaje gob se 
nameni za delovanje gozdarske službe, del pa za 
protipožarna dela in pogozdovanje ogolelih povr-
šin. Ogledali smo si tudi raziskovalno ploskev v 
sestoju plutovca, kjer raziskovalci že od leta 2008 
naprej spremljajo kroženja ogljika na podlagi 
meritev fotosinteze, dihanja tal, prirastka biomase, 
talne vode, toka hranil v drevju in vremenskih 
parametrov. Po tem smo pot nadaljevali na ogled 
poskusnega sodelovanja med lokalnimi kmeti 
in potrošniki v bližnjih večjih mestih. Z mikro-
-projekti skušajo raziskovalci inštituta IRESA 
(Institution de la Recherche et de l'Enseignement 
Supérieur Agricoles) vzpostaviti neposredne tržne 
povezave med manjšimi pridelovalci zelenjave 
in državnem predstavništvom v Tunisu. Gosti-
telji so nam predstavili kmeta (Slika 2), ki ima 
urejen dogovor o dobavi zelenjave korejskemu 
državnemu predstavništvu, s katerim si je že 
nekaj let zapored precej povečal letni dohodek 
od kmetijske dejavnosti.

Srečanje je predstavljalo učinkovito zaokrožen 
preplet projektnega dela, izmenjave informacij 

med projektnimi partnerji ter poučnega druže-
nja v strokovnih krogih s tunizijskimi kolegi. V 
duhu krepitve sodelovanja v projektni skupini 
in želji postati še bolj viden igralec na področju 
upravljanja sredozemskih gozdov, načrtujeta 
slovenska partnerja (Gozdarski inštitut Slo-
venije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire Biotehniške fakultete) organizacijo 
tretjega plenarnega srečanja naslednje leto ravno 
v Sloveniji.
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Spoštovani! 
21. marec je bil leta 2012 na pobudo generalne 
skupščine Združenih narodov izbran za Med-
narodni dan gozdov.  Na ta dan po vsem svetu 
potekajo prireditve in dogodki, ki opozarjajo na 
pomen gozdov za blaginjo družbe in na nujnost 
skrbnega trajnostnega gospodarjenja z njimi.   

Generalni sekretar Ban Ki-moon je v letošnji 
poslanici ob Mednarodnem dnevu gozdov zapisal: 

»Da bi ustvarili skupno trajnostno prihodnost, 
ki se je sposobna soočiti s podnebnimi spremem-
bami, moramo vlagati v naše gozdove na planetu. 
To vključuje politično zavezo na najvišji ravni, pre-
mišljene politike, učinkovito izvrševanje pravnih 
okvirov, inovativna partnerstva in zagotavljanje 
ustreznih finančnih sredstev. (http://www.un.org/
en/events/forestsday/) 

Letos je ob mednarodnem dnevu gozdov 21. 
marca 2016 na svetovnem nivoju še posebej 
izpostavljen pomen gozdov za zagotavljanje virov 
čiste pitne vode. Gozdovi poraščajo tretjino našega 
planeta, preživetje več kot 1,6 milijarde ljudi je 
neposredno odvisno od gozdov.  Gozdnata podro-
čja in mokrišča so vir 75 % količin dostopne pitne 
vode na svetovni ravni. Gozd in gozdarstvo ima 
pri zagotavljanju kvalitete in količine pitne vode 
v krajini zelo pomembno vlogo, saj zagotavlja 
mehansko in biološko čiščenje vode, ki odteče 
ali pronica z gozdnih površin in uravnava vodni 
režim v krajini. 

19. MAREC 2016 

Mednarodni dan gozdov 
INFORMACIJA ZA JAVNOST / ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 

Slovensko gozdarstvo je naravnano izrazito 
mnogonamensko in med različnimi vlogami 
gozdov je hidrološka vloga gozdov med zelo 
pomembnimi. Tudi to je eden od razlogov, da 
v gozdarstvu, razen v izjemnih razmerah in v 
zelo omejenem obsegu ne uporabljamo gnojil, 
insekticidov, fungicidov ter podobnih kemičnih 
pripravkov, ki bi lahko ogrozili kvaliteto podtalnice 
in prsti. Gozdovi imajo kot pomemben naravni vir 
v ustavi in zakonih zapisano omejitev lastnika glede 
(ne)omejenega izkoriščanja, svobodo dostopa in 
rekreativnega nabiranja gozdnih plodov, kar bo 
najverjetneje eno od torišč razprav pri skorajšnji 
spremembi zakona o gozdovih. Ne glede na bodočo 
ureditev velja poudariti zakonitost evolucije družb, 
pri kateri so »včerajšnje« družbe z nasilnimi 
sredstvi dosegale fizično posestvovanje naravnih 
virov, »današnje« družbe to delajo z ekonomskim 
obvladanjem le-teh, družbe prihodnosti (če teh 
virov ne bomo uničili že prej) pa bodo temeljile 
na sonaravnem in trajnostnem bivanju z naravo 
oz. naravnimi viri. Slovensko gozdarstvo skupaj 
z lastniki gozdov ter ustrezno pravno ureditvijo 
slednje zagotavlja že zadnjih 60 let na 60% oze-
mlja države. 

Ohranjanje vseh vlog, ki jih gozdovi opravljajo, 
je še posebej pomembno pri sanaciji obsežnega 
napada podlubnikov, ki smo mu trenutno priča 
v Sloveniji in pri nadaljnji sanaciji posledic 
žledoloma iz leta 2014 v slovenskih gozdovih. 
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Vlada Republike Slovenije je 19. aprila 2016 
določila besedilo predloga Zakona o ugotavljanju 
katastrskega dohodka in ga poslala v obravnavo in 
sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije 
po rednem postopku.

Poglejmo si del obrazložitve, predvsem tisti 
del, ki zadeva področje gozdarstva.

Veljavni sistem ugotavljanja katastrskega 
dohodka je bil urejen na novi pravni podlagi (Zakon 
o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD-1, 
Uradni list RS, št. 9/11, 47/12, 55/13 in 41/14) z 
letom 2011, vendar zaradi neurejenosti podatkov 
v zemljiškem katastru dejansko uveljavljen šele z 
letom 2013 oziroma prvimi izračuni na novi podlagi 
za leto 2014. Novi izračuni so pokazali, da bi se 
sledeč realnejšemu obsegu dohodkov v kmetijskih 
in gozdarski dejavnosti skupna masa katastrskega 
dohodka morala pomembno povečati, čeprav 
različno po vrstah rabe zemljišč. Zaradi naspro-
tovanja povišanju katastrskega dohodka, pa tudi 
oporekanju primernosti izračunov, se je z zadnjo 
novelo zakona uporaba novih zneskov katastrskega 
dohodka zamrznila do leta 2016 z rešitvijo, da se 
katastrski dohodek v tem obdobju določa na pod-
lagi katastrskega dohodka iz leta 2013. Obenem so 

resorna ministrstva (Ministrstvo za finance, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
Ministrstvo za okolje in prostor) ustanovila delovno 
skupino, sestavljeno iz predstavnikov ministrstev 
ter različnih stanovskih združenj, katere naloge je 
bila preveritev izračunov katastrskega dohodka in 
priprava izhodišč za novo metodo.

Delovna skupina je ugotovila, da je obstoječi 
način izračuna katastrskega dohodka kot pavšalne 
ocene dohodka od pridelave kmetijskih in gozdar-
skih pridelkov z metodološkega vidika na splošno 
ustrezen, saj v osnovi zagotavlja opredelitev višine 
katastrskega dohodka, ki odraža razliko med tržno 
vrednostjo pridelave na posameznem kmetijskem 
ali gozdnem zemljišču in upravičenimi nujnimi 
pridelovalnimi stroški, da pa ima nekatere slabosti, 
zaradi katerih so izračuni podvrženi možnostim 
prilaganja in manj zanesljivi na regionalni ravni. 
Predvsem je oporekala primernosti uporabe 
nekaterih statističnih evidenc, izraziti občutlji-
vosti izračunov zaradi upoštevanja letnih nihanj 
v količinah in cenah ter zapletenosti in nepregle-
dnosti sistema zaradi upoštevanja velikega števila 
spremenljivk, pa tudi prenizko upoštevanim 
dohodkom od živinoreje. 

Od začetka leta 2015 do danes je bilo lastnikom 
gozdov za izvedbo sanitarnega poseka zaradi 
podlubnikov izdanih preko 40.000 odločb za 
posek dobrih 2,3 milijona m3 po podlubnikih 
poškodovane lesne mase. Od tega je bilo pose-
kanih 87 % napadenih dreves iglavcev. Odločbe 
za sanitarni posek so bile izdane preko 20.000 
lastnikom gozdov. 

Pri intenzivni sanaciji poškodovanih gozdov je 
še posebej pomembna usposobljenost lastnikov 
gozdov in vseh, ki delajo v gozdovih za varno 
in učinkovito delo. S tem lahko preprečujemo 
in zmanjšujemo število in posledice delovnih 
nesreč pri delu v gozdu. Zavod za gozdove Slo-
venije bo  v okviru izvajanja Programa razvoja 

podeželja republike Slovenije 2014 – 2020 v aprilu 
ponovno pričel izvajati brezplačna usposabljanja 
na področju gozdarstva za varno delo v gozdu. 

Ob letošnjem Mednarodnem dnevu gozdov 
pripravljamo na Zavodu za gozdove Slovenije 
več dogodkov z namenom osveščanja javnosti o 
pomenu gozdov. Uvodna prireditev bo na Svib-
nem pri Radečah 21. marca 2016, po Sloveniji pa 
se bo zvrstilo še več drugih dogodkov (program 
dogodkov je na spletni strani ZGS http://www.
zgs.si/?id=824#2827 ). 

 
Zavod za gozdove Slovenije 
mag. Andrej BREZNIKAR

višji koordinator za področje gozdarstva 

Katastrski dohodek
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omejene možnosti pridelave na območjih 
posebnih režimov za kmetovanje in gospo-
darjenje z gozdovi, 

 – katastrski dohodek in pavšalna ocena dohodka 
na čebelji panj se ugotavljata na vsaka tri leta 
na podlagi predhodnega petletnega povprečja 
podatkov ekonomskega računa,

Z zakonom se jasno razmejuje, da se katastrski 
dohodek ugotavlja le za dejavnost kmetijstva in 
gozdarstva. Kakršna koli predelava, ne glede na 
stopnjo, obliko in obseg, se za ugotavljanje kata-
strskega dohodka ne upošteva.

Ob upoštevanju podatkov ekonomskega računa 
za kmetijstvo in gozdarstvo in pravil za ugota-
vljanje katastrskega dohodka, določenih s tem 
zakonom, se ocenjuje, da bo skupni katastrski 
dohodek, določen s prvimi izračuni na podlagi 
predlagane metodologije, znašal okoli 136 mio. 
eurov. Ob predlaganem prehodnem obdobju 
bo znesek v prvem letu uveljavitve za polovico 
nižji, torej okoli 68 mio. eurov, kar je 1,5 krat več 
od zneska (okoli 41 mio. eurov) skupnega kata-
strskega dohodka, ki se je določil s prehodnim 
zamrznjenim stanjem med letoma 2014 in 2016, 
ki je izhajalo iz stanja pred uvedbo nove metode. 
Večina povečanja je posledica ustreznejšega 
zajema dohodka od živinoreje, zato se bo pove-
čal predvsem katastrski dohodek na kmetijskih 
zemljiščih pod njivami in travinjem, višji je tudi 
katastrski dohodek za gozd. Za vinograde, pri 
katerih se izračun po novem navezuje le na pride-
lavo grozdja, se bo katastrski dohodek zmanjšal, 
za druge vrste dejanske rabe kmetijskih zemljišč 
in gozd pa se ne bo bistveno spremenil glede na 
lestvico za leto 2014.

Glede na navedeno se ocenjuje, da se bodo 
obveznosti, vezane na pavšalno ocenjen dohodek, 
za večino kmetij (kmečkih gospodinjstev) pove-
čale. Vendar analize kažejo, da bo v povprečju na 
kmetijo katastrski dohodek še vedno znašal le okoli 
288 evrov letno. Še vedno bo večina gospodinjstev 
s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči (preko 60 %) 
imela manj kot 200 evrov skupnega dohodka iz 
kmetijske dejavnosti letno in bo dohodnine od 
tega dohodka v celoti oproščena. Zaradi tega se 
bo dejansko v obdavčitev zajelo le okoli 102 mio. 
Eurov katastrskega dohodka. Od kmečkih gospo-

Delovna skupina je predlagala, da se namesto 
sofisticiranega sistema kalkulacij razvije bolj 
robusten in enostaven, zato sicer manj podroben 
a obenem bolj pregleden sistem ugotavlja kata-
strskega dohodka, ki naj sloni na bolj generalnih 
statističnih podatkih o dohodkih kmetijske in 
gozdarske dejavnosti. Kot primerno rešitev, ki 
jo je mogoče izvajati brez dodatnega ureja-
nja registra kmetijskih gospodarstev v smislu 
popolnega zajema in ureditve organizacijskega 
statusa kmetijam, je delovna skupina predlagala 
metodo določanja katastrskega dohodka na 
podlagi podatkov iz ekonomskega računa za 
kmetijsko in gozdarsko dejavnost, kot ga letno 
pripravi Statistični urad RS. 

Predlog novega Zakona o ugotavljanju kata-
strskega dohodka je pripravljen na podlagi ugo-
tovitev delovne skupine in njenih priporočil za 
poenostavitev metode ugotavljanja katastrskega 
dohodka. 

Predlagane rešitve: 
 – izračuni katastrskega dohodka temeljijo na 

agregatnih podatkih ekonomskega računa za 
kmetijstvo in gozdarstvo, 

 – katastrski dohodek se za posamezne vrste 
pridelave, vezane na vrste rabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, ugotovi kot prihodek posa-
mezne vrste pridelave, zmanjšan za določen 
delež stroškov, ki se določi na podlagi deleža 
stroškov v skupnem ekonomskem računu 
kmetijske ali gozdarske dejavnosti,

 – katastrski dohodek se določi v razredih pro-
izvodne sposobnosti za kmetijska zemljišča 
na podlagi bonitetnih točk in za gozdna 
zemljišča na podlagi rastiščnega koeficienta,

 – določi se količnik za izračun dodatnega kata-
strskega dohodka posebnih intenzivnih kultur 
(pridelava jagod, špargljev, intenzivna pride-
lava vrtnin, reja polžev itd.) kot večkratnik 
katastrskega dohodka kmetijskega zemljišča 
brez podrobnejše vrste dejanske rabe (njive 
in travinje),

 – pavšalna ocena dohodka na čebelji panj se 
ugotovi kot prihodek od čebelarstva iz eko-
nomskega računa, zmanjšan za enak delež 
stroškov, kot velja za gozdna zemljišča, ohrani 
se korekcija katastrskega dohodka zaradi 
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dinjstev, ki bodo zajeta v obdavčitev, jih skoraj 70 
% ne bo doseglo letnega zneska skupnega dohodka 
1.500 evrov. Okoli 30 % kmečkih gospodinjstev v 
obdavčitvi se bo katastrski dohodek ob upošteva-
nju nove lestvice povečal do 50 %, približno tretjini 
med 50 in 300 % in okoli 30 % (to so predvsem 
kmečka gospodinjstva, ki so imela v zadnjih letih 
negativni katastrski dohodek) se bo katastrski 
dohodek povečal za več kot trikrat.

Za gozdna zemljišča znašajo stroški 60 % 
tržnega prihodka.

Lestvica katastrskega dohodka za obdobje od 
1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 za gozdove:
Rastiščni koeficient Katastrski dohodek

1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,81
2-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,15
4-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,30
6-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68,43
8-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80,51
10-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92,58
12-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,71
14-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,86
16-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161,01
Območja posebnih režimov za kmetovanje

Vpliv območja posebnih režimov za kmetovanje 
in gospodarjenje z gozdovi se določi v odstotkih 
zmanjšanja katastrskega dohodka za posamezno 
vrsto dejanske rabe zemljišča tako, da se upošte-
vajo omejitve v pridelavi znotraj posameznega 
območja in obseg njihovega vpliva na možnost 
doseganja dohodka.

Območja posebnih režimov za kmetovanje so:
 – Aluvialni vodonosniki z vodovarstvenim reži-

mom na državnem nivoju, R-A (Apaško polje,
 – Dravsko-Ptujsko polje, Maribor-del, Selniška 

dobrava, Ljubljansko polje, Šmartno ob Paki,
 – Jezersko),
 – Kraški vodonosniki z vodovarstvenim režimom 

na državnem nivoju, R-K (Rižana),
 – Gozdni rezervati oziroma gozdovi s posebnim 

namenom brez ukrepanja, G-REZERVAT,
 – Varovalni gozdovi, pri katerih je v gozdno-

gospodarskih načrtih določen možni posek, 
GVAR-MP,

 – Varovalni gozdovi, pri katerih v gozdno-
gospodarskih načrtih ni možnega poseka, 
G-VAR-NP,

 – Gozdovi, ki so zaprti po predpisih, ki ure-
jajo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 
G-ZAPRT.

Zveza lastnikov gozdov nasprotuje povečanju 
katastrskega dohodka in uporabi rastiščnega 
koeficienta brez upoštevanja lesne zaloge
V zadnjih letih so slovenske gozdove prizadele 
številne ujme in kalamitete podlubnikov, tako so 
ostale obsežne gozdne površine brez lesne zaloge, 
njihovi lastniki pa bodo dolgo obdobje prikrajšani 
za dohodke iz gozdov. Dohodki iz gozda so odvisni 
tudi od stanja gozdov (razvojne faze, odstopanja 
od optimalnega stanja, drevesne sestave, …). 
Zaradi tega Zveza lastnikov gozdov nasprotuje 
povečanju zneskov katastrskega dohodka in 
uporabi rastiščnega koeficienta, brez upoštevanja 
obsega lesne zaloge.

mag. Franc PERKO

Vrsta dejanske rabe zemljišča R-A R-K G-REZERVAT G-VAR-MP G-VAR-NP G-ZAPRT
Gozd 0 % 0 % 100 % 75 % 100 % 75 %
Plantaža gozdnega drevja 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Kmet. zemlj., poraslo z goz-
dnim drevjem ter pašnik 10 % 40 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča znotraj območij posebnih režimov
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Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je v imenu nove 
Družbe Slovenski državni gozdovi objavil javno 
naročilo za izbor usposobljenih ponudnikov za 
izvajanje sečnje in spravila lesa v gozdovih.

Na osnovi vladnih sklepov je 25. marca 2016 
po pooblastilu družbe Slovenski državni gozdovi 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov na evropskem 
portalu javnih naročil objavil prvi razpis za oddajo 
del v državnih gozdovih po 1. juliju, ko se iztečejo 
20-letne koncesije.

Gre za 4 sklope razpisov, v prvem se iščejo izvajalci 
za sečnjo in spravilo lesa v državnih gozdovih, drugi 
sklop so gojitvena dela, tretji se nanaša na gozdno 
infrastrukturo, četrti pa na prevoz gozdnolesnih 
sortimentov. Poleg teh, določenih s sklepom vlade, 
pa je objavljen tudi razpis za informacijsko podporo.

Julijan Rupnik, v. d. direktorja Slovenski državni 
gozdovi, je pojasnil, da morajo biti javni razpisi 40 dni 
objavljeni na evropskem portalu javnih naročil pri 
vrednostih, ki presegajo 207 tisoč evrov. Javni razpis 
za slovenske gozdove je po njegovih besedah razdeljen 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je objavil razpis za oddajo del v državnih gozdovih 

na 14 gozdnogospodarskih območjih: »Vsak ponudnik 
se lahko prijavi na enega, dva, več ali na cel komplet«.

Okvirni sporazum po posameznih sklopih bo 
sklenjen za obdobje do 31. decembra letos. Na 
vladi so sprejeli splošna merila in pogoje za izbiro 
izvajalcev del, ki so začasna in bodo veljala samo 
za prvi razpis. To pomeni, da se lahko na razpis 
prijavljajo vsi sedanji koncesionarji in drugi uspo-
sobljeni izvajalci, kot posamezniki, kot posamezniki 
s podizvajalci ali kot skupina.

mag. Franc PERKO

Oddaja del, ki se ureja z navedenimi pravili, 
se nanaša na:

 – sečnjo in spravilo lesa,
 – gojitvena in varstvena dela ter vsa druga dela, 

ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in 
ekoloških funkcij v gozdovih,

 – gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture,
 – prevoz gozdnih lesnih sortimentov.
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Uvodnik

Uporaba lesne biomase kot obnovljivega vira 
energije (OVE)
Do konca devetnajstega stoletja je bil les prevladujoč energetski vir (kot 
oglje ali drva). Kasneje sta njegovo mesto postopno prevzela premog, 
pozneje naftni derivati in plin. Do neke mere se zgodovina ponavlja. 
Obveze Slovenije so, da do leta 2020 doseže 25 odstotni delež OVE v 
rabi bruto končne energije. Pri tem ima pomemben delež lesna biomasa.

Med lesno biomaso uvrščamo del lesne biomase iz gozdov, zunaj 
gozdno lesno maso, lesne ostanke pri predelavi lesa in odslužen les. Lesna 
biomasa iz gozdov, izkoristljiva v energetske namene pa vključuje drobne 
in manj kvalitetne sortimente in del druge lesne mase: podmerska lesna 
masa, vejevina, sečni ostanki in ponekod tudi panje.

Obseg rabe lesne biomase v energetske namene se zaradi spremenjenih 
cenovnih razmerij med energenti in zaradi politik, ki so usmerjene v 
povečano rabo obnovljivih virov energije, v zadnjem obdobju povečuje. 
Lastniki gozdov in gozdarji pa moramo znati oceniti, katera lesna biomasa 
iz gozdov je primerna za OVE in katera je za to preveč kvalitetna. Upo-
raba kvalitetne lesne biomase za namene OVE je namreč negospodarna.

Resolucija o Nacionalnem gozdnem programu (2007) med ocenami 
razvojnih možnosti slovenskih gozdov ugotavlja: »Na večini gozdnih rastišč 
je mogoče vzgojiti drevesa z zelo kakovostnim lesom. Ker je vzgoja kakovo-
stnih dreves dohodkovno daleč najdonosnejša in je mogoča ob sočasnem 
zagotavljanju drugih funkcij gozdov, ima gospodarjenje z gozdovi pri nas 
za cilj kakovostno proizvodnjo lesa…«. Slovenija ima torej visoki potencial, 
da lahko lesna biomasa v njenih gozdovih presega kvaliteto (in ceno) lesa 
namenjenega OVE. Vrednejši les moramo predelati v vrednejše izdelke, 
za energijo pa uporabiti le manj vreden les in lesne ostanke.

Ko gledamo podatke za leto 2013, ko je bilo (Krč in sod. 2016) kar 70 
odstotkov posekanega lesa listavcev namenjenega za kurjavo, pa lahko 
upravičeno dvomimo, da je bil za energetske namene uporabljen le manj 
kakovosten les. Neredko v kuriščih končajo, ob naši razdrobljeni gozdni 
posesti, ko letno napade le majhna količina lesa na posameznega lastnika, 
hlodi najboljše kakovosti, kar pomeni škodo za lastnika in narodno 
gospodarstvo ter posledično tudi za predelovalce lesa.

Pa to niso nova spoznanja, že v Terezijanskem gozdnem redu iz leta 
1771 lahko preberemo (konec 4. in 5. člen): »pri tem pa naj (lastnik 
gozda) skrbno premisli, 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 ladjedelništvo ali še za 
kake druge potrebe…«.

Ob koncu 6 in v 7 členu pa Terezijanski gozdni red nadaljuje: » … je 
samo po sebi umevno, da se uporabijo za kurivo le tista drevesa, ki so zaradi 
gostih vej in ukrivljenosti za kaj drugega neuporabna…«.

Mag. Franc PERKO in dr. Mitja SKUDNIK
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Znanstvena razprava

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Gozdovi so vir niza naravnih dobrin in storitev. 
Hkrati simbolizirajo prostor v naravi, katerega del 
je tudi človeštvo – in od katerega se je v zadnjih 
desetletjih oddaljilo (Ritter in Dauksta, 2013). Na 
drugi strani pa je ta prostor že stoletja »upravljan« s 
strani človeštva. Modernizacija in industrializacija 
sta od 19. stoletja naprej intenzivirali rabo naravnih 
virov in prinesli nove načine upravljanja z narav-
nimi viri. Tako se, na primer, koncept načrtnega 
gospodarjenja z gozdovi Srednje Evrope skozi 
zgodovino prevesi iz čistega monofunkcionalizma 
preko klasičnega deklarativizma v fazo sodobnega 
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Biomasa kot element razvoja energetike – kje smo danes?
Biomass as an Element of Power Supply Development – What is the Status Quo?
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Izvleček:
Krč, J., Leban, V., Pezdevšek Malovrh, Š., Zadnik Stirn, L., Košir, B.: Biomasa kot element razvoja energetike – kje 
smo danes? Gozdarski vestnik, 74/2016, št. 5–6, V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 28. Prevedeno 
s strani avtorjev, jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila 
Marjetka Šivic.
Košir (1996: 153) je pred dvajsetimi leti v zaključku prispevka o biomasi kot elementu razvoja energetike o 
Sloveniji zapisal: »Njeni veliki naravni viri predstavljajo skupaj z modernimi načini gospodarjenja njeno največjo 
strateško prednost. Dežela, ki nima pomembnih ležišč fosilnih goriv, bo vsekakor morala najti načine, kako povečati 
delež obnovljivih virov energije v svoji energetski bilanci.« Povedi odpirata tri pomembna vprašanja, ki so predmet 
pričujočega prispevka: prvič, podporno okolje za razvoj gozdnih lesnih obnovljivih virov za proizvodnjo energije; 
drugič, potencial gozdne lesne biomase za povečanje deleža obnovljivih virov v energetski bilanci Slovenije; ter 
tretjič, vloga načinov gospodarjenja z gozdovi pri povečanju deleža lesne biomase iz gozdov. S pomočjo primer-
jalne analize smo v članku primerjali poglede na prej nanizana vprašanja v dveh časovno odmaknjenih obdobjih.
Ključne besede: gozdarstvo, obnovljivi viri energije, gozdna lesna biomasa, SWOT, primerjalna analiza, Slovenija

Abstract:
Krč J., Leban, V., Pezdevšek Malovrh Š., Zadnik Stirn, L., Košir, B.: Biomass as an Element of Power Supply 
Development – What is the Status Quo? Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 74/2016, vol. 5–6. 
In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 28. Translated by the authors, proofreading of the English text Breda 
Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Nearly twenty years ago, at the end of his article on biomass as an element of power supply development, Košir 
(1996: 153) described Slovenia as follows: »Its main strategic competitive advantage is represented by its large 
natural resources together with contemporary forest management. A country that has no relevant fossil fuel deposits 
will definitely have to find a way to increase the share of renewable energy resources in the national energy balance.« 
In this article we questioned three important aspects based on the above sentences: firstly, supporting enviro-
nment of forest wood energy sources development; secondly, forest wood biomass potential for increasing the 
share of renewable energy sources in Slovenia's energy balance; and finally, the role of the forest management 
strategies for increasing the share of forest wood biomass. The article aimed at presenting results of two time 
periods through comparative analysis.
Key words: forestry, renewable energy sources, forest wood biomass, SWOT, comparative analysis, Slovenia

večnamenskega gospodarjenja (Bončina, 2009). 
Tako se temeljni način razširi in v obravnavo 
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vključi različna mnenja množice interesnih skupin, 
ki delujejo v gozdarstvu. Gospodarjenje z gozdovi 
je tako postalo del sistemskega načrtovanja širšega 
življenjskega okolja.

V tem okolju so se ustvarjali različni »pomeni« 
gozdov, ki hkrati določajo tempo in smer razvoja 
posameznih gozdnatih predelov v svetu. Pomeni 
so v prvi vrsti odvisni od socialnega in kulturnega 
konteksta neposredne okolice, vključujejo pa tudi 
trenutne okoljske danosti in razmere. Iz socialnih 
in kulturnih ozadij se v javnopolitičnih procesih 
oblikujejo odgovori na vprašanja razporeditve 
virov, tempa in smeri razvoja. Politike v tem 
kontekstu dojemamo kot načine urejanja konflikta 
interesov na različnih socialnih področjih (Krott, 
2005). Osamosvojitev Slovenije in nadalje vstop 
v Evropsko unijo (EU) sta slovensko dojemanje 
»pomena« gozd razširila na več načinov: prvič, 
delna liberalizacija trga je prinesla nove interese, 
ki sočasno konkurirajo na prostem trgu; drugič, 
obvezujoča zakonodaja iz EU spodbuja načela 
in načine, ki so bili sicer nevidno prisotni; ter 
tretjič, v procesu globalizacije je »poplava« idej iz 
vseh strani neizbežna. Te spremembe imajo širše 
družbene in kulturne posledice, tako negativne 
kot pozitivne. V luči proizvodnje in rabe lesne 
biomase iz gozdov za energijske namene lahko 
ponovno rečemo, da je lesna energija izgubila 
status »energija revežev in naših babic« in ga 
nadomestila z bolj zanimivo frazo: »energija 
prihodnosti« (Žgajnar in sod., 1996).

Razprave glede energetskih vprašanj bodo 
čedalje bolj aktualne ne glede na to, v kolikšnem 
obsegu in koliko »daleč« od nas se dogajajo. Države 
postavljajo prioritete razvoju zanesljive proizvo-
dnje energije, saj se poraba energije povečuje iz 
leta v leto (EIA, 2016). Kot odgovor na politična 
vprašanja zmanjševanja količin fosilnih goriv, 
posledic podnebnih sprememb in zanesljivosti 
oskrbe z energijo in tehnološkega razvoja je 
Evropska komisija leta 2009 sprejela direktivo 
o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov (Directive 2009/28/EC, 2009). Za članice EU 
zavezujoči akt je temelj za prehod na t. i. zeleno, 
bioenergijo in v političnem kontekstu pomeni 
krepitev ekonomsko-socialnega področja. Za 
nazornejši prikaz dejanskih potreb po vzpostavi-
tvi solidnega bioenergetskega sektorja je ključen 

objektiven prikaz s tem povezanih tehnoloških, 
družbenih in demografskih kazalnikov. Z iden-
tifikacijo vzročno-posledičnih povezav lažje 
ponudimo razlage za posamezna dogajanja in 
celo napovemo razvoj bioenergetskega sektorja 
v prihodnje.

Namen članka je predstaviti poglede na gozdno 
lesno biomaso kot obnovljiv vir energije (v nada-
ljevanju OVE) iz dveh analiz, ki sta bili opravljeni 
v Sloveniji v dveh časovno oddaljenih obdobjih, in 
sicer v letu 1995 in letu 2013. Ne zgolj, da je bila 
družba v tem obdobju priča resnejšim okoljskim 
pojavom, ki potencialno izvirajo iz nesmotrne 
antropogene rabe naravnih virov (npr. pretirana 
in nesmotrna raba fosilnih goriv), ampak je ide-
ologija proizvodnje in rabe OVE postala pravi 
socialni in gospodarski pojav. Na njenih temeljih 
izhajajo nadaljnji koncepti in modeli, kot sta npr. 
bioekonomija in zelena ekonomija, ki pomenita 
potencialno ureditev svetovnega gospodarstva 
prihodnosti. Skrb za razvoj učinkovitih tehnologij 
in okolju prijaznih OVE, ob hkratnem razvoju 
gospodarstva, je postala domena posameznih 
držav (npr. Kitajska) in tudi mednarodnih zvez 
(npr. EU, ZDA), ki velik del državnih proračunov 
in samostojnih, neodvisnih sistemov namenjajo za 
financiranje raziskav in razvoja alternativnih virov 
energije in tehnologij (Bridle in Kitson, 2014).

V članku na kratko predstavljamo bistvene 
politične spremembe in značilnosti obeh časovnih 
obdobjih v luči OVE, gospodarjenja z gozdovi ter 
podrobneje analiziramo rezultate dveh analiz pred-
nosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT). 
Temelj za konstrukcijo raziskovalnih vprašanj je 
bil članek (Košir, 1996). V pričujočem prispevku 
tako želimo prikazati razlike in podobnosti, ki 
so se kazale v obeh obdobjih, med katerima se je 
zgodil ne zgolj velik tehnološki preskok, ampak 
tudi miselni. Zato smo si postavili naslednja 
raziskovalna vprašanja:
a. Kakšne razlike se pojavljajo v podpornem okolju  
 v obeh obdobjih v luči OVE?
b. Kako se razlikujejo potenciali za povečanje 
 deleža OVE v energetski bilanci Slovenije iz  
 obeh obdobij?
c. Kakšno je dojemanje vloge načinov  
 gospodarjenja z gozdovi zdaj in v preteklosti?
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2 ANALITIČNI OKVIR
2 ANALYTICAL FRAMEWORK

Prispevek začenjamo s časovnim pregledom poli-
tičnega okolja in prikazujemo njegov razvoj skozi 
čas. Pod predpostavko, da so trenutne politične 
razmere odraz značilnosti določenega časovnega 
obdobja, je pomembno, da se s slednjimi najprej 
seznanimo iz perspektive OVE. Iz analize politič-
nega okolja in njegovega razvoja lahko sklepamo 
na pomembnost gozdne lesne biomase za družbo 
na državni ravni. V tretjem poglavju zato poda-
jamo pregled pomembnejših mejnikov, ki od 
leta 1991 naprej oblikujejo slovensko, evropsko 
in mednarodno zakonodajo na področju gozdne 
lesne biomase z vidika OVE.

Podlaga za poglobljeno analizo so bili rezultati 
dveh analiz SWOT. Analiza SWOT je orodje, s 
pomočjo katerega dobimo celovito sliko o pro-
blemu in njegovem okolju. Levi del matrike SWOT 
predstavlja notranja analiza, pri kateri iščemo 
prednosti in slabosti organizacije. Desni del matrike 
pa predstavlja zunanja analiza, ki ocenjuje okolje, 
torej morebitne priložnosti in nevarnosti.

Koširjev članek iz leta 1996 je sinteza dveh 
elaboratov o tedanji porabi in potencialih rabe 
gozdne lesne biomase za energetske namene, ki 
sta nastali na Gozdarskem inštitutu Slovenije v 
letih 1995 in 1996 (Bitenc in sod., 1995; Žgajnar 
in sod., 1996). Članek obravnava pomen gozdne 
biomase v energetski bilanci Slovenije ter nekatere 
trende na tem področju doma in v svetu. V luči 
prihodnjih strategij analizira možnosti ter omejitve 
vključevanja biomase v strukturo proizvodnje in 
rabe energije ob sledenju trendom preusmeritve iz 
fosilnih virov na trajnostne energetske. Z analizo 
SWOT poda možnosti in evidentira smeri delovanja 
za uresničevanje postavljenih ciljev v povezavi s 
povečevanjem deleža OVE na strani lesne biomase.

V sklopu evropskega projekta COOL (»Competi-
ting uses Of fOrest Land«), ki je potekal od avgusta 
2012 do julija 2015 na Oddelku za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, smo izvedli analizo SWOT 
s pomembnimi deležniki na področju gozdarstva in 
energetskega sektorja. Rezultati analize so podrob-
neje prikazani v delu Pezdevšek Malovrh in sod. 
(2014), tu pa predstavljamo zgolj najpomembnejše 
izsledke, potrebne za izvedbo primerjave.

Poleg tega smo za statistične podatke o bilancah 
rabe energije (npr. primarna1, končna2, skupna3, 
OVE), splošne demografske in družbeno-ekonom-
ske podatke (npr. število prebivalcev, bruto družbeni 
proizvod), podatke o gozdovih (npr. površina, 
gozdnatost, lesna zaloga) ter podatke o dinamiki 
proizvodnje in prodaje gozdnih lesnih sortimentov 
(npr. uvoz, izvoz, proizvodnja lesa za kurjavo) za 
leto 1995 in 2013 pridobili na podatkovnem portalu 
Statističnega urada Republike Slovenije SI-STAT. 
Statistične podatke smo primerjali in analizirali 
v poglavju 4.

3 POLITIČNO OKOLJE 
PROIZVODNJE IN RABE GOZDNE 
LESNE BIOMASE SKOZI ČAS

3 POLITICAL ENVIRONMENT OF 
PRODUCTION AND USE OF FOREST 
WOOD BIOMASS THROUGH TIME

Na mednarodni ravni je Organizacija združenih 
narodov (OZN) vodilna strateška gonilna sila 
glede OVE in učinkovite rabe energije (URE). 
Čeprav se je razvoj alternativnih virov energije 
(veter, sonce) začel že v petdesetih letih v Zdru-
ženih državah Amerike (History …, 2012), se na 
področju mednarodne politike ni nič spremenilo 
do leta 1982, ko so OZN v Nairobiju ustanovili 
Komisijo za okolje in razvoj. Deset let pozneje so 
na konferenci OZN v Rio de Janeiru z ustanovi-
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1 Primarna energija je energija primarnih nosilcev energije, pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih 
virov, ki niso izpostavljeni še nobeni tehnični pretvorbi (EZ-1, 2014).
2 Končna bruto poraba energije pomeni energijo ali energent, dobavljen za energetske namene industriji, pro-
metu, gospodinjstvom, storitvenemu sektorju, vključno z javnim sektorjem, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, 
vključno z električno energijo in toploto, ki jo sektor pretvorbe energije porabi za proizvodnjo električne energije 
in toplote ter izgubami električne energije in toplote pri distribuciji in prenosu (EZ-1, 2014).
3 Skupna raba energije (za to količino ponekod uporabljajo tudi izraz oskrba z energijo) je količina energije, 
ki je potrebna za zadostitev potreb po energiji v državi. Izračunana je kot vsota celotne rabe energije v obliki 
trdnih, tekočih, plinastih goriv, jedrskega goriva ter obnovljivih virov energije in neto uvoza električne energije 
(EZ-1, 2014).
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tvijo Okvirne konvencije o spremembi podnebja 
(UNFCCC) svet glasneje opozorili na tiho grožnjo, 
ki jo pomenijo podnebne spremembe. Zavezujoči 
dokument so ZN sprejele leto zatem in ga, zaradi 
lokacije sprejema, poimenovale Kjotski protokol, 
ki pa je začel veljati šele v februarju 2005. Tako 
so bili postavljeni pravno zavezujoči temelji 
na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih 
plinov (Okvirna konvencija …, 2007). Kronološki 
pregled pomembnejših zakonodajnih sprememb 
je grafično prikazan na Sliki 1.

EU je prve konkretne korake v povezavi z 
obnovljivimi viri energije naredila leta 1997, ko je 
objavila Belo knjigo o OVE (Obnovljivi …, 2009). 
Leta 2001 je EU sprejela Direktivo 2001/77/ES o 
spodbujanju proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije. Ker je sektor prevoza 
največje in najbolj problematično področje, je 
bila leta 2003 sprejeta Direktiva 2003/30/ES o 
pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih 
goriv v sektorju prevoza. Z Direktivo 2006/32/ES 
o učinkovitosti rabe končne energije je EU želela 
med drugim tudi spodbuditi trg za energetske 
storitve (Energetska …, 2009). Še pred tem pa je 
sprejela Akcijski načrt za biomaso COM(2005) 
628 ter Strategijo za biogoriva COM(2006) 034, s 
katerima spodbuja uporabo biomase in biogoriv 

ter njun nadaljnji razvoj. Zadnja sprememba je 
nastala v letu 2009, ko je Direktivo 2001/77/
ES nadomestila nova Direktiva 2009/28/ES o 
spodbujanju rabe OVE, s katero je določen tudi 
pravno zavezujoči cilj za vsako državo (Obnovljivi 
…, 2009).

V Slovenskem prostoru so po osamosvojitvi 
nastale velike spremembe na zakonodajni ravni 
s področja OVE. Že zakon o varstvu okolja iz 
leta 1993 si v svojih operativnih ciljih prizadeva 
za postopen prehod na uporabo obnovljivih 

naravnih virov (Zakon o …, 1993). V letu 1996 
je Državni zbor sprejel Strategijo rabe in oskrbe 
Slovenije z energijo, ki vključuje URE, oskrbo, 
varovanje okolja in cene energije (Resolucija …, 
1996). Energetski zakon, ki ga je vlada RS sprejela 
leta 1999, naslavlja URE predvsem iz obnovljivih 
virov, podpira energetske načrte občin in vse 
aktivnosti za zmanjšanje emisij CO2 in NO (Act 
…, 2012). Leta 2004 se je z vstopom Slovenije 
v EU spremenila oz. dopolnila skoraj celotna 
slovenska zakonodaja. Glede energetske politike 
je največ doprinesla Resolucija o Nacionalnem 
energetskem programu, s katero so se postavili 
tudi pravni temelji za ustanovitev Ekosklada 
RS, katerega naloga je podpiranje trajnostnega 
razvoja z investicijami za preprečitev, odpravo 
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Slika 1: Časovni pregled mejnikov obnovljivih virov energije
Figure 1: Overview of the renewable energy source milestones
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ali zmanjšanje okoljskih bremen (Resolucija …, 
2004). Na podlagi slednje resolucije in ob upo-
števanju priporočil Akcijskega načrta za biomaso 
(COM(2005)628) je bil v letu 2007 pripravljen 
Operativni program rabe lesne biomase kot vira 
energije (OP-ENLES, 2007).

Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinko-
vitost za obdobje 2008–2016 je bil sprejet leta 2008 
na podlagi Direktive 2006/32/ES ter Resolucije 
o nacionalnem energetskem programu (Reso-
lucija…, 2004). V letu 2009 je Vlada RS sprejela 
številne uredbe, ki so posredno ali neposredno 
povezane z izvajanjem energetske politike EU. 
Zaradi Direktive 2009/28/ES ter spremembe 
Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 27/2007-UPB2), 
je Slovenija v letu 2010 pripravila Akcijski načrt 
za OVE za obdobje 2010–2020. S tem načrtom so 
bili postavljeni cilji slovenske energetske politike 
na področju obnovljivih virov (AN-OVE, 2010). 
V letu 2012 je Vlada RS sprejela pomemben 
operativni dokument, akcijski načrt za povečanje 
konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji 
do leta 2020 z nazivom Les je lep. Med glavnimi 
cilji načrta lahko zasledimo povečanje proizvo-
dnje primarne energije iz lesne biomase za 30 % 
do leta 2020 in podpore posameznim sistemom 
ogrevanja na lesno biomaso ter promocija učin-
kovite rabe lesne biomase in njene uporabe za 
izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Akcijski 
načrt …, 2012).

4 POTENCIAL ZA PROIZVODNJO 
IN RABO GOZDNE LESNE 
BIOMASE

4 POTENTIAL FOR FOREST WOOD 
BIOMASS PRODUCTION AND USE

Pregled sekundarnih podatkovnih virov iz prete-
klosti in temeljita analiza izračunanih indeksov 
omogočata analizo in oceno potencialov za nadalj-
njo proizvodnjo in rabo gozdne lesne biomase. 
Indeksi za posamezne kazalnike so izračunani 
kot razmerje med vrednostjo kazalnika v letu 
2013 in vrednostjo istega kazalnika v letu 1995. 
Izbrani kazalniki odražajo stanje v analiziranem 

obdobju, v katerem so nastajale spremembe na 
področju rabe lesne biomase. Kazalniki so bili 
izbrani na podlagi pregledane literature (IAEA, 
2007; Updated…, 2015), podatki pa pridobljeni iz 
portala SI-STAT4. Kazalnike smo razdelili v štiri 
merila, ki naslavljajo pomembne vidike proizvo-
dnje in rabe gozdne lesne biomase (Preglednica 1).

Analiza podatkov iz preglednice nakazuje, da 
so se vrednosti vseh izbranih kazalnikov pove-
čale. Veliko rast beležimo na primarni in končni 
porabi tako deleža OVE v energetski bilanci Slo-
venije kot tudi dela OVE, ki ga predstavlja lesna  
biomasa5. Vendar temu ni sledil delež vse biomase 
v OVE. Več kot 50 % rast beležimo tudi pri delu 
gozdnih fondov (skupna lesna zaloga in lesna 
zaloga listavcev), kar pa je mogoče delno razložiti 
z metodologijo pridobivanja podatkov (Kušar 
in Hočevar, 2006, Hočevar, 1996). Delež lesnih 
goriv v gospodinjstvih se je povečal na več kot 40 
%. Najbolj izstopajoči indeksi so izračunani za 
kazalnike merila »tržna dinamika«, ki nakazujejo 
na izjemno povečanje rasti trženja lesne biomase. 
Velika večina indeksov presega dvakratnik stanja 
iz leta 1995, še posebno pa izstopa mednarodni 
obseg trgovanja z lesom in lesno biomaso, ki se 
je zelo okrepil po vstopu Slovenije v EU.

Iz preglednice je razvidno, da so se v energet-
ski bilanci Slovenije precej povečali potenciali 
za povečanje deleža OVE. Z rastjo življenjskega 
standarda prebivalstva (povečanje BDP in stopnje 
izobrazbe) ter vse večjim zavedanjem o vplivu 
povečanih koncentracij toplogrednih plinov na 
podnebne spremembe so dane primernejše mož-
nosti za večjo ponudbo in povpraševanje po lesni 
biomasi, večje možnosti distribucije in večstranske 
rabe OVE (soproizvodnja toplote, električne ener-
gije). Lesna biomasa je postala vse pomembnejši 
element OVE, ki vpliva na zagotavljanje stabilne 
oskrbe vedno bolj ozaveščenih porabnikov, ki so 
(tudi zaradi naraščanja cen fosilnih goriv) prešli na 
koriščenje naravi prijaznih virov energije. Hkrati 
s pospeševanjem URE se razvijajo tehnološki 
postopki za proizvodnjo, oskrbo, pretvorbo in 
koriščenje OVE iz lesne biomase.

4 V raziskavo nismo uspeli vključiti vseh želenih kazalnikov, ker na portalu SI-STAT bodisi ni podatkov za leto 
1995 ali pa se je bistveno spremenila metodologija pridobivanja podatkov. 
5 Biomasa: slednja beseda je bila uporabljana v prvotnem članku Košir, 1996 ter v STAT-SI, in smo jo zato 
uporabili tudi mi.



GozdV 74 (2016) 5-6224

Krč, J., Leban, V., Pezdevšek Malovrh, Š., Zadnik Stirn, L., Košir, B.: Biomasa kot element razvoja energetike – kje smo danes?

Merilo Kazalnik SURS 1995 SURS 2013 Indeks 
13/95

Demografske 
in socio-

ekonomske 
značilnosti

Število prebivalcev [mio prebivalcev] 1,990 2,059 1,03

Raba energije na 
državni ravni

BDP na prebivalca (v tekočih cenah in po 
tekočem tečaju) [EUR] 8.280,4 17.434,6 2,11

Diplomanti terciarnega izobraževanja [število] 7.166 18.774 2,62

Poraba skupaj (oskrba z energijo - primarna) 
[ktoe] 6.060 6.797 1,12

Raba končne energije [ktoe] 3.942,5 4.793 1,22

Poraba lesne biomase [ktoe] 262,9 571,5 2,17

Poraba OVE skupaj [ktoe] 541,5 1129,4 2,09

Stopnja izkoriščenosti [%] 65,1 70,5

Poraba skupne energije na osebo [toe št. preb-1] 3,05 3,30

Delež OVE v skupni porabi (primarna) [%] 8,9 16,6

Delež biomase v OVE skupaj [%] 48,6 50,6

Delež biomase v skupni porabi (primarna) [%] 4,3 8,4

Delež biomase v končni porabi [%] 6,7 11,9

Delež lesnih goriv od skupne porabe v 
gospodinjstvih [%] 31,0 40,8

Gozdni viri 
in gozdarske 

aktivnosti

Skupna površina gozdov [mio ha] 1,098 1,183 1,08

Skupna lesna zaloga [mio m3] 2,285 3,424 1,50

Lesna zaloga listavcev [mio m3] 1,153 1,859 1,61

Skupni prirastek na hektar [m3 ha-1] 5,46 7,18 1,32

Letni posek lesa (skupaj) [mio m3] 2,092 3,924 1,88

Letni posek listavcev [mio m3] 0,844 1,733 2,05

Letni posek iglavcev [mio m3] 1,248 2,191 1,76

Proizvodnja lesa za kurjavo v Sloveniji [mio m3] 0,226 1,207 5,34

Tržna dinamika

Uvoz okroglega lesa skupaj [mio m3] 0,272 0,574 2,11

Izvoz okroglega lesa skupaj [mio m3] 0,137 1,550 11,30

Uvoz lesa za kurjavo [m3] 9.165 246.591 26,91

Izvoz lesa za kurjavo [m3] 58.679 351.444 5,99

Uvoz okroglega industrijskega lesa [m3] 263.188 327.206 1,24

Izvoz okroglega industrijskega lesa [mio m3] 0,079 1,198 15,27

Preglednica 1: Izbrana merila, kazalniki in spremembe med letoma 1995 in 2013
Table 1: Selected measures, indicators and changes from 1995 to 2013
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5 SPREMEMBE NAČINOV 
GOSPODARJENJA IN 
TEHNOLOŠKI RAZVOJ

5 CHANGES IN FOREST MANAGEMENT 
AND TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT

Razlika v procesu pridobivanja lesa je v vmesnem 
obdobju velika in lahko trdimo, da smo bili priča 
novim tehnološkim mejnikom. Značilen kazalnik 
sprememb v tehnologiji pridobivanja okroglega 
lesa in lesne biomase je delež rabe tehnologije 
sodobne sortimentne metode oz. strojne sečnje 
(Beguš in Krč, 2012). Le-ta se je v vmesnem 
obdobju vseskozi večal in bil še posebno hiter 
v obdobjih, ko je bilo veliko sečenj opravljenih 
na površinah, poškodovanih zaradi ujm (Krč, 
2010). Omeniti velja tudi povečanje stopnje 
organiziranosti in boljše tehnološke opremljenosti 
zasebnih lastnikov gozdov, saj je bilo obdobje 
zaznamovano tudi z ustanavljanjem različnih 
oblik združevanja lastnikov gozdov (Pezdevšek 

in sod., 2010, Marenče in sod., 2012). Za nami je 
že prvo desetletje obstoja Zveze društev lastnikov 
gozdov. Boljša organiziranost je pripomogla tudi 
k tehnološkemu posodabljanju procesa pridobi-
vanja lesa in lesne biomase v zasebnih gozdovih 
ter večji varnosti pri delu.

Preglednica 2: Primerjava analiz SWOT iz obeh omenjenih študij
Table 2: Comparison of SWOT analyses from two studies

Kljub sorazmerno dolgemu časovnemu raz-
dobju med obema ocenama menimo, da je analiza 
podobnosti in razlik okoliščin, izvedena s pomočjo 
analize SWOT, smiselna in koristna. Evidentirani 
trendi so lahko v pomoč pri sprejemanju odloči-
tev na področju rabe OVE oz. lesne biomase (za 
npr. načrtovanje, izbor ukrepov politik), analiza 
sprememb pa pomemben kakovosten kazalnik 
za oceno razvoja področja gozdne lesne biomase. 
Primerjava rezultatov analiz SWOT (Preglednica 
2) kaže na dejavnike, v okviru katerih smo bili 
v vmesnem obdobju uspešni in seveda razkrije 
tudi latentna stanja oz. nove izzive v povezavi z 
rabo lesne biomase.

Pri prednostih ugotavljamo, da so le-te v veliki 
meri zaznane podobno glede razpoložljivosti lesne 
biomase, njenega sorazmerno velikega potenciala, 
prepoznane kot okolju prijaznega energenta, za 
katero imamo teoretično znanje in pomenijo tudi 
mogoč vir podjetniških izzivov. Razlike v pogle-
dih na prednosti lesne biomase po naših ocenah 
izvirajo delno iz rezultatov aktivnega delovanja 

stroke in politike v vmesnem obdobju (npr. nov 
zakonski okvir), delno pa iz sprememb pri oko-
liščinah, v katerih poteka gospodarjenje z gozdovi 
v Sloveniji (npr. povečanje vlaganj v gozdove) 
ter vse intenzivnejšega prehoda na OVE in tudi 
težav, ki so s tem povezane (npr. varnost oskrbe).

SWOT PODOBNOSTI RAZLIKE

PREDNOSTI

razpoložljivost biomase, 
potencial za proizvodnjo, 

znanje (teorija), podjetniški 
(prihodkovni izzivi), čista in 

nižja raba fosilnih goriv.

zakonski okvir prisoten (sedaj), varnost 
oskrbe (sedaj), povečanje vlaganj 

v gozdove (prej)

POMANJKLJIVOSTI
posestna struktura, prenos 

znanja, nepovezanost lastnikov 
gozdov

implementacija ukrepov politike, šibek 
prenos tehnologij na rabo v 

gospodinjstvih, obremenitev gozdov (se-
daj), financiranje (prej) 

PRILOŽNOSTI instrumenti fiskalne politike, 
domač razvoj tehnologij

poudarek na dohodku in delovnih mestih 
(sedaj), zmanjšanje GHG (sedaj), vlaganje, 

financiranje (prej)

GROŽNJE
negotov razvoj cen energentov, 

pritisk na gozd – poškodbe 
sestojev

mednarodna trgovina, nizek interes 
javnosti, realizacija ukrepov politike 

(sedaj), interes lastnikov gozdov, možnost 
financiranja (prej)
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Ocene pomanjkljivosti ostajajo podobne pri 
prenosu znanja v izvedbo. Evidentirano mnenje 
o posestni strukturi in posledično stanje nepo-
vezanosti lastnikov gozdov ostaja pomembna 
pomanjkljivost na področju rabe OVE oz. lesne 
biomase. Razlike med obema analizama SWOT so 
v na novo izpostavljeni pomanjkljivosti uporabe 
ukrepov politike, neučinkovitosti rabe tehnologij 
OVE v gospodinjstvih ter zavedanju, da povečana 
raba OVE lahko tudi pretirano obremenjuje 
gozdove.

Med priložnostmi ostajajo nespremenjeni izzivi 
v oblikovanju in implementaciji instrumentov 
fiskalne politike ter pospeševanju domačega 
industrijskega razvoja inovativnih tehnoloških 
rešitev na področju oskrbe, pretvorbe in rabe lesne 
biomase. Razlike se kažejo v novejšem poudar-
janju priložnosti za zmanjšanje obremenjevanja 
okolja s toplogrednimi plini, zaznavi priložnosti 
za reševanje težav ustvarjanja dohodka in novih 
delovnih mest. Kot priložnost pa ni več izpostavl-
jeno področje financiranja.

Glede groženj je sorazmerno malo podobnosti 
med obema obdobjema in se kažejo v negotovem 
razvoju cen posameznih energentov in skrbi za 
pretiran pritisk na gozd oz. posledično opus-
tošenja. Razlik v dojemanju groženj je več. Na 
novo se pojavijo grožnje v obliki odprtih meja ter 
posledično povečan izvoz in cenen uvoz biomase. 
Izpostavlja se vedno večja pasivnost javnosti in 
pod vprašajem je tudi realizacija ukrepov politike, 
ki si sicer prizadeva za aktiviranje potenciala lesne 
biomase. Pred dvajsetimi leti je bila kot grožnja 
ocenjeno majhno zanimanje lastnikov gozdov in 
slabe možnosti financiranja, kar pa v novejšem 
obdobju ni bilo izpostavljeno.

6 ZAKLJUČEK
6 CONCLUSION

Dinamika aktivnosti in dogodkov na podpornem 
okolju je bila nedvomno zelo intenzivna – na 
svetovni ravni in ravni EU in tudi doma. Priča 
smo bili spremembam, dopolnilom ali uvedbi 
novih zakonov, direktiv, resolucij ter akcijskim 
načrtom, ki so vplivali na motivacijo za krepitev 
proizvodnje ter oblikovali trenutno stanje oskrbe 
in trga OVE. Pozitivne učinke krepitve OVE je 

dodal pospešen tehnološki razvoj, ki omogoča 
lažje, učinkovitejše in popolnejše izkoriščanje 
lesne biomase. Popularizacijo prehoda na OVE 
dodatno spodbujajo vse pogostejši ekstremni vre-
menski pojavi in posledično splošna razširjenost 
zavedanja o podnebnih spremembah. Potencialu 
na strani podpornega okolja za razvoj gozdne lesne 
biomase za energijske namene torej ni mogoče 
oporekati, kar lahko potrdimo tudi z rezultati 
primerjave obeh analiz SWOT.

Statistično evidentirana rast potencialov gozdne 
lesne biomase je sicer zavidanja vredna, a glede 
na prakso sonaravnega načina gospodarjenja z 
gozdom v tako kratkem obdobju malo verjetna. 
S tem imamo v mislih skoraj popolno naravno 
obnavljanje sestojev, deloma zaustavljen trend 
zaraščanja kmetijskih površin in praktično zane-
marljiv obseg hitrorastočih nasadov gozdnega 
drevja za kurjavo. Tako domnevamo, da je goz-
darska stroka v preteklosti zmanjševala pritisk 
na gozdove z evidentiranjem manjših zalog in 
posledično nižjih sečenj (etatov). Prav v vmesnem 
obdobju pa se je praksa gozdne proizvodnje do 
določene mere spremenila, saj smo se soočali z 
majhno realizacijo sečenj v prevladujočih zaseb-
nih gozdovih, kjer o intenzivnosti in realizaciji 
rednih sečenj, v času po osamosvojitvi, odločajo 
lastniki sami. Na novo odprte meje in posledično 
intenziviranje mednarodne trgovine z lesom (tudi 
lesa za kurjavo) pa postavlja domače potenciale 
lesne biomase v drugačno luč, saj so pod močnim 
vplivom vedno večjih uvozno-izvoznih tokov. 
Tega pa ne smemo dojemati kot oviro, ampak 
kot potencialno priložnost za vzpostavitev novih 
poslovnih in gospodarskih priložnosti, ki morejo 
spodbujati razvoj domače lesnopredelovalne 
industrije.

V analiziranem obdobju se načini gospodarjenja 
niso bistveno spremenili. Slovensko gozdarstvo 
sledi konceptu sonaravnega, večnamenskega in 
trajnostnega gospodarjenja z gozdom, ki daje 
dovolj prožnosti, da se prilagodimo izzivom iz 
okolja, ki so v tem primeru usmerjeni v pospe-
ševanje izkoriščanja lesa za kurjavo ob hkratnem 
zadovoljevanju drugih družbenih potreb. Z naza-
dovanjem domače lesnopredelovalne industrije, ki 
se ni bila sposobna prilagoditi trendom posodo-
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bitve in racionalizacije proizvodnega procesa ter 
kakovostno predelati razpoložljive količine lesa iz 
slovenskih gozdov, se je obseg trga okroglega lesa 
povečal na strani izvoza lesa. Velik del stranskega 
proizvoda, ki nastane pri primarni predelavi lesa, 
tako bogati tuje bilance OVE. Svoj delež pri tem 
imamo tudi gozdarji, saj v času konjunkture 
vlaganja niso bila usmerjena v dejavnosti, ki bi 
pomenile posledično rast kakovosti in zmogljivosti 
na domačem trgu lesa.

7 POVZETEK

Prispevek analizira razvoj področja energetike in 
obnovljivih virov energije na segmentu gozdne 
lesne biomase v slovenskem poosamosvojitvenem 
obdobju. Za analitični okvir smo uporabi dve 
študiji (Košir 1996 in Pezdevšek s sod., 2014), 
ki sta s pomočjo metode SWOT podali analizo 
stanja v letih 1995 in 2013. Dodatno so zbrani 
nekateri statistični podatki o bilancah rabe energije 
in predstavljeno je politično okolje proizvodnje 
in rabe gozdne lesne biomase v analiziranem 
obdobju. Analiza statističnih podatkov kaže, da 
so se vrednosti izbranih kazalnikov še posebno v 
velikem obsegu povečale na primarni in končni 
porabi tako glede deleža obnovljivih virov ener-
gije (OVE) v energetski bilanci Slovenije kot 
tudi dela OVE, ki ga predstavlja lesna biomasa. 
Temu trendu ni sledil delež vse biomase v OVE. 
Primerjava rezultatov obeh analiz SWOT kaže 
na dejavnike, v okviru katerih smo bili uspe-
šni v vmesnem obdobju (npr. oblikovanje ali 
vzpostavitev zakonskega okvira, nove možnosti 
financiranja, razvoj tehnologij in organizacije 
dela) in hkrati razkrije tudi latentna stanja oz. 
nove izzive v povezavi z rabo lesne biomase (npr. 
prenos tehnologij v prakso, realizacija ukrepov 
politike, motivacija lastnikov gozdov). Na temelju 
celostne analize omenjenih podatkovnih virov 
so v zaključkih navedeni odgovori in razmisleki 
na naslednja raziskovalna vprašanja: (a) Kakšne 
razlike se pojavljajo v podpornem okolju v obeh 
obdobjih v luči OVE?; (b) Kako se razlikujejo 
potenciali za povečanje deleža OVE v energetski 
bilanci Slovenije iz obeh obdobij? in (c) Kakšno je 
dojemanje vloge načinov gospodarjenja z gozdovi?

7 SUMMARY

The article analyses the development of energy 
and renewable energy resources on the segment 
of forest wood biomass from the Slovenian inde-
pendence on. For the analytical framework we 
applied two studies (Košir 1996 and Pezdevšek 
et al., 2014) that presented the analysis of the 
condition in 1995 and 2013 using the SWOT 
method. Additionally, some statistical data on 
energy use balances have been gathered and 
political environment of forest wood biomass 
production and use in the analyzed period has been 
presented. Analysis of statistical data shows that 
the values of the selected indicators have increased 
to a particularly great extent in the primary and 
final use of both the share of renewable energy 
sources (RES) in Slovenian energy balance and the 
share of RES represented by the wood biomass. 
The share of the total biomass in RES did not 
follow this trend. The comparison of both SWOT 
analyses results is demonstrative of the factors 
in whose framework we were successful in the 
interim period (e.g. formation or establishment 
of the statutory framework, new possibilities of 
financing, development of technologies and work 
organization) and points at the same time to the 
latent conditions or new challenges connected 
with the use of wood biomass (e.g. transfer of 
technologies into the practice, realization of 
political measures, motivation of forest owners). 
Based on the overall analysis of the mentioned 
data sources, Conclusions present answers and 
considerations referring to the following rese-
arch questions: (a) What differences occur in the 
support environment in both periods in the light 
of RES?, (b) How do the potentials for increasing 
the RES share in Slovenian energy balance in both 
periods differ? and (c) What is perception of the 
role of forest management methods?
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

V Sloveniji za namene ogrevanja uporabljamo raz-
lične oblike lesnih goriv. Najpogostejša je uporaba 
drv, katerim sledijo lesni sekanci in lesni peleti. 
Uporaba lesnih briket je zanemarljiva. Lesna goriva 
se večinoma uporabljajo v gospodinjstvih. Kljub 
temu v zadnjem času opažamo vse več manjših 
daljinskih sistemov ogrevanja in posameznih 
sistemov v javnih stavbah.

V zadnjih letih se je trg z lesnimi gorivi hitro 
razvijal. K razvoju je veliko prispevala tudi država 
z različnimi programi in dodeljevanjem nepovra-
tnih sredstev za nakup strojev. Za razvoj celotnega 
področja pridobivanja in rabe lesne biomase 
je pomemben uravnotežen razvoj ponudbe in 
povpraševanja. 

GDK  839.3(497.4)(045)=163.6
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Production of Wood Chips in Slovenia
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Trg z lesnimi gorivi je dinamičen in hitro razvijajoč. Z namenom spremljanja ponudbe in povpraševanja po 
posameznih gorivih smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tri zaporedne popise sekalnikov v Sloveniji. 
Zadnji popis je potekal jeseni 2015 in je zajel 187 sekalnikov, ki so v lasti 180 posameznikov oziroma podjetij. 
Podatki o strojih ter proizvodnji sekancev v letu 2014 so bili zbrani s telefonsko anketo. Iz naših dosedanjih 
raziskav proizvodnje sekancev v Sloveniji je razvidno, da se je v zadnjih letih število sekalnikov več kot podvojilo 
(iz 62 v letu 2008 na 187 v letu 2015). Po zbranih podatkih je bila v letu 2014 proizvodnja sekancev s sekalniki, 
zajetimi v raziskavo, dobrih 1.500.000 nm3.
Ključne besede: lesna goriva, lesni sekanci, sekalniki, obnovljivi viri energije, trg z energenti

Abstract:
Jemec T., Krajnc N., Piškur M.: Production of Wood Chips in Slovenia; Gozdarski vestnik (Professional Journal of 
Forestry), 74/2016, vol. 5–6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 3. Translated by the authors, proofreading 
of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
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V zadnjih letih poleg rabe različnih lesnih 
goriv zelo intenzivno spremljamo tudi proi-
zvodnjo nekaterih oblik lesnih goriv, predvsem 
lesnih sekancev in pelet. V sklopu nalog Javne 
gozdarske službe smo na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije (GIS) v jeseni 2015 izvedli raziskavo o 
proizvodnji lesnih sekancev v Sloveniji (Popis 
sekalnikov, 2015). V tem prispevku predstavljamo 
rezultate te raziskave.
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2 METODE
2 METHODS

V raziskavo smo vključili večino lastnikov sekal-
nikov v Sloveniji. Podatke o lastništvu smo pri-
dobili iz baze Agencije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja o prejemnikih nepovratnih sredstev, 
preko članov strojnih krožkov, proizvajalcev in 
prodajalcev strojev, kupcev strojev ter iz malih 
oglasov. Največji delež anketirancev so bili pro-
izvajalci sekancev, ki so bili vključeni v tovrstno 
raziskavo Gozdarskega inštituta Slovenije že leta 
2008 in leta 2011. V raziskavo nismo vključili 
sekalnikov, ki glede na podatke proizvajalcev 
strojev o tehničnih lastnostih stroja ne dosežejo 
učinka petih nasutih kubičnih metrov sekancev na 
uro (nm3/h). Stacionarni sekalniki, ki so sestavni 
del proizvodnje drugih končnih produktov, kot 
so na primer lesni kompoziti (iverne in vlaknene 
plošče), lesni peleti ali kemikalije, tudi niso pred-
met raziskave.

Raziskava je bila izvedena preko telefonskega 
anketiranja. Vprašalnik (Popis sekalnikov, 2015) 
je bil razdeljen na pet različnih sklopov vprašanj, 
in sicer: splošna vprašanja, vprašanja o tipu in 
značilnostih sekalnika, vprašanja o proizvodnji 
sekancev, vprašanja o prodaji sekancev in vprašanja 
o drugih storitvah s sekalnikom.

Prvi sklop vprašanj (Splošna vprašanja) je 
zajemal naslednje:
a. osebni podatki,
b. lastnik gozda.

Drugi sklop vprašanj (Tip in značilnosti sekal-
nika) je zajemal naslednje:
a. znamka in tip sekalnika, letnik, zmogljivost  
 stroja,
b. sredstva iz Programa razvoja podeželja.

Tretji sklop vprašanj (Proizvodnja sekancev) 
je zajemal naslednje:
a. proizvodnja sekancev v letu 2014 (nm3),
b. proizvodnja v tujini v letu 2014 (nm3),
c. vpliv žledoloma na proizvodnjo,
d. vhodna surovina za proizvodnjo sekancev.

Četrti sklop vprašanj (Prodaja sekancev) je 
zajemal naslednje:
a. prodaja na trgu,
b. oddaljenost kupcev (km),
c. izvažanje v tujino (%),
d. cene lesnih sekancev.

Peti sklop vprašanj (Druge storitve) je zajemal  
naslednje:
a. izvajanje storitev s sekalnikom,
b. cena storitev s sekalnikom,
c. uporaba sekancev za lastno porabo.

Slika 1: Število sekalnikov v posameznih statističnih regijah v letih 2008, 2011 in 2015
Figure 1: The presence of wood chippers in individual statistical regions in years 2008, 2011 and 2015
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Slika 2: Lokacije sekalnikov po statističnih regijah (l. 2015)
Figure 2: Locations of wood chippers in statistical regions (yr. 2015)

3 REZULTATI
3 RESULTS

Popise sekalnikov smo na GIS-u izvajali že trikrat, 
in sicer v letih 2008, 2011 in 2015. V vprašalniku 
je bil obseg vprašanj različen med posameznimi 
leti, najbolj obsežen je bil v letu 2015. V vseh 
izvedenih popisih sekalnikov se:
- število sekalnikov v Sloveniji nanaša na  
 leto popisa (2008, 2011, 2015),
- podatki o proizvodnji sekancev pa na eno  
 leto prej (2007, 2010, 2014).

Iz naših dosedanjih raziskav proizvodnje sekan-
cev v Sloveniji je razvidno, da se je v zadnjih letih 
število sekalnikov več kot podvojilo. Po podatkih 
iz prejšnjih raziskav, ki smo jih opravili na GIS-u, 
je bilo v Sloveniji leta 2008 62 (Krajnc in Premrl, 
2009), v letu 2011 že 122 (Krajnc in Jemec, 2012), v 
letu 2015 pa 187 sekalnikov (Jemec in sod., 2016). 
Torej se je število sekalnikov med letoma 2008 in 
2015 povečalo kar za 200 %, med letoma 2011 in 
2015 pa za 53 %. Na sliki 1 je razvidna dinamika 
povečevanja števila sekalnikov v posameznih 
statističnih regijah v letih 2008, 2011 in 2015. V 

vseh regijah je mogoče zaznati bistveno povečanje 
številčnosti teh strojev med posameznimi obdobji.

Prav tako je iz popisov razvidno bistveno pove-
čanje proizvodnje sekancev med leti. Pridobljeni 
podatki kažejo, da je znašala proizvodnja sekancev 
v letu 2014 s sekalniki, zajetimi v raziskavo, dobrih 
1.500.000 nm3. Glede na podatke iz študije v letu 
2011, ko je proizvodnja znašala približno 1.000.000 
nm3, se je proizvodnja sekancev znatno povečala. 
V letu 2007 pa je bila proizvodnja lesnih sekancev 
ocenjena na 460.000 nm3.

3.1 Glavni rezultati Popisa sekalnikov, 
2015

3.1 Main results of Wood chipps inventory 
2015

V raziskavo smo vključili 187 sekalnikov, ki so v 
lasti 180 posameznikov oziroma podjetij. Razlika 
nastane, ker ima šest posameznikov v lasti dva 
sekalnika, v enem primeru pa ima en lastnik v lasti 
tri. Zanimiv je tudi primer, ko imata dva posame-
znika skupaj v lasti en sekalnik. Ocenjujemo, da 
je dejansko število sekalnikov lahko še nekoliko 
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večje, vendar nam jih ni uspelo zajeti v raziskavo. 
Izmed vseh evidentiranih sekalnikov jih je bilo 53 
kupljenih s pomočjo sredstev iz Programa razvoja 
podeželja. 75 % lastnikov sekalnikov ima v lasti 
tudi svoj gozd, medtem ko 70 % vseh lastnikov 
proizvaja sekance samo/tudi za lastno uporabo.

Po številčnosti prevladujejo majhni sekalniki 
(zmogljivost do 30 nm3/h), ki pri nas predstavljajo 
52 % vseh evidentiranih sekalnikov. S 30-% dele-
žem jim sledijo srednji sekalniki (zmogljivosti 
30–100 nm3/h). Velikih sekalnikov s sposobnostjo 
proizvodnje več kot 100 nm3/h pa je v Sloveniji 34, 
torej 18 % vseh evidentiranih sekalnikov.

Razporejenost sekalnikov in njihova številčnost 
na območju Slovenije sta razvidni na karti Slo-
venije (slika 2). Največ sekalnikov je v gorenjski 
regiji (41), sledita ji osrednjeslovenska (34) in 
savinjska (30). 

Pri tem pa je treba upoštevati dejstvo, da 
so sekalniki večinoma premakljivi in da lahko 
proizvajajo lesne sekance v katerikoli statistični 
regiji v Sloveniji.

Zanimivi so tudi podatki glede posameznih 
znamk sekalnikov v Sloveniji, in sicer: največ sekal-
nikov, zajetih v našo analizo, je domače znamke 
Bider (48 %), sledijo jim sekalniki Eschlböck 
(12 %) in Mus-max (11 %). Poleg že omenjenih 
znamk sekalnikov smo evidentirali še sekalnike 
proizvajalcev: Heizohack, Hrust, Jenz, Pezzolato, 
Starchl, Doppstadt, Willibald, Albach, Bentele, 

Slika 3: Proizvodnja in izvoz sekancev glede na statistične regije
Figure 3: Production and export of wood chips according to statistical regions

Bruks, Farmi, Junkkari, Komptech, Teknamotor, 
Weinmann in Woodsman.

Kot že omenjeno, je v letu 2014 proizvodnja 
sekancev s sekalniki, zajetimi v raziskavo, znašala 
dobrih 1.500.000 nm3 (slika 3). Največ sekancev 
je bilo proizvedenih v savinjski regiji (512.000 
nm3), njej so sledile gorenjska (250.000 nm3), 
osrednjeslovenska (160.000 nm3) ter primorsko-
-notranjska regija (143.000 nm3). V preostalih 
regijah je proizvodnja znašala manj kot 100.000 
nm3. Nezanemarljiv je tudi podatek, da je bilo 
skoraj 100.000 nm3 sekancev proizvedenih z evi-
dentiranimi sekalniki, narejenih zunaj Slovenije.

Za evidentirane sekalnike kot vhodno surovino 
večinoma uporabljajo sečne ostanke in zeleni 
odrez (47 %), okrogel les slabše kakovosti (28 %), 
žagarske ostanke (23 %) ter odslužen les (2 %). Za 
primerjavo naj zapišemo, da je v letu 2010 delež 
okroglega lesa kot vhodne surovine predstavljal 31 %,  
preostalo pa so bili drugi viri vhodne surovine.

Prodajo sekancev opravlja polovica vseh lastni-
kov sekalnikov. Med tistimi, ki sekance prodajajo in 

jih nimajo zgolj za lastno porabo, jih 60 % večino 
sekancev proda na razdalji do 50 km, preostali pa 
jih prodajajo na večji razdalji, mnogi tudi zunaj 
Slovenije. V tujino prodaja 27 % proizvajalcev 
sekancev, ki so v letu 2010 izvozili kar 37 % evi-
dentirane proizvodnje sekancev. Največji delež 
skupne proizvodnje sekancev v tujino izvozijo 
lastniki velikih sekalnikov. V primerjavi s Popisom 

nm
3
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Slika 4: Zunanja trgovina s sekanci (vir osnovnih podatkov SURS, obdelava GIS)
Figure 4: External trades with wood chips (sours of basic data SORS, analysis SFI)

sekalnikov za leto 2011 se je v letu 2015 povečal 
delež proizvajalcev, ki sekance prodajajo v tujino 
(2011: 18 %), pa tudi količina izvoženih sekancev 
(2011: 27 %).

Lastnike sekalnikov smo med drugim spraše-
vali tudi o vplivu žledoloma leta 2014 na njihovo 
proizvodnjo lesnih sekancev. 56 % vseh vprašanih 
je odgovorilo, da žledolom ni vplival na njihovo 
proizvodnjo, medtem ko je preostalih 44 % zaznalo 
vpliv žledoloma. Slednji so vpliv opisali predvsem 
kot povečanje proizvodnje lesnih sekancev, pove-
čanje ponudbe vhodne surovine in lesnih sekancev 
na trgu ter kot znižanje cen končnega proizvoda 
(lesnih sekancev).

3.2 Cene storitev mletja in cene lesnih 
sekancev

3.2 Prices of chipping and prices of wood 
chips

Storitve mletja s sekalnikom opravlja skoraj 60 % 
vseh lastnikov sekalnikov. Med njimi so večinoma 
tisti, ki imajo sekalnike vsaj srednje zmogljivosti 
(30 ali več nm3/h). Cene mletja so v razponu od 
2,5 do 6 €/nm3 (brez DDV) in so odvisne pred-
vsem od vrste vhodne surovine, količine zmletih 

sekancev ter samega mesta mletja. Povprečna cena 
mletja znaša 4,2 €/nm3 (brez DDV).

Iz Popisa sekalnikov je razvidno, da na slo-
venskem trgu prevladujejo sekanci velikostnega 
razreda P31, sledita razreda P45 in P100, sekanci 
s prevladujočo frakcijo od 3,15 mm do 16 mm 
(P16) pa so redkost. Na trgu so najštevilčnejši 
sekanci z vsebnostjo vode od 10 do 25 %, sledijo 
tisti z vsebnostjo vode od 25 % do 35 % oz. več 
kot 35 %. Za najpogostejšo obliko sekancev z 
vsebnostjo vode od 10 do 25 % (M20 in M25) ter 
prevladujočo frakcijo od 3,15 mm do 31,5 mm 
(P31) bomo (s stroški prevoza) trenutno odšteli 
17,32 €/nm3 oz. 76,55 €/t. Navedene cene so brez 
vključenega DDV.

3.3 Zunanja trgovina s sekanci
3.3 External trade with wood chips

V zadnjih desetih letih so bili zunanjetrgo-
vinski tokovi dinamični (slika 4). Na dinamiko 
in obseg so vplivali predvsem prenos sodobnih 
tehnologij, rast proizvodnje sekancev v Sloveniji, 
vstop Slovenije v EU, povečevanje rabe sekancev 
za energetske namene v Sloveniji in v tujini, upo-
raba sekancev za daljinsko ogrevanje v Ljubljani 
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ter strukturne spremembe v industriji celuloze 
(prenehanje proizvodnje kemične celuloze v letu 
2006) in industrijah lesnih kompozitov (iverne in 
vlaknene plošče).

Lani je praktično ves uvoz, kjer prevladujejo 
sekanci iz listavcev, izviral iz Hrvaške (95 %). 
Sekance, med katerimi prevladujejo iz lesa iglavcev, 
izvozijo v Italijo in Avstrijo. Na podlagi analize 
podatkov Popisa sekalnikov iz leta 2015 ocenju-
jemo, da so zajeta podjetja izvozila 180.000 do 
190.000 ton sekancev, kar je 85 do 90 % uradno 
izvoženih količin.

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISSCUSION AND CONCLUSIONS

Na podlagi rezultatov treh zaporednih popisov 
sekalnikov v Sloveniji (2008, 2011 in 2015) 
ugotavljamo, da se je v zadnjem desetletju nji-
hovo število strmo večalo, skladno s tem se je 
povečevala tudi proizvodnja sekancev. Rezultati 
popisa kažejo na relativno veliko neizkoriščenost 
strojev, saj njihove zmogljivosti velikokrat niso 
izkoriščene. To potrjuje dejstvo, da v Sloveniji 
raba sekancev ni sledila proizvodnji, kar se kaže 
tudi v vse večjem izvozu sekancev.

Med vsemi lesnimi gorivi so sekanci najcenejši 
(cena kWh), vendar pa je naložba v ogrevalni 
sistem in skladišče za sekance velika. Zato so 
se sekanci uveljavili predvsem kot energent v 
srednjih in velikih energetskih sistemih. Največji 
uporabnik lesnih sekancev (na področju energe-
tike) je Energetika Ljubljana, ki v termoelektrarni 
in toplarni v Ljubljani v kurilni sezoni porabi 
več kot 80.000 t sekancev. V gospodinjstvih pa 
poraba sekancev ostaja – v primerjavi z drugimi 
gorivi – na zanemarljivem nivoju, kar potrjuje 
tudi izredno malo prejemnikov nepovratnih 
sredstev, ki jih podeljuje Eko Sklad. Po podatkih 
omenjenega sklada je v zadnjih petih letih (2010 
do 2015) nepovratna sredstva za sodobne kotle 
na lesne sekance prejelo manj kot 160 gospodinj-
stev, kar je manj kot 2 % vseh gospodinjstev, ki 
so prejela nepovratna sredstva za sodobne kotle 
na lesna goriva.

Pri porabi sekancev imamo v Sloveniji še eno 
težavo, in sicer trenutno nimamo večjih upo-
rabnikov zelenih sekancev (sekancev, narejenih 

iz sečnih ostankov in zelenega odreza), ki so 
zaradi visoke vsebnosti vode in večjega deleža 
finih delcev primerni za uporabo zgolj v večjih 
kuriščih, ki so prilagojena temu energentu. Zato 
proizvajalci večino zelenih sekancev izvozijo v 
Avstrijo in delno tudi Italijo. 

Lesni sekanci se večinoma uporabljajo za proi-
zvodnjo toplote, v zadnjih letih pa se pojavlja vse 
več investitorjev v sisteme sočasne proizvodnje 
elektrike in toplote. Take naložbe naj bi dolgoročno 
pozitivno vplivale na rabo sekancev. Na njihovo 
proizvodnjo je v veliki meri vplival Program 
razvoja podeželja, ki je v preteklosti omogočal – in 
bo tudi v tem programskem obdobju – pridobitev 
nepovratnih sredstev za nakup sekalnikov (po 
podatkih našega popisa je nepovratna sredstva 
za nakup sekalnika v okviru Programa razvoja 
podeželja dobilo skoraj 30 % lastnikov). Na trg 
z lesnimi sekanci pa bosta dolgoročno najbolj 
ugodno vplivala višja cena fosilnih goriv ter 
aktivna politika države za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov in povečevanja deleža obno-
vljivih virov energije.

5 POVZETEK
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letih 
2008, 2011 in 2015 izvedli popise sekalnikov, v 
sklopu katerih smo analizirali stanje proizvodnje 
sekancev v Sloveniji. S pomočjo telefonske ankete 
smo pridobili podatke o lastnikih sekalnikov, 
njihovih strojih, proizvodnji in prodaji sekancev 
ter drugih storitvah, ki jih opravljajo s strojem. 
V tem prispevku so predstavljeni rezultati Popisa 
sekalnikov v letu 2015 ter nekaj najpomembnej-
ših primerjav s predhodnimi popisi. V letu 2015 
smo evidentirali 187 sekalnikov, ki so proizvedli 
dobrih 1.500.000 nm3 sekancev. V primerjavi s 
prejšnjimi popisi sta se več kot podvojila število 
sekalnikov in tudi sama proizvodnja.

5 SUMMARY

In the years 2008, 2011 and 2015 Forestry Institute 
of Slovenia inventoried chippers and analyzed 
condition of wood chips production in Slovenia 
in this framework. Performing a phone survey, we 
acquired data on chipper owners, their machines, 
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production and sale of chips, and other services 
carried out with their machine. This article pre-
sents the results of the Inventory of Chippers in 
2015 and some mot important comparisons with 
previous inventories. In 2015 we inventoried 187 
chippers that produced 1,500,000 nm3 wood chips. 
Compared with previous inventories, both the 
number of chippers and production were more 
than doubled.
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Varnost in zdravje pri pridobivanju, predelavi in rabi lesnih goriv
Safety and Health in Production, Processing, and Use of Wood Fuels

Marjan Dolenšek1, Tina Jemec2, Nike Krajnc3

Izvleček:
Dolenšek, M., Jemec, T., Krajnc, N.: Varnost in zdravje pri pridobivanju, predelavi in rabi lesnih goriv. Gozdarski 
vestnik, 74/2016, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 3. Angleški prevod Breda Misja, jezikovni 
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
S povečevanjem rabe lesnih goriv in povečanim obsegom dela v gozdovih se povečujejo tudi številne nevarnosti 
pri tem delu in nezgode. Nujno je ozaveščanje ljudi za tako ravnanje, ki bo zagotovilo varno in zdravju nenevarno 
pridobivanje in rabo lesnih goriv.
Ključne besede: lesna goriva, pridobivanje in raba, varnost in zdravje

Abstract:
Dolenšek, M., Jemec, T., Krajnc, N.: Safety and Helth in Production, Processing, and Use of Wood Fuels. Goz-
darski vestnik (Professional Journal of Forestry), 74/2016, vol. 5–6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 
3. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
With increasing use of wood fuels and enlarged size of work in forests also the number of dangers and incidents 
at this work increases. Making people aware of actions which will ensure safe and health non-damaging produc-
tion and use of wood fuels is essential. 
Key words: wood fuels, production and use, safety and health
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1 UVOD
1 INTRUDUCTION

Slovenski gozdovi niso le naše največje zeleno 
bogastvo, pač pa tudi pobiralci krvavega davka. 
Posebno pri lastnikih gozdov in drugih, ki se 
občasno od doma odpravijo z motorno žago, 
a praviloma brez vsega drugega, kar bi jim 
zagotavljalo varno delo (usposobljenost, osebna 
varovalna oprema itn.). Lani je pri delu v gozdu 
umrlo 17 ljudi, od tega 14 nepoklicnih delavcev 
v gozdu (lastniki gozda in drugi, ki so sodelovali 
pri tem delu) in trije poklicni delavci (zaposleni 
kot delavci v gozdarstvu). To je nekaj manj kot 
predlani, ko je bilo 21 mrtvih (od tega trije poklicni 
delavci). V letošnjih prvih dveh mesecih so pri 
delu v gozdu umrli trije delavci, od katerih je bil 
en poklicni delavec. V zadnjih petih letih se je 
stanje v primerjavi s prejšnjimi petimi leti zelo 
poslabšalo, saj se je število smrtnih žrtev v pov-
prečju podvojilo. V letih 2014 in 2011 pa je pri 
delu v gozdu umrlo vsakič 21 ljudi, kar je več kot v 
katerem koli posameznem letu od leta 1981, odkar 
imamo kolikor toliko zanesljive podatke o smrtnih 
žrtvah pri delu v gozdu. Poleg smrtnih žrtev pa je 

bilo še veliko poškodovanih; pred nedavnim smo 
naredili oceno po tujih primerjavah, da na enega 
mrtvega pride vsaj sto poškodovanih.

V zadnjih letih vsaj del povečanja števila 
nezgod pri delu v gozdu lahko pripišemo poseku 
lesa za pridobivanje dohodka lastnikov, ki jih je 
na različne načine prizadelo slabo gospodarsko 
stanje v zadnjih letih, pa tudi pridobivanju lesa 
za energetsko rabo. Po statističnih podatkih v 
slovenskih gospodinjstvih za namene ogrevanja 
porabimo na leto več kot 1.400.000 m3 lesa, raba 
lesa v te namene pa se iz leta v leto povečuje. 
Vzporedno s tem se povečuje tudi uporaba strojev 
in pripomočkov za pripravo lesnih goriv, kar sledi 
poseku in spravilu lesa iz gozda. V zadnjih desetih 
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letih se je tako zelo povečalo število cepilnikov, 
rezalno-cepilnih strojev, sekalnikov in drugih 
manjših strojev in tudi različne izvedbe krožnih 
žag. Podatki o proizvodnji sekancev in s tem 
povezanim številom sekalnikov so navedeni v 
prispevku Proizvodnja sekancev v Sloveniji (Jemec 
in sod., 2016) v tej številki Gozdarskega vestnika.

Priprava lesnih goriv in uporaba navedenih 
strojev sta vira številnih nevarnosti, ki se jim lahko 
izognemo s pravilnim in skrbnim ravnanjem ter 
zadostnim znanjem oz. usposobljenostjo. Pogosto 
pa temu ni tako. Pri pripravi in rabi lesnih goriv 
nastajajo številne poškodbe, kot so podplutbe, 
zlomi, zmečkanine, ureznine, prizadetost sluha in 
vida, zastrupitev zaradi ogljikovega monoksida, 
farmske bolezni zaradi lesnega prahu in gliv itn. 
Nezgode pri pripravi lesnih goriv posledično 
povzročajo odsotnost na delovnem mestu, dol-
gotrajno nesposobnost za delo ali invalidnost, 
dolgotrajno zdravljenje in velike stroške pri 
zdravljenju, saj gre pogosto za težke poškodbe. 
V letu 2011 je en delavec umrl neposredno pri 
uporabi sekalnika, natančneje pri odpravljanju 
zastoja zaradi zamašitve stroja.

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije skupaj 
s partnerji izvajamo projekt VarBiom (Zago-
tavljanje varnosti in zdravja pri pridobivanju, 
predelavi in rabi lesnih goriv. VarBiom, 2015), ki 
ga sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS). Glavni cilj projekta je pripraviti 
program izobraževanja na področju zagotavljanja 
varnosti in zdravja za proizvajalce lesnih goriv pa 
tudi upravljavce večjih skladišč lesnih goriv ter 
uporabnike oziroma lastnike kotlovnic.

2 METODE
2 METHODS

Med različnimi ciljnimi skupinami smo izvedli 
krajšo anketo o pomenu varnega dela pri prido-
bivanju, predelavi in rabi lesnih goriv. V anketi 
je sodelovalo 52 vprašanih, večina predvsem 
lastnikov gozdov, proizvajalcev lesnih goriv, 
uporabnikov lesnih goriv, nekateri pa so bili 
tudi trgovci z lesnimi gorivi, serviserji kotlov ter 
ponudniki strojev.

3 REZULTATI IN ZAKLJUČKI
3 RESULTS AND CONCLUSIONS

Od vseh sodelujočih v anketi jih je 96 % menilo, 
da je delo z lesnimi gorivi nevarno; kar ena tretjina 
je že doživela delovno nezgodo pri pridobivanju, 
predelavi ali rabi lesnih goriv.

Anketirance smo povprašali o najbolj nevarnih 
delovnih fazah pri proizvodnji, predelavi in rabi 
lesnih goriv. Večina (66 %) meni, da je najbolj 
nevarna faza izdelava drv ali sekancev (nevarnosti 
pri prežagovanju, cepljenju, delu s sekalnikom), 
sledita fazi skladiščenja (samovžig, zastrupitve 
v silosih, nevarnosti v skladiščih) in uporabe 
(emisije prašnih delcev, zastrupitve z dimnimi 
plini, požarno varstvo) z 12 % ter faza transporta 
(nevarnosti pri prevozu s prikolicami, zavarovanje 
tovora) z 10 %.

Polovica vprašanih se je že udeležila tečaja o 
varnem delu pri pridobivanju, predelavi in rabi 
lesnih goriv, kamor spadajo predvsem tečaji za 
varno delo z motorno žago/gozdarskim traktor-
jem, nekateri pa so se udeležili tečajev za prido-
bitev nacionalne poklicne kvalifikacije (sekač, 
traktorist). Od tistih, ki se tovrstnih tečajev še 
niso udeležili, bi se jih 68 % udeležilo, 12 % se 
jih ne bi, medtem ko je 20 % vprašanih ostalih 
neopredeljenih.

Največje težave in potrebne ukrepe za izboljša-
nje stanja pri zagotavljanju varnosti in zdravja v 
celotni proizvodni verigi pridobivanja, predelavi in 
rabi lesnih goriv lahko strnemo v naslednje točke:
– smrtne, težje pa tudi lažje nezgode z delovnimi  
 stroji in orodjem (motorna žaga, traktor,  
 cepilniki, sekalniki, krožne žage); te nesreče  
 povzročajo odsotnost iz dela, invalidnost  
 oziroma nezmožnost za delo ter v skrajnih  
 primerih tudi smrt. S programom izobraževanja  
 in ozaveščanja ter ustrezno usposobljenostjo  
 vseh, ki delajo z omenjenimi stroji, ter z rabo  
 ustrezne osebne varovalne opreme lahko  
 zmanjšamo število vseh vrst nezgod. Nujno pa  
 je sprejetje ustreznega predpisa o minimalnem  
 usposabljanju in uporabi osebne varovalne  
 opreme za vse, ki delajo v gozdu, ne le za  
 poklicne delavce;
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– nezgode ter ogrožanje zdravja pri skladiščenju  
 in transportu lesnih goriv (obolenja dihal  
 zaradi finih prašnih delcev, požarna ogroženost  
 ter nezgode s stroji). S poznavanjem nevarnosti  
 in znanjem o pravilnem skladiščenju lesnih  
 goriv (drva in sekanci) lahko zmanjšamo  
 omenjene nevarnosti; 
– ogrožanje zdravja državljanov (emisije finih  
 prašnih delcev (ppm 10), ki v času kurilne  
 sezone v nekaterih krajih v Sloveniji presežejo  
 mejne vrednosti in tako lahko povzročajo  
 kronična obolenja dihal, rakasta obolenja …).  
 S pravilnim izborom kurilne naprave, ustrezno  
 vgradnjo ter rednim vzdrževanjem le-te ter  
 z uporabo kakovostnega lesnega goriva lahko  
 zmanjšamo negativne vplive na celotno  
 populacijo in bistveno prispevamo k izboljšanju  
 kakovosti zraka;

– zastrupitve z ogljikovim monoksidom (CO) —  
 zaradi neustreznega (nepopolnega) izgorevanja,  
 ki je posledica nepravilnega delovanja kurilne  
 naprave ter neustrezne kakovosti lesnega  
 goriva vsako leto umre ali pa se resno zastrupi  
 s CO kar nekaj ljudi. Z ustreznim ozaveščanjem  
 uporabnikov ter usposobljenostjo dimnikarske  
 službe, ki bi pri rednem pregledu kurilnih  
 naprav uporabnike opozorila na nevarnosti,  
 bi lahko bistveno vplivali na zmanjšanje takih  
 nezgod.
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Gozdna lesna biomasa obsega večji del drevesa, 
kot ga izkoriščamo pri tehnologijah okroglega 
lesa. To so že od nekdaj vedeli prebivalci, ki so bili 
odvisni od gozda. Droben les, ki ga štejemo med 
ostanke pri izkoriščanju okroglega lesa, so glede na 
drevesno vrsto bodisi pustili v gozdu, da se je pre-
tvoril v humus, ali pa so ta del drevesa izkoristili, 
največkrat za energetske namene. Energetska kriza 
se je začela nakazovati v sedemdesetih letih, ko 
so pri nas z mehaniziranih skladišč še vozili lubje 
na deponije, a je lesna idustrija za svoje potrebe 
pogosto še vedno uporabljala naftne derivate.

Pred letom 1980 ni bilo sodobnih porabnikov 
lesne biomase za energetske namene. Les, ki je 
zdaj primeren za energetske namene, je bil takrat 
uporaben predvsem za tovarne ivernih plošč ali 
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Pridobivanje gozdnih lesnih sekancev iz sečnih ostankov po 
končanem žičničnem spravilu lesa
Production of Green Chips from Felling Residue after Finished Cable Crane Skidding 

Matevž Mihelič1, Boštjan Košir2

Izvleček:
Mihelič, M., Košir, B.: Pridobivanje gozdnih lesnih sekancev iz sečnih ostankov po končanem žičničnem spravilu 
lesa; Gozdarski vestnik, 74/2016, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 32. Prevod Breda Misja, 
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Predstavljamo del študija dela pri izdelavi zelenih gozdnih sekancev, namenjenih za energijsko rabo. Sečnja v 
pretežno bukovih varovalnih gozdovih je potekala v koridorjih zbiranja lesa, spravilo pa z drevesno metodo z 
žičnim žerjavom Syncrofalke. Okrogel les so odpeljali z gozdarskimi tovornjaki, sečne ostanke pa zmleli s strojem 
Starchl MK 74 600. Izračunali smo učinke in stroške izdelave sekancev ob kamionski cesti. Ugotovili smo, da je 
znašal strošek sekanja brez drugih povezanih stroškov od 7,55 do 15,10 €/t zelenih sekancev.
Ključne besede: varovalni gozd, sekanci, lesna biomasa, energija, sekalniki, Slovenija

Abstract:
Mihelič, M., Košir, B.: Production of Green Chips from Felling Residue after Finished Cable Crane Skidding. 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 74/2016, vol. 5–6. In Slovenian, abstract in English, lit. 
quot. 32. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In this article a workstudy of green chips production for energy purposes is discussed. The cutting was performed 
in beech forests with protection function. Corridors for wood concentration were employed. Wood skidding 
was done with Syncrofalke cable crane, employing a full tree method. Roundwood was transported with trucks, 
while residues were chipped using Starchl MK 74 600 chipper. Efficiency of the operation and related costs are 
presented. We have found out that the cost of chipping without other related costs was between 7.55 and 15.10 
€/t of green chips.
Key words: protection forest, chips, wood biomass, energy, chippers, Slovenia

celulozno industrijo. Tovarne pa so konkurirale 
nabavi ne samo pri vrsti in kakovosti lesa, temveč 
predvsem pri ceni. Visoke cene naftnih proizvo-
dov v devetdesetih so nekoliko dvignile tudi cene 
energetskega lesa, ki je bil bolj zaželen, vendar je 
kljub vsemu vsaj na podeželju ostal konkuren-
čen drugim rabam lesa in drugim energentom 
(Polšak, 2004). V naši strokovni literaturi je kar 
nekaj zapisov, ki so pokazali na prejšnji odnos 
gozdarjev do tehnoloških težav, ki nastanejo pri 
izkoriščanju sečnih ostankov v energetske namene 
(Rebula, 1990). 
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darstvo. Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. 
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2 Prof. dr. K. B., Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
gozdarstvo. Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. 
Bostjan.kosir@bf-uni.lj.si 
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Deleži posamezne kategorije drevesne biomase 
se zelo spreminjajo glede na debelino drevesa 
in drevesno vrsto. Zato je različna tudi sestava 
sečnih ostankov, ki jih namenjamo za energetske 
namene. Pri mlajšem drevju je večji delež skorje in 
če gre za iglavce, tudi večji delež zelene mase – vej 
in iglic. Pri listavcih se zeleni masi med ostanki 
lahko izognemo s sečnjo zunaj rastne sezone. 
Zeleni masi se izognemo tudi tako, da po sečnji 
počakamo, da se iglice ali listje osuši (Beltram, 
1962; Čokl, 1981; Grbec, 2009) in celo odpade.

Doslej je bilo celostno izkoriščanje gozdne lesne 
biomase predmet raziskovanja Inštituta za gozdno 
in lesno gospodarstvo oz. Gozdarskega inštituta 
Slovenije (GIS). Tudi zdaj so redki raziskovalci 
zunaj GIS, ki bi se ukvarjali z lesno biomaso in 
njeno uporabo z ekološkega in tehnološkega 
vidika. Izjema je Oddelek za lesarstvo Biotehniške 
fakultete, ki je k znanosti o proizvodnji sekancev 
dodal svoje analize in ocene. V osemdesetih letih 
so se gozdarji začeli ozirati tudi na praktično 
izkoriščanje ostankov po sečnji drevesa. Pri 
tem so pogosto naleteli na kritike in očitke, da 
ponovno uvajajo steljarjenje – siromašenje gozdov. 
V sosednji Avstriji so takrat že več kot desetletje 
gozdni lesni biomasi namenjali vso pozornost 
in bilo je že veliko potrošnikov lesne biomase za 
energetske potrebe, ki so porabljali lesne ostanke 
iz industrije, gozdne lesne sekance iz svojih gozdov 
in tudi uvažali lesne ostanke in lubje iz slovenskih 
mehaniziranih skladišč. Odmev na to so bili tudi 
članki Francija Pečnika in Mitje Jandla, ki so 
predlagali sisteme pridobivanja lesa, ki so prišli 
pri nas na vrsto šele čez pet do deset let.

V Sloveniji je sredi osemdesetih zasebno 
podjetje TISA preizkušalo doma izdelan mlin za 
gozdne lesne sekance RIKO DS 400. Inštitut za 
gozdno in lesno gospodarstvo je opravil poizve-
dovalno študijo dela (Košir in Žgajnar, 1986). 
Opisan tehnološki sistem, je bil za tedanje razmere 
inovativen, vendar nedovršen za širšo uporabo. 
Kasnejši razvoj tega podjetja kaže na nenehno 
inovativnost pri uvajanju novih tehnologij (Vipo-
tnik, 2008). V tujini so se v tistem času že veliko 
bolj ukvarjali z vprašanjem, kako celovito pora-
biti celotno lesno biomaso in kompleksne rabe 
lesne biomase. Ob koncu osemdesetih so pri nas 
uvedli tehnologijo drevesne metode v drobnem 

lesu s traktorji in žičnicami na srednje razdalje. 
Izdelava lesa je potekala na gozdni cesti, kjer je 
stal tovornjak , ki je bil opremljen z dvigalom 
in procesorjem Steyr KP 40. Tehnologija je bila 
učinkovita (Rebula, 1990), čeprav zaradi kratkega 
delovanja te tehnologije v Sloveniji ni mogoče 
narediti končne ekonomske ocene. Razlogi za to 
so velike spremembe v gospodarskem sistemu v 
začetku devetdesetih in priložnosti za delo, ki so 
se odprle v zahodnih državah po sanaciji viharja 
leta 1990, ki so stroj »odpeljale« na donosnejše 
trge. V vseh primerih uporabe kamionske konfi-
guracije (tovornjak+dvigalo+procesor) pa je šlo 
za enako – drevesno metodo, ki so jo izpeljali s 
traktorji in z žičnicami. V vetrolomih in podobnih 
okoliščinah ni bila sporna, težave pa smo zaznali 
pri redčenjih ali drugih rednih sečnjah, kjer je bilo 
stoječe drevje ovira pri transportu lesa z nekaj 
več poškodbami.

Promocija in iskanje tehnologij uporabe gozdne 
lesne biomase za energetske namene sta se nada-
ljevali do današnjih dni, saj so se potencialni 
proizvajalci srečevali s tveganjem, povezanim s 
stabilnim trgom gozdnih lesnih sekancev (Košir, 
1996). V osemdesetih je IGLG začel obsežno 
terensko raziskavo, v kateri je skupaj z GG 
Postojna, Gozdarskim šolskim centrom Postojna in 
tovarno ivernih plošč Brest v Cerknici preizkušal 
tehnologije izdelave gozdnih lesnih sekancev iz 
redčenj bukovih in smrekovih letvenjakov ter 
drogovnjakov. Spravljali so celo drevje in ga ob 
cesti zmleli v sekance s strojema firm Pottinger in 
Tehnostroj, oba z ročnim podajanjem surovine. 
Nato so sekance analizirali v laboratoriju tovarne 
ivernih plošč. Del sekancev iz iglastih sestojev so 
briketirali. Poskus je bil dokumentiran s seminar-
skim gradivom in v filmu RTV ter oddaji Znanje 
za razvoj. Udeleženci tedaj republiškega seminarja 
so pokazali veliko zanimanje za tehnologije gozdne 
lesne biomase, medtem ko je bilo manj navdušenja 
med potencialnimi uporabniki. Glede na tržno 
vrednost nasutega metra sekancev se je s strani 
industrije ivernih plošč že takrat pokazalo neza-
upanje do takšnega vira, ki bi bil hkrati primeren 
tudi za energetske namene.

V začetku devetdesetih se je v zelo zmanjšalo 
zanimanje industrije za lesno biomaso, proti 
koncu devetdesetih pa se je začel trg z lesno 
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biomaso stabilizirati, pojavljati so se začeli novi 
porabniki gozdne lesne biomase in nove gozdarske 
tehnologije. Gozdarski inštitut Slovenije je pri 
tem prešel iz pretežno pasivne vloge v aktivno, 
ki jo je obdržal do danes (Žgajnar, 1992, a, b). 
Oddelek za gozdarstvo BF je bil aktiven predvsem 
pri usmerjanju diplomantov in v usmerjenih pre-
glednih študijah, nikoli pa ne pri raziskovalnih 
nalogah s tega področja, saj državna znanstvena 
politika ni več podpirala projektov, ki bi prina-
šali neposredno gospodarsko korist državi. Za 
spremljanje dogajanja na področju izkoriščanja 
gozdne lesne biomase je bilo veliko priložnosti in 
nekatere študije so bile predstavljene doma in v 
tujini (Košir in Jež 2008; 2009) Nekateri diplomanti 
so opisovali nastanek in delovanje gospodarskih 
družb s tega področja (Vipotnik, 2008) ali pa 
analizirali vhode za projekt daljinskega ogrevanja 
na biomaso (Grom, 2006). Inštitut za gozdno in 
lesno gospodarstvo je tedaj namenjal več pozor-
nosti tehničnim težavam v gozdarstvu, zato je 
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko združil 
dobro razvito raziskovanje na področju gozdnih 
prometnic z vejo gozdne tehnike in tehnologije, 
kamor sta spadala tudi področje študija dela in 
optimalna raba drevesne biomase. Z Oddelkom 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je inštitut 
sodeloval pri izvedbi več diplomskih nalog, ki 
so bile po zamisli izvirne in so sodile med redno 
delo na raziskovalnih projektih. Spruk (2006) 
je spremljal vsebnost vode v polenih različnih 
oblik (okroglica, cepanica itn.) in v različnih 
razmerah (pokrito, nepokrito, na soncu, v senci). 
Rosc (2012) je spremljal sušenje gozdnih lesnih 
sekancev v različnih razmerah (pokrito, nepokrito 
itn.). Vmes so bile narejene tudi študije uporabe 
različnih sekalnikov (Bezovnik, 2007; Biščak, 
2008; Kucler, 2010) in tudi njihova morfološka 
razčlemba (Škvarč, 2010). Izdelavo sekancev kot 
del tehnološke verige, pri kateri okleščene kupe 
vej, ki ostanejo po strojni sečnji na skladišču, 
zmeljemo v zelene sekance, je posnel Biščak 
(2008), najbolj podrobno pa Mihelič (2014). Izven 
gozdne plantaže hitrorastočega drevja s kratkimi 
obhodnjami sta proučevala Mihelčič (2010) in 
Jemec (2011), in to na manj rodovitnih rastiščih 
in na rastiščih, ki so kot deponije odvečnega 
materiala sicer neizkoriščene.

Na lokalni ravni so takrat zgradili energetske 
objekte za izkoriščanje lesne biomase, kotlovnice 

in briketirnice. Postavili so nekaj tovarn peletov. 
V nekaj letih je država iz nekdanje promocije 
kurilnega olja prešla na promocijo obnovljivih 
goriv, med katerimi ni premoga, ki pa je ostal 
dolgo glavno gorivo v največjih energetskih 
objektih (TETOL, TE Šoštanj).

V zadnjih dveh desetletjih se je na področju 
izdelave lesnih sekancev pojavilo veliko zasebni-
kov, ki so opremljeni za izdelavo gozdnih lesnih 
sekancev, je pa tudi vse več porabnikov, ki z ener-
gijo oskrbujejo nekaj ali nekaj deset gospodinjstev. 
Opravljene so bile številne raziskovalne naloge in 
objavljeni posamezni deli celotnega energetskega 
in lesnega področja – preveč, da bi vse našteli 
(npr. Krajnc s sodel., 2009).

V tem članku nas je zanimalo pridobivanje 
gozdnih lesnih sekancev iz sečnih ostankov po 
uporabi žičnih žerjavov v ekstremnih razmerah 
varovalnih gozdov. Z žičnimi žerjavi pogosto 
spravljajo drevje na gozdno skladišče ali do ceste 
z vejami vred. Dokončno krojenje je delovna 
operacija, ki jo izvaja procesor, ki je na žičnem 
žerjavu ali ob njem. Seveda je mogoče tudi krojenje 
in prežagovanje z motorno žago, kar na skladišču 
naredi pomožni delavec. Pri tem ostane na skla-
dišču del drevesa v obliki vej, vrhačev in drugega 
lesa, ki nima tehnične vrednosti. Izkoriščanje 
takšnih sečnih ostankov, ki ostanejo po delu s 
sodobnimi žičnimi žerjavi, je vse pogostejše in 
zaradi koncentracije ostankov na enem mestu 
se izkazuje za ekonomsko sprejemljivo možnost. 
Tudi zato je vse pogosteje v uporabi drevesna ali 
poldrevesna metoda, saj le-to omogoča stroj, pa 
tudi ekonomika večjega bremena ima velik vpliv. 
Poleg tega ne smemo zanemariti tudi vidikov 
varnosti pri delu. Z uporabo drevesne metode 
se na sečišču izboljša prehodnost, posledično 
pa je izdelava sortimentov varnejša. Ponekod 
odstranitev sečnih ostankov pomeni tudi lažji 
razvoj pomlajenega gozda. Premikanje po takšnih 
linijah je posledično lažje, hitrejše in varnejše.

Raziskovalna naloga je potekala leta 2012 v 
okviru proučevanja spravila lesa iz varovalnega 
gozda blizu predora Ljubelj (Mihelič in Košir, 
2012; Guček s sodel., 2012). V članku obravna-
vamo nekatere vidike te študije. Omejili smo se na 
učinke in stroške izdelave gozdnih lesnih sekancev 
in tako ne obravnavamo tematike učinkov in 
stroškov celotne logistične verige.
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2 METODE
2 METHODS

Varovalni gozd na Ljubelju porašča strm, skalo-
vit in prepaden teren, kjer je gradnja prometnic 
ekonomsko nesmotrna in težavna. Sestoj leži nad 
obstoječo cesto na stari prelaz, zaradi česar je 
potrebno žičnično spravilo navzdol. Objekt leži 
na nadmorski višini od 1150 do 1336 m. Gozdovi 
imajo status varovalnih gozdov, saj poraščajo 
zelo strme in ponekod skalovite terene. Gradnja 
prometnic je z ekonomskega in ekološkega vidika 
nemogoča.

Sečnja in izdelava okroglega lesa sta potekala 
z motornimi žagami ter procesorjem Woody 
60 (Konrad Forsttechnik GmbH, Avstrija) na 
žičnici. Najprej so sekači podrli drevje na trasi in 
tisto drevje, ki bi kasneje pri podiranju ogrožalo 
nosilno vrv, nato pa je potekala sečnja ob hkratnem 
spravilu lesa. Dodelava in izdelava sortimentov 
sta potekali na kamionski cesti s procesorjem 
in motorno žago. Sečnja in spravilo lesa sta bila 
v organizaciji gospodarske družbe Gozdarstvo 
Gorenjske, d. o. o., s Syncrofalke 3t in Sherpa 
U III. Proizvodnjo sekancev je izvajalo podjetje 
Gajles, d. o. o.. Dela so potekala v oktobru in 
novembru 2011. Med delom smo zabeležili daljše 
zastoje zaradi dežja.

Horizontalna dolžina linije je bila 260 m. 
Spravilo je potekalo navzdol, poševno na padnico, 
linija je bila brez podpor. Na objektu, ki smo ga 
podrobneje merili, je bilo za sečnjo ob prvem 

odkazilu označeno 316,23 m3, od tega 151,99 m3 
listavcev ter 164,24 m3 iglavcev, vendar je bilo 
opravljeno še manjše dodatno odkazilo. Spra-
vljali so celo drevje, kadar so bile krošnje zelo 
velike, so drevo razžagali na več kosov. Posneli 
smo 111 popolnih ciklov ter montažo linije. 
Spravilna razdalja je znašala od 15 do 223 m, v 
povprečju 118 m. Po izdelavi sortimentov je bila 
neto prostornina bremena od 0,08 do 2,69 m3, v 
povprečju je volumen bremena znašal 0,86 neto 
m3. Največja razdalja zbiranja je bila do 30 m. 
Drevje za posek je bilo izbrano glede na sestojne 
razmere, gojitvene cilje in uporabljeno tehnolo-
gijo spravila v skladu z Vodili dobrega ravnanja. 
Koncentracija po tekočem metru linije je bila v 
povprečju za velike žične žerjave s stolpom (Košir 
s sodel., 2007).

Drevesna metoda je omogočila izdelavo goz-
dnih lesnih sekancev ob cesti. Meritve sekal-
nika smo naredili po opravljenem delu žičnega 
žerjava na objektu. Sekanci so bili izdelani iz 
kupa vejevine in vrhačev, ki je ostala ob gozdni 
cesti po delu žičnega žerjava. Na objektu je delo 
opravljal bobenski sekalnik Starchl MK 74 600, 
ki je bil montiran na tovornjaku Mercedez-Benz 
Actros 2640. Sekance so zbirali na kontejnerskih 
prikolicah, ki so jih vlekli traktorji (preglednica 
1, slika 1). Polnjenje ene prikolice smo v študiji 
razumeli kot en cikel. Stroj omogoča uporabo 
manjše mreže (50 × 50 mm z lamelami), a so 
zaradi nezahtevnosti uporabnika surovine pri 
sekanju uporabili večjo mrežo.

Slika 1: Izdelava sekancev 
in nakladanje na tovor-
njak (foto: M. Mihelič)
Figure 1: Production of 
chips and loading them 
on a truck (Photo: M. 
Mihelič)
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Preglednica 1: Tehnični podatki sekalnika Starchl MK 74 600
Table 1: Technical data on Starchl MK 74 600 chipper

Preglednica 2: Povzetek meritev časa izdelave zelenih gozdnih lesnih sekancev
Table 2: Summary of green chips production time measurements

Širina vstopne odprtine 740 mm
Višina vstopne odprtine 450 mm

Največji premer lesa 450 mm
Število nožev 12

Velikost zamenljive mreže za določanje velikosti 
sekancev

100 x 100 mm, brez lamel

Najmanjša pogonska moč na priključni gredi 80 kW
Tovornjak Mercedes-Benz Actros 2640, triosni

Hidravlična roka Epsilon Palfinger M110L (110 kN, 10,7 m, 425 °)
Kabina za upravljavca sekalnika Epsilon Epscab CAM/CAE

Grabež Epsilon FG31R (0,36 m2, 40 kN, 25 MPa)

Delo je potekalo gladko in brez prekinitev. 
Največje ozko grlo je bil prevoz sekancev po cesti 
v dolino, saj na gozdni cesti v strmem terenu ni 
veliko prostora za obračanje. Prikolici so izmenje-
vali pri sekalniku in sekance vozili na parkirišče 
v dolini. Tam so jih stresli na tla in popoldne, 
ob prihodu tovornjaka s čelnim nakladalnikom, 
naložili na tovornjak.

Za posnetke delovišča in linije smo uporabili 
GPS Trimble GeoXT, za spremljanje dela pa 
metode časovnih študij s programom Laubrass 
UMT Plus na dlančnikih ter popisali poškodbe 
drevja po sečnji in spravilu lesa (Mihelič, 2014). 
Podatke o odkazilu, strojih in skupnih učinkih smo 
pridobili s strani ZGS, Gozdarstva Gorenjske, d. o. o.,  
in Gajles, d. o. o. Nekatere podatke smo poiskali 
pri proizvajalcih gozdarske opreme. Podatke, s 
katerimi smo izračunali stroške in prihodke, smo 
dobili na podlagi lastnih analiz. Stroške izdelave 

sekancev smo izračunali po posodobljeni hitri 
metodi izdelave kalkulacij (Košir, 1987).

V Biomasnem laboratoriju Gozdarskega inšti-
tuta Slovenije so bile narejene analize kakovosti 
sekancev.

3 REZULTATI
3 RESULTS

Po končanem spravilu okroglega lesa so iz sečnih 
ostankov in vrhačev iz dveh žičničnih linij izde-
lali gozdne lesne sekance. Delo je potekalo na 
kamionski cesti. Narejenih je bilo 151 nm3 zele-
nih sekancev, kar ustreza 40 t sečnih ostankov. 
Povzetek meritev študija dela je v preglednici 2.

Iz preglednice 2 ugotovimo, da je povprečni 
čas, potreben za polnjenje prikolice, trajal 23,38 
± 4,17 minute ter povprečni dodatni čas 17,24 
± 9,13 minute. Sekalnik je porabil 0,76 ± 0,13 
minute glavnega produktivnega časa za izdelavo 

Cikel Produktivni 
čas [min]

Dodatni čas 
[min]

Količina [nm3] Produktivni 
čas [min/nm3]

Delovni čas 
[min/nm3]

1 24,11 14,89 31,00 0,78 1,26
2 23,15 31,85 31,00 0,75 1,77
3 24,27 10,72 31,00 0,78 1,13
4 28,49 19,71 29,00 0,98 1,66
5 16,86 9,07 29,00 0,58 0,89

Skupna vsota 116,89 86,25 151,00 0,77 1,35
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Preglednica 3: Učinki in stroški posameznega cikla in povprečja (teža 1 t = 3 nm3)
Table 3: Effects and costs of an individual cycle and of the average (weight 1 t = 3 nm3)

enega nasutega metra zelenih sekancev. Če glavni 
produktivni čas preračunamo na delovni dan, ugo-
tovimo, da za proizvodnjo enega nasutega metra 
zelenih sekancev porabimo 1,33 ± 0,37 minute.

Povprečni koeficient dodatnega časa je 1,74, kar 
je v primerjavi s predhodnimi fazami, kot sta sečnja 
in spravilo, zelo veliko. Takoj pa moramo opozoriti, 
da je takšna struktura dodatnega časa tipična za 
fazo izdelave sekancev, pri kateri imamo veliko 
izgubljenega časa zaradi organizacijskih zastojev. 
To potrjujejo tudi študije iz tujine, iz katerih izhaja, 
da povprečni koeficient dodatnega časa pri izde-
lavi gozdnih lesnih sekancev zavzema vrednosti 
od 1,34 do 1,39 (Spinelli, 2009). Časi so lahko 
še daljši in lahko dosežejo celo koeficient 2,75.  

Povsod se kot kritična izkazuje organizacija 
delovnega procesa, kjer je pogosto ozko grlo 
prav prevoz sekancev oziroma razpoložljivost 
tovornjakov za odvoz sekancev (Mihelič, 2015 ).

Če bi poleg izmerjenega dodatnega časa upo-
števali še glavni odmor in pripravljalno-zaključni 
čas, bi povprečni učinek na delovno uro ocenili na 
okoli 40 nm3/h, kar je od 10 do 15 t/h. Ti učinki 
ustrezajo srednje velikemu sekalniku in vrsti 
surovine. Izdelava sekancev iz sečnih ostankov 
ob cesti (na skladišču) je namreč zahtevnejša 
ter posledično manj učinkovita, kot je izdelava 
sekancev iz surovine, ki je večjega volumna (goli, 
drevje iz redčenj itn.).

Ugotovili smo, da s sekalnikom v omenjenih 
razmerah z navedeno surovino naredimo 42,4 ± 
12,18 nm3 sekancev v eni delovni uri. Če v izra-
čunu upoštevamo še strošek dela, ugotovimo, da 
izdelava enega nasutega metra zelenih sekancev 
stane 3,41 ± 0,95 evra. Preračun na tono izdelanih 

Cikel nm3/h €/nm3 €/t

1 43 3,16 10,53

2 30 4,53 15,10

3 47 2,89 9,64

4 32 4,25 14,15

5 60 2,27 7,55

sekancev pokaže, da izdelava ene tone sekancev 
stane 11,38 ± 3,16 evra.

Kakovost sekancev je bila majhna, kar smo 
zaradi slabe kakovosti vhodne surovine tudi 
pričakovali. Izdelani sekanci so imeli visoko 
vsebnost vode; povprečna vsebnost vode je znašala 
40,3 ± 3,30 %. Prav tako je bila zelo problema-
tična velikostna struktura sekancev. Delež delcev 
normalnih velikosti (od 100 mm do 3,15 mm) je 
znašal 76,15 %, kar je zelo malo. Zelo velik je bil 
delež finih delcev, torej delcev, manjših od 3,15 
mm, ki je znašal kar 19,75 %. Takšni sekanci so 
po kakovosti primerni le za uporabo v velikih 
sistemih, ki so prilagojeni za uporabo takšne 
kakovosti lesne biomase.

4 ZAKLJUČKI
4 CONCLUSIONS

Način izbire drevja v koridorjih zbiranja je pozi-
tivno vplival na sprejemljiv obseg učinkov. Od 
skupno označenega drevja za posek je bilo 150 m3 
oblovine listavcev 140 m3 oblovine iglavcev. Poleg 
tega je bilo iz sečnih ostankov dveh žičničnih linij 
151 nm3 gozdnih lesnih sekancev. Koncentracija 
lesa je bila 1,22 bruto m3/m linije oz. okoli 1 neto 
m3/m linije, kar štejemo za ugodno.

Za izdelavo 151 nm3 gozdnih lesnih sekancev je 
bilo porabljenih 203 min (brez glavnega odmora 
in pripravljalno zaključnega časa). To velja za čase, 
ki so bili porabljeni na delovišču, in ne vključuje 
časov premikov strojev do delovišča. Pri investi-
ciji 480.000 € (nov tovornjak, dvigalo, kabina in 
sekalnik) je izračunana strojna ura okoli 120 €/h, 
h kateri smo prišteli še stroške dela enega delavca 
brez poslovne režije. Prodajna cena delovne ure 
takšnega sekalnika je 136 €/h. V primerjavi s 
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podobnimi študijami (Spinelli, 2007) je v naših raz-
merah cenejša predvsem cena dela. Preračunano 
na eno tono bi stroški znašali od 7,55 do 15,10 €/t  
oz. okoli 2,89 do 4,53 €/nm3 brez upoštevanja 
zastojev in prekinitev. V teh stroških ni stroškov 
premikov tovornjaka in dovoza sekalnika na 
skladišče ter tudi stroškov transporta do kupca. 
Ker se sečni ostanki ob cesti štejejo kot ostanek 
pri izdelavi okroglega lesa, vrednost surovine ni 
všteta v vrednost sekancev.

Na temelju izračunov bi lahko zaključili, da 
se tako velikih in dragih strojev ne splača kupo-
vati, saj z manjšimi stroji lahko dosežemo večjo 
izkoriščenost strojev. Če bi namreč sekalnik imel 
manjše učinke, bi preprosto delal več časa in 
posledično bi imeli manj neproduktivnega časa. 
Takšna rešitev pa ni učinkovita, saj težava ni samo 
v izdelavi sekancev, temveč tudi v organizaciji 
prevoza. Podjetniki se namreč raje odločijo za 
nakup zmogljivejšega sekalnika z večjimi učinki, 
saj s takšnim strojem lahko hitro napolnijo tovor-
njak. Ravno to pa je kritičen element, saj tako velik 
sekalnik za normalno delovanje potrebuje podporo 
več tovornjakov. Na tak način zmanjšamo čas 
polnjenja tovornjakov in tako povečamo njihovo 
izkoriščenost. Pri sekalnikih z velikimi učinki je 
torej glavni izziv dobra organizacija celotnega 
delovnega procesa, torej sekanja in transporta. 
Le tako lahko zmanjšamo že tako velik delež 
neproduktivnega časa (Mihelič, 2015; Spinelli, 
2014; Spinelli, 2012 ).

Primer dela na gorskih cestah, kjer ni dovolj 
prostora za uporabo sekalnika in tovornjaka, je 
poseben izziv. Sekance je namreč treba nekako 
dostaviti do prostora, kamor lahko varno pripelje 
tovornjak. V našem primeru je bilo tovornjak 
nemogoče pripeljati do kupa sečnih ostankov 
oziroma bi do tja lahko z vzvratno vožnjo pripeljal 
le solo tovornjak. V takšnih primerih je v navadi 
uporaba traktorskih prikolic za prevoz sekancev do 
začasnega skladišča, kjer sekance stresejo na tla, 
nato pa jih na tovornjak naložijo s čelnim nakla-
dalnikom na traktorju. Tak način dela podraži 
izdelavo sekancev, vendar moramo vedeti, da se 
tega poslužujemo le tam, kjer drugačen način 
dela ni mogoč (Spinelli, 2014).
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Les iz gozdov je pomemben obnovljiv vir za 
proizvodnjo in energetski sektor (Verkerk in 
sod., 2011). Njegova poraba se veča iz leta v leto, 
zato je odkrivanje resničnih potencialov gozdov 
za oskrbo z lesom (trenutno in v prihodnje) 
pogost predmet raziskav (npr. Mantau in sod., 
2010; Verkerk in sod., 2011). Zgolj v Sloveniji 
se je količina porabljenega lesa za kurjavo1 v 
zadnjem desetletju v povprečju povečala za 11 
% na letni ravni (SURS, 2014). Pri tem je zelo 
pomembna strukturna razporeditev rabe lesa 
v različnih sektorjih. V sektorju gospodinjstev 
je delež uporabljenega lesa za ogrevanje znašal 
skoraj 40 % (SURS, 2014) in predstavljal večino v 
primerjavi z npr. proizvodnjo električne energije 
(Krajnc, 2010). Tovrstne študije so zanimive tudi 
za politične odločevalce, ki se na podlagi rezultatov 
lažje orientirajo in usmerijo njihovo delovanje v 
določeno smer.

V luči doseganja političnih ciljev Evropske 
unije (EU) glede podnebne politike in politike 
obnovljivih virov energije (OVE) do leta 2020 je 
les iz gozdov eden temeljnih sestavnih elementov 
nacionalnih akcijskih načrtov (Akcijski..., 2010). 
Cilji in tudi ukrepi EU na področju OVE in bla-
ženja podnebnih sprememb temeljijo na domnevi 
o povečanju lesa iz gozdov v prihodnje. Dodatna 
mobilizacija tega lesa naj bi, s pomočjo političnih 
instrumentov, prispevala k zagotovitvi zanesljivosti 
oskrbe z energijo, zmanjšanju negativnih vplivov 
na okolje in izboljšani gospodarski rasti države 

(Akcijski..., 2010). Poleg ukrepov, usmerjenih 
v povečanje in izboljšanje proizvodnje lesa iz 
gozdov za kurjavo, pa so pomembni tudi nekateri 
zunanji dejavniki, kot so trg, raven razvitosti goz-
dno-lesnih verig, lastnikovi cilji gospodarjenja z 
gozdovi, konkurenčnost med lesnoproizvodnim 
in energetskim sektorjem. Kljub različnim pogle-
dom na obseg povečanja rabe lesa za kurjavo je 
strokovna javnost enotna v pogledu intenziviranja 
konkurence med (Leskovec, 2008; Schwarzbauer 
in Stern, 2010):
a. rabo lesa za kurjavo in lesnopredelovalno  
 industrijo (npr. proizvodnja izdelkov z visoko  
 dodano vrednostjo) ter
b. proizvodnimi in drugimi vlogami gozdov  
 (npr. ohranjanje biotske raznovrstnosti gozdov,  
 rekreacijska vloga gozdov).

Z namenom odkrivanja značilnosti gozdarskega 
in energetskega sektorja je v letih 2012–2014 
potekal evropski raziskovalni projekt z naslovom 
COmpeting uses of fOrest Land (akronim: COOL). 
V projekt je bilo vključenih osem raziskovalnih 
institucij iz Finske, Nemčije, Norveške, Slovenije 
in Španije. Slovenski partner je bil Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani. Glavne aktivnosti 
projekta so bile razdeljene v tri delovna področja, 
v katerih smo:
a. analizirali nacionalne in politične dokumente  
 EU ter med seboj primerjali nacionalne politike,  
 povezane z gozdom, in možne pristope  
 gospodarjenja zgozdovi z vidika proizvodnje in  
 rabe lesa za kurjavo,

1 Les za kurjavo je v tem prispevku definiran kot »les iz debla in vej, ki se uporablja kot kurivo ali gorivo«  
(Pravilnik..., 2011).

7 Dr. M. K., Luke Natural Resources Institute, PO Box 
68, Yliopistokatu 6, 80101 Joensuu, Finska, mikko.
kurttila@luke.fi
8 V. L., M. Sc., Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 
1000 Ljubljana, vasja.leban@bf.uni-lj.si (avtor za ko-
respondenco)
9 Dr. B. H. L., Norwegian University of Life Sciences 
(NMUB), Sørhellinga Høgskoleveien 12, 1430 Ås, 
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10 Doc. dr. Š. P. M., Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
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1000 Ljubljana, spela.pezdevsek.malovrh@bf.uni-lj.si
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schuck@efi.int
12 Dr. K. W., Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt 
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Freiburg, Nemčija, tina.wirth@forst.bwl.de
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b. odkrivali stališča deležnikov, povezanih z lesom  
 za kurjavo, pri čemer smo opravili več kot sto  
 intervjujev in organizirali tri delavnice za  
 deležnike v različnih državah, ter
c. raziskovali mnenja z gozdovi povezanih  
 deležnikov o pomembnosti nacionalnih  
 prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti  
 (SWOT analiza) glede treh scenarijev rabe lesa  
 za kurjavo do leta 2030 (rezultati delno vključeni  
 v prispevek).

2 NACIONALNE POLITIKE IN 
NAČINI GOSPODARJENJA Z 
GOZDOVI

2 NATIONAL POLICIES AND 
APPROACHES TO FOREST 
MANAGEMENT

Prispevek lesnih virov k skupni porabi energije 
in načini rabe lesa za kurjavo

Delež lesnih virov v skupni rabi energije na 
nacionalni ravni se med raziskovanimi državami 
značilno razlikuje. Med državami izstopa Finska, 
ki ima največji delež rabe lesa v skupini vseh OVE, 
medtem ko je bil pri preostalih državah ta delež 
bistveno manjši. Podatki so nazorno prikazani v 
preglednici 1.

Nacionalne politike proizvodnje in rabe 
lesa za kurjavo
Osredotočanje na rabo OVE v Evropi in pričako-
vano povečanje pomembnosti na lesu temelječe 
energije v prihodnje terjata raziskave podobnosti 
in razlik v politikah in v gospodarjenju z gozdovi 
med vsemi evropskimi državami. V okviru pro-

jekta COOL smo analizirali politične dokumente 
v petih državah partnericah in odkrili, da imajo 
različne politike EU velik vpliv na nacionalne 
politike rabe lesa za kurjavo (Lindstad in sod., 
2015). Pri tem velja poudariti tesno prepletanje 
preostalih sektorskih politik (npr. politika razvoja 
podeželja, skupna kmetijska politika, okolj-
ska politika, energetska politika) z gozdarskim 
sektorjem. Razloga za vključevanje gozdarske 
politike v druge sektorske politike sta predvsem 
dva: prvič, EU nima uradno sprejete gozdarske 
politike, in drugič, države članice želijo na državni 
ravni oblikovati politične rešitve tako, da bodo 
v največji meri ustrezale domačim razmeram 
in okoliščinam. Tako smo prepoznali naslednje 
pomembne povezave med političnimi dokumenti:
- sinergije pri ukrepih za preprečevanje  
 požarov (Španija),
- močna povezava s trgom lesnih sortimentov 
 (Finska in Norveška),
- močna povezava z aktivnostmi v industrijskem  
 sektorju (Finska),
- kompromisi med rabo lesa za kurjavo in  
 biotsko raznovrstnost ter rekreacijo (Nemčija), 
-  Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe  
 obnovljivih virov je pomemben argument za  
 povečanje pomembnosti na lesu temelječe  
 energije (Slovenija).

Vseh pet držav podpira rabo OVE z instrumenti 
politik, ki so posredno usmerjene na povpraševa-
nje po lesu za kurjavo (npr. podporne sheme za 
OVE, sistem fiksnih zagotovljenih odkupnih cen, 
subvencije). Vse države, razen Španije – kjer so 
zaradi ekonomske krize v zadnjih letih zmanjšali 

Preglednica 1: Izbrani kazalniki rabe lesa za kurjavo in poseka v izbranih državah
Table 1: Selected indicators of use of energy wood and felling in selected countries

Viri: Agriculture, fishery and forestry statistics, 2012; Directive 2009/28/EC, 2009; State of…, 2011

Finska Nemčija Norveška Slovenija Španija
Cilj EU za OVE v letu 2020/delež 
v letu 2005 (%)

38 / 28,5 18 / 5,8 67,5 / 60,1 25 / 16,2 20 / 8,7

Delež lesa v OVE v letu 2009 (%) 79,5 37,7 6,9 43,8 n.n.
Delež poseka glede na neto letni 
prirastek v letu 2010 (%)

65,3 55,7 50,3 37,1 36,2
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obseg posrednih ukrepov –, se osredotočajo na 
prispevek ekonomskih spodbud za povečanje 
povpraševanja po energiji iz lesa. V državah 
članicah EU je glavno posredno spodbujanje 
povečane ponudbe lesa za kurjavo potekalo preko 
instrumentov Skupne kmetijske politike (SKP). 
V vseh državah, razen Nemčije, smo v gozdnih 
politikah za spodbujanje proizvodnje in rabe lesa 
za kurjavo prepoznali predvsem ukrepe, usmerjene 
v povečanje ponudbe lesa za kurjavo. V posamezni 
državi so bili glavni ukrepi usmerjeni v:
– redčenje mladih sestojev ter spravilo in prevoz  
 lesa za kurjavo (Finska),
– podporo investicijam za uporabo energije,  
 pridobljene iz lesa na nivoju kmetij (Norveška),
– redčenje in investicije v tehnično opremo  
 (npr. lesni sekalniki, stroji za sečnjo) (Slovenija),
– redčenje in investicije v lesne sekalnike  
 (nekatere regije v Španiji).

Med državami pomenijo nacionalne strategije 
proizvodnje in rabe lesa za kurjavo potencialne 
sinergijske učinke z ustvarjanjem novih delovnih 
mest in gospodarsko blaginjo (Peters in sod., 2015). 
Poleg tega te strategije predvidevajo potencialne 
kompromise z ohranjanjem biotske raznovrstnosti 
gozdov (npr. preprečitev spravila odmrlega lesa 
iz gozdov) in zagotavljanjem drugih funkcij ter 
vlog gozdov.

Les za kurjavo kot stranski proizvod
V analiziranih državah je bilo zaznati splošno 
povečevanje trenda rabe lesa za kurjavo v pri-
merjavi z rabo za proizvode. Rezultati raziskave 
nakazujejo, da je v vseh državah, razen nekaj 
predelov Španije, les iz gozdov za kurjavo prido-
bljen kot stranski proizvod rednih (in izrednih) 
sečenj. Intervjuvanci iz različnih deležniških 
skupin so hkrati izrazili enotno stališče, da se bo 
takšno stanje ohranilo tudi v prihodnje. Poleg 
tega je bila večina intervjuvancev prepričanih, 
da povečano povpraševanje po okroglem lesu 
znatno učinkuje na povečanje pridobivanja lesa 
in sečnih ostankov za kurjavo. V Španiji je večina 
lesa za kurjavo rezultat ukrepov za povečanje 
gospodarske vrednosti gozdov in preprečevanja 

požarov, šele za tem se na tržišču pojavi les kot 
stranski proizvod rednih (in izrednih) sečenj.

3 GLAVNE PREDNOSTI IN 
PRILOŽNOSTI V ANALIZIRANIH 
DRŽAVAH

3 MAIN ADVANTAGES AND 
OPPORTUNITIES IN ANALYZED 
COUNTRIES

Velike rezerve lesa v vseh državah
Deležniki na Finskem, Norveškem, Španiji in v 
manjši meri tudi v Nemčiji in Sloveniji so v analizi 
SWOT poudarili pomen velikih razpoložljivih 
količin lesa, ki omogočajo rabo lesa za kurjavo (glej 
tudi Pezdevšek Malovrh in sod., 2016). Izpostavili 
so tudi potencial za splošno povečanje rabe lesa 
kot posledico višje stopnje letnega prirastka v 
primerjavi z letnim posekom. Posebno v Sloveniji 
in Španiji je razmerje med prirastkom in posekom 
zelo nizko (preglednica 1).

Obstoječe in prihodnje tehnologije za 
učinkovito rabo lesa za kurjavo
Nemški in Slovenski deležniki ocenjujejo obsto-
ječe znanstveno in tehnološko znanje glede rabe 
lesa za kurjavo kot bistveno. Skupaj z norveškimi 
deležniki spodbujajo vlaganja v nove tehnologije, 
ki bodo zagotovile učinkovitejšo rabo lesa za 
kurjavo. V prihodnosti deležniki v vseh državah 
vidijo predvsem priložnost v razvoju novih in 
učinkovitejših tehnologij ter tehnološko dovr-
šenih proizvodov. V Španiji je ekonomska sku-
pina deležnikov zaznala tehnične standarde kot 
priložnost za razvoj vrednostnih verig. Nemški 
deležniki pa na splošno pričakujejo, da bo v pri-
hodnosti večja ponudba energijsko učinkovitih 
tehnologij na trgu, predvsem zaradi vedno večjega 
povpraševanja po slednjih. Vseeno pa se nemški 
intervjuvanci v večini opirajo na tveganje za pojav 
t. i. »povratnega učinka« (»rebound effect«), če bo 
novim tehnologijam sledila povečana raba lesa. 
V Sloveniji so deležniki na splošno prepoznali 
potencialne negativne učinke uvajanja novih 
tehnologij v gozdne ekosisteme.
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4 GLAVNI IZZIVI IN POTENCIALNE 
REŠITVE

4 MAIN CHALLENGES AND POTENTIAL 
SOLUTIONS

Izziv 1: Izboljšanje političnega okvira 
pridobivanja in rabe lesa za kurjavo
V vseh analiziranih državah so deležniki obravna-
vali neprimerne ali pomanjkljive politične ukrepe 
kot eno glavnih pomanjkljivosti proizvodnje in 
rabe lesa za kurjavo. Kljub vsemu pa moramo 
primerjavo med državami razumeti na podlagi 
različnih pogledov na trenutno stanje.
a. Nemški in slovenski intervjuvanci trdijo,  
 da so tržne spodbude za rabo lesa za kurjavo  
 zgrajene na napačnih temeljih; v Nemčiji so  
 spodbude usmerjene v podporo neučinkovitim  
 ogrevalnim sistemom na les in jim dajejo  
 prednost pred drugimi rabami lesa za različne  
 namene. V Sloveniji prevladuje mnenje, da  
 celoten sistem političnih ukrepov v zadovoljivi  
 meri ne podpira lokalnih proizvajalcev in  
 posledično ne pripomore k razvoju regionalnega  
 gospodarstva (glej tudi Leban in sod., 2015).  
 Poleg tega nemški in slovenski intervjuvanci  
 menijo, da bo doseganje ciljev, ki si jih je EU  
 postavila glede povečanja deleža OVE v  
 nacionalni bilanci, odvisno od uvoza različnih  
 OVE (v tem primeru največ lesa).
b. V Španiji večina intervjuvancev meni, da je  
 sistem zagotovljenih odkupnih cen povzročil  
 izkrivljanje trga v smeri manj učinkovitih  
 tehnologij in povečanja plantaž hitrorastočih  
 drevesnih vrst. Poleg tega so intervjuvanci  
 prepoznali potrebo po stabilnem okolju  
 spodbud za večje investicije ter izpostavili  
 pomanjkanje medsektorskega dialoga med  
 ministrstvi, oddelki in preostalimi službami.
c. Finski deležniki so označili nepotrpežljivo  
 politiko »ustavi-in-spelji« (»stop-and-go  
 policy«2) kot enega glavnih zaviralnih  
 dejavnikov pripravljenosti investiranja v  

 pridobivanje in rabo lesa za kurjavo.  
 Intervjuvanci so kot slabost te politike  
 izpostavili pomanjkljiv učinek politik EU.
d. Norveški intervjuvanci so razmišljali o  
 pomanjkanju primernih političnih ukrepov za  
 uresničitev političnih ciljev za povečanje  
 ponudbe lesa v energetskem sektorju.

Glede prihodnjega razvoja političnega okvirja 
so finski deležniki prepoznali priložnosti spod-
bujanja rabe lesa za kurjavo s pomočjo posebnih 
tržnih ukrepov (npr. trgovanje z emisijami, davki 
na fosilna goriva, sistem fiksnih zagotovljenih 
odkupnih cen, ločeni cenovni indeks za majhne 
elektrarne). V Nemčiji, Norveški in Sloveniji so 
intervjuvanci v prvi vrsti izrazili pričakovanje o 
osredotočenju politik na OVE, posebno za vidik 
učinkovite rabe (Nemčija) in samooskrbe (Slo-
venija). Španski deležniki so nizek splošni nivo 
političnega interesa za OVE pripisali nedavni 
ekonomski krizi ter poudarili potrebo po jasnejšem 
zakonodajnem okviru za OVE.

Izziv 2: Mobilizacija lesa iz gozdov za 
kurjavo
Večina intervjuvancev iz vseh analiziranih držav 
je izpostavila izziv mobilizacije lesa za kurjavo. V 
okviru tega izziva so bili obravnavali omejitvene 
dejavnike.
a. Posebno na Norveškem je proizvodnja  
 energije iz lesa premalo privlačna zaradi  
 nizkih cen in posledično premajhnedonosnosti  
 za samega lastnika gozda. Podobno menijo  
 finski intervjuvanci, ki so zaskrbljeni zaradi  
 visokih stroškov v različnih proizvodnih fazah  
 vrednostne verige gozd–les. Majhna donosnost  
 se posebno v povezavi z zasebnimi lastniki  
 gozdov odraža tudi kot glavna pomanjkljivost  
 finskega energetskega sektorja.
b. V Sloveniji in na Finskem so intervjuvanci i 
 zpostaviti otežene zemljiško-lastniške razmere,  
 nemški intervjuvanci pa poudarjajo  
 pomanjkljivo bazo podatkov glede evidence  

2 Kratkotrajna politika, ki ohranja občutljivo ravnotežje med dvema ciljema, ki sta videti v protislovju, kot sta 
na primer zmanjšanje nezaposlenosti in hkrati zmanjšanje inflacije (“What is...,” 2014).
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 poseka. Španski intervjuvanciso kot pomemben  
 dejavnik v Španiji označili topografijo in  
 dostopnost do gozdnih posesti.

V luči omenjenih dejavnikov je večina inter-
vjuvancev zaznala možnosti sprememb načinov 
gospodarjenja z gozdovi predvsem v pomenu 
sprememb površin, primernih za pridobivanje 
lesa za kurjavo, in spremembe v sortimentaciji 
posekanih dreves.
a. Na Finskem, v Sloveniji in Španiji so  
 potencialne spremembe pri pridobivanju lesa  
 za kurjavo zaznali s povečanjem površin  
 redčenj, predvsem mlajših in srednjih gozdov.
b. Intervjuvanci v Nemčiji in Španiji so možnost  
 sprememb zaznali v povečanju sečnih površin  
 malodonosnih gozdov (pionirskih in v zgodnjih  
 sukcesijskih stadijih) in v povečanju površin  
 plantaž hitrorastočih drevesnih vrst.
c. V Nemčiji, Sloveniji, Španiji in na Norveškem  
 so intervjuvanci izpostavili pridobivanje sečnih  
 ostankov kot eno izmed prihodnjih možnosti  
 povečanja količin lesa za kurjavo. Vseeno pa  
 so to možnost nekateri nemški in španski  
 intervjuvanci dojeli kot sporno z vidika  
 osiromašenja mineralnih hranil v tleh, pri  
 španski pa še z vidika manjše donosnost in  
 preprečevanja gozdnih požarov.
d. Tudi na Finskem so povečanje pridobivanja  
 sečnih ostankov prepoznali kot možnost v  
 prihodnosti. Namesto tega se lahko zgodi  
 scenarij povečane rabe industrijskega lesa za  
 kurjavo, kar pomeni, da se tako lahko zmanjšajo  
 produkcijske sposobnosti papirnate industrije  
 (glej tudi Izziv 3).
e. Če bi se produkcijska sposobnost gozdne  
 industrije zmanjšala, bi lahko les iz mlajših  
 sestojev in redčenj (predvsem drobna drevesa)  
 uporabili za kurjavo namesto za proizvodnjo  
 celuloze in ivernih plošč (kot npr. v Španiji).

Izziv 3: Spoprijeti se bo potrebno s 
konkurenčno rabo lesa
V analiziranih državah so nekatere skupine 
deležnikov zaskrbljene glede konkurenčne rabe 
lesa za proizvodnjo in kurjavo ter drugih, na lesu 

temelječih industrijah (npr. proizvodnja celuloze 
ali ivernih plošč). Konkurenčna tekma za les med 
lesnoproizvodnim in energetskim sektorjem naj 
bi povzročila znatne posledice na samo proizvo-
dnjo lesa za kurjavo. Kot je bilo že nakazano pri 
Izzivu 1, ima lahko proizvodnja lesa za kurjavo 
večje koristi kot pa zmanjšana proizvodna spo-
sobnost celulozne industrije. Vendar so norveški 
in slovenski ter posebno finski deležniki izrazili 
zaskrbljenost nad idejo, da bi prihodnje vrednosti 
etatov vplivale na razpoložljivost lesa iz gozdov 
za kurjavo. Razlog za to so pripisali predvsem 
temeljnemu namenu lesa, ki bi moral biti kot 
stranski proizvod gozdarskih aktivnosti (npr. 
sečenj, redčenj, nege gozdov). Zato po mnenju 
nekaterih intervjuvancev lahko zmanjšana domača 
raba lesa (Finska) in nezadosten posek v zasebnih 
gozdovih z vidika realizacije gozdnogospodarskih 
načrtov (Slovenija) vodita v zmanjšanje količin 
lesa za kurjavo.

Izziv 4: Zavarovanje drugih 
ekosistemskih uslug in vlog gozdov
Večina intervjuvancev je opredelila ekološke 
vloge in usluge gozdov kot najranljivejše z vidika 
potencialno negativnih vplivov proizvodnje lesa za 
kurjavo na druge ekosistemske usluge in funkcije 
gozdov. Predvsem so intervjuvanci izpostavili 
obstoječe in potencialne konflikte z ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti. Zaznane sinergije z eko-
loškimi vlogami so manj poudarjali in omenjali 
zgolj španski in nemški intervjuvanci. Prvi so 
upoštevali pridobivanje lesa iz gozdov kot del 
splošne gozdarske prakse, drugi pa predvsem 
pridobivanje lesa iz mlajših sestojev v gozdovih 
srednje Evrope. Konflikte in sinergije z drugimi 
proizvodnimi funkcijami in socialnimi vlogami 
gozdov so intervjuvanci v vseh analiziranih 
državah redko izražali in so skoraj nepomembni.

Večina intervjuvancev je zaznala splošno nevar-
nost povečanega pritiska na gozdne ekosisteme, če 
bi se povečali proizvodnja in raba lesa za kurjavo. 
Nemški in norveški intervjuvanci so menili, da če 
bodo meje trajnostnega gospodarjenja z gozdnimi 
ekosistemi presežene, bi to povzročilo negativne 
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posledice na stanje biotske raznovrstnosti gozdov. 
Nadalje so norveški intervjuvanci izpostavili 
pomembnost jasno določenih mej proizvodnje 
lesa za kurjavo za zagotovitev trajnostnega gospo-
darjenja z gozdovi. Poleg tega so se nemški in slo-
venski deležniki pri argumentiranju naslanjali na 
grožnje vedno večje konkurenčne tekme za gozdna 
zemljišča, ki bi tako postala izpostavljena še večjim 
pritiskom. Norveški in slovenski intervjuvanci so 
povečanje proizvodnje lesa za kurjavo zaznali kot 
grožnjo rekreacijski vlogi gozdov in popačenje 
krajinskih elementov (npr. mozaičnih vzorcev). 
Finski deležniki so zaznali vplive pridobivanja 
lesa za kurjavo na stanje biotske raznovrstnosti 
gozdov kot grožnjo. Na drugi strani so bili španski 
intervjuvanci najbolj zaskrbljeni glede porabe 
vode na plantažah hitrorastočih drevesnih vrst. 
Nadalje so slednji največ pozornosti namenili 
morebitnim učinkom pridobivanja lesa za kurjavo 
na prehrano tal. Hkrati so izpostavili grožnjo, ki 
jo predstavljajo premajhne količine odmrlega lesa, 
puščenega v gozdovih, na zmanjševanje stopnje 
biotske raznovrstnosti gozdov.

Izziv 5: Negotovi vplivi proizvodnje 
in rabe lesa za kurjavo na spremembe 
podnebja
Zaznave intervjuvancev o posledicah pridobivanja 
lesa za kurjavo na blaženje podnebnih sprememb 
se zelo razlikujejo od države do države. Na eni 
strani smo prepoznali zagovornike pozitivne 
vloge lesa in njegove rabe v kurjavo pri blaže-
nju podnebnih sprememb in pri zmanjševanju 
odvisnosti od fosilnih goriv. Na drugi strani pa 
so nekateri intervjuvanci na Norveškem in v 
Sloveniji poudarjali pomen lesa za kurjavo za 
zmanjševanje porabe fosilnih goriv. To so podpirali 
tudi finski intervjuvanci, vendar zgolj v kontekstu 
mednarodnih sporazumov glede blaženja posledic 
podnebnih sprememb. Politične cilje EU glede 
OVE so zaznali kot najmočnejše gonilo rabe lesa 
za kurjavo. Španski intervjuvanci so v tovrstni 
rabi prepoznali optimalno rešitev za izenačitev 
ravnotežja ogljikovih izpustov v primeru, ko je 
poraba tega lesa v bližini gozda, kjer je drevo raslo.

V nadaljevanju so Finski in Norveški inter-
vjuvanci izpostavili dejstvo, da različne prakse 
gospodarjenja z gozdovi, tehnologije in vrste rabe 
lesa za kurjavo vodijo v celostno obravnavanje 
izenačevanja ravnotežja ogljika pri lesu za kurjavo. 
Posebno so poudarili protislovne rezultate glede 
učinkov proizvodnje in rabe lesa za kurjavo na 
podnebne spremembe. Finski deležniki so poja-
snili, da lahko tovrstni rezultati z vidika nevtralno-
sti ogljika pri rabi lesa za kurjavo zelo vplivajo na 
omejevanje rabe lesa za kurjavo. Nekateri nemški 
in slovenski intervjuvanci so zastopali stališče, 
da raba lesa za proizvodnjo trajnejših izdelkov 
(in s tem povezanim skladiščenjem ogljika v teh 
izdelkih) več prispeva k blaženju izpustov toplo-
grednih plinov (TGP) kot pa raba lesa za kurjavo. 
Poleg tega so ti intervjuvanci izrazili skrb, da ne bo 
mogoče doseči nevtralnosti izpustov TGP, dokler 
ne bo zagotovljena lokalizacija ali regionalizacija 
transporta in rabe teh virov.

Izziv 6: Večja ozaveščenost ljudi o 
pomenu lesa kot dragocenega vira
V vseh analiziranih državah so deležniki dosledno 
izpostavili pomanjkanje zadovoljivega ozaveščanja 
javnosti glede vpliva učinkovite rabe lesa za kurjavo 
na okolje. Nemški intervjuvanci so ta opažanja 
povezali z njihovimi zaznavami o mnenju javnosti, 
da je les obnovljiv vir energije in da je kurjenje 
lesa okolju prijazno početje. Slovenski intervju-
vanci so zaznali splošno neučinkovito rabo lesa 
za kurjavo v gospodinjstvih. Finski intervjuvanci 
pričakujejo povečanje na področju energetske 
samozadostnosti, če bi se v prihodnosti povečala 
sama raba lesa za kurjavo. Podobno so menili 
nemški in slovenski intervjuvanci, ki so izpostavili 
varčevanje z energijo ob hkratni učinkoviti rabi 
lesa kot najpomembnejši rešitvi v prihodnosti. 
V Španiji so intervjuvanci omenjali širjenje 
vedno pomembnejšega gozdarskega modela – v 
katerem je pridobivanje lesa iz gozdov sredstvo 
za preprečevanje gozdnih požarov – k političnim 
odločevalcem in končnim porabnikom.
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5 ZAKLJUČKI IN POVZETEK
V okviru projekta COOL smo analizirali politične 
strategije in načine gospodarjenja z gozdovi v 
petih evropskih državah. V raziskavi smo odkri-
vali potenciale zagotavljanja lesa za kurjavo iz 
gozdov. V vseh analiziranih državah so intervju-
vani deležniki ocenjevali pomembnost trenutnih 
nacionalnih praks in prihodnjih potreb glede 
proizvodnje in rabe lesa za kurjavo s pomočjo 
matrike prednosti, slabosti, priložnosti in nevar-
nosti (analiza SWOT).

V vseh analiziranih državah je bil politični 
okvir prepoznan kot najšibkejši člen proizvodnje 
in rabe lesa iz gozdov za kurjavo, sledile so mu 
splošne značilnosti gozdov in gospodarjenja z 
njimi. Če upoštevamo še mnenja intervjuvanih 
deležnikov o pomanjkljivosti političnega okvira in 
neustreznosti političnih okvirov, slednje postane 
še pomembnejše. Z vidika gospodarjenja z gozdovi 
bo morala povečanju povpraševanja po lesu za 
kurjavo slediti bodisi pospešena proizvodnja lesa 
za kurjavo na tradicionalen način (npr. pridobiva-
nje sečnih ostankov za kurjavo) ali preoblikovanje 
obstoječih praks gospodarjenja z gozdovi (npr. 
spodbujanje hitrorastočih drevesnih vrst).

Doseganje ciljev EU glede podnebja in energije 
terja natančno definirane izključujoče se možnosti 
proizvodnje in rabe lesa za kurjavo. Zato je treba 
te možnosti uskladiti ne zgolj med ekosistemskimi 
uslugami in vlogami gozdov, ampak tudi med 
različnimi sektorskimi politikami (npr. okoljska 
politika, politika razvoja podeželja). Poleg tega 
je treba prepoznati ustrezne politične ukrepe, ki 
bodo vplivali na razpoložljivost in dobavljivost 
lesa (npr. zagotoviti podporo lastnikom gozdov 
za izvajanje redčenj, sprejetje ugodnih fiskalnih 
spodbud za določena ukrepanja v gozdovih). Glede 
tega so intervjuvani deležniki v vseh analiziranih 
državah predlagali oblikovanje specifičnih ukre-
pov, usmerjenih v povpraševanje, ki bi pomagali 
vzpostaviti in razviti ustrezen politični okvir na 
nacionalnih ravneh. Najpogosteje so bili omenjeni 
specifični tržni ukrepi, npr. trgovanje z emisijami, 
uvedba davkov na rabo fosilnih goriv, sistem 
zagotovljenih odkupnih cen in ločeni cenovni 
indeks za majhne elektrarne.

Zaključimo lahko z mislijo, da bomo morali 
za dosego ambicioznih političnih ciljev EU glede 
podnebja in energije do leta 2020 vzbuditi in vzdr-
ževati predvsem primerno politično voljo in okolje 
stabilnih spodbud. Pomemben kazalnik, ki kaže na 
zanimanje glede tematik proizvodnje in rabe lesa 
iz gozdov za kurjavo, je večje povpraševanje po 
tovrstnih študijah, s katerimi bi razsvetlili včasih 
nebulozne lastnosti posameznih držav na podlagi 
različnih kulturnih, zgodovinskih in gospodarskih 
ozadij, katerih pomena ne bi smeli prezreti.

5 CONCLUSIONS AND SUMMARY

In the framework of the COOL project we 
analyzed political strategies and approaches to 
forest management in five European countries. 
In our research we were discovering potentials 
for ensuring energy wood from forests. In all 
analyzed countries the interviewed stakeholders 
evaluated the importance of the current national 
practices and future requirements regarding pro-
duction and use of energy wood using the matrix 
of advantages, deficiencies, opportunities, and 
dangers (SWOT analysis).

In all analyzed countries political framework 
was identified as the weakest link in the produc-
tion and use of energy wood, followed by general 
characteristics of forests and forest management. 
Considering opinions of the interviewed stake-
holders on shortages of the political framework 
and unsuitability of political frames of reference, 
the latter becomes even more important. From 
the viewpoint of forest management, increase of 
demand for energy wood will have to be followed 
by either boosting the production of energy wood 
in traditional way (e.g. gaining harvest residues 
for energy purposes) or transformation of the 
existing practices of forest management (e.g. 
encouraging fast growing tree species).

Reaching EU climate and energy goals requires 
distinctly defined possibilities and trade-offs of 
production and use of energy wood. Therefore, 
these possibilities must be harmonized not only 
between ecosystem services and forest roles, but 
also between diverse sector policies (e.g. envi-
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ronmental policy, rural development policy). 
Additionally, it is necessary to identify appropriate 
policy measures, which will affect availability and 
deliverability of wood (e.g. to ensure support to 
forest owners for thinning, to prepare favorable 
fiscal stimulations for certain actions in forests). 
With regard to the mentioned, the interviewed 
stakeholders in all analyzed countries proposed 
designing of specific demand-oriented measu-
res, which would help to establish and develop 
an appropriate political framework on national 
levels. Specific market-based instruments have 
mostly been mentioned, e.g. emissions trading, 
taxes on fossil fuels, feed-in tariff, and separate 
price index for small power plants.

Let us conclude with the thought that we will 
have to generate and maintain primarily sufficient 
political will and environment of stable incentive 
environment to achieve ambitious EU 2020 targets 
regarding climate and energy. An important indi-
cator showing interest in topics of production and 
use of energy wood is the increased demand for 
such studies, which would allow us to illuminate 
sometimes nebulous features of individual coun-
tries on the basis of diverse cultural, historical, 
and economical backgrounds, whose importance 
should not be ignored.
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1 UVOD
Slovensko gozdarstvo ima bogato tradicijo in 
pestro zgodovino. Zgodovina se gradi na pisnih 
virih, s katerimi se potrdi ali ovrže različne 
dogodke, trditve, domneve ... Predpogoj za hitro 
iskanje virov so urejeni arhivi. Z njihovo pomočjo 
po zanesljivi poti pridemo do dokumentov, ki 
potrdijo naša pričakovanja.

Gozdarska stroka še ni poskrbela za primerno 
hrambo dragocenega gradiva. Pri tem mislim na 
gradivo »pokojnih« gozdnih gospodarstev. Gra-
divo iz teh arhivov z vso odgovornostjo sprejmejo 
v hrambo pooblaščene inštitucije (Arhiv Republike 
Slovenije, regionalni arhivi in muzeji).

Po javno dostopnih podatkih so to nalogo že 
opravili:
- GG Maribor (oznaka fonda PAM/0994),
- GG Maribor, obrat Ptuj (SI ZAP/0548),
- GG Slovenj Gradec (PAM/1092, skromen  
 obseg),
- SGG Tolmin (PANG/845),
- GG Novo mesto (SI ZAL NME/0268),
- GG Nazarje (SI ZAC/1129),
- GG Bled (SI ZAL RAD/0104).

Poleg v naštetih arhivskih fondih se nekateri 
gozdarski dokumenti hranijo v arhivih bivših 
poslovnih zvez, zbornic, občin ...

Za dragoceno gradivo ostajajo dolžniki nasle-
dniki »pokojnih« gozdnih gospodarstev v Lju-
bljani, Postojni, Kočevju, Kranju, Celju, Brežicah, 
Murski Soboti in Sežani. Članek naj vzpodbudi 
odgovorne na odstranitev sivih lis. Predvidevam, 
da se še marsikaj skriva po zaprašenih kleteh. Vse 
gradivo le ni zaključilo svoje poti v kontejnerjih 
za odpadni papir? To bi bila nedopustna sramota 
tistim, ki so tako početje omogočili!

2 STANJE ARHIVA GOZDNEGA 
GOSPODARSTVA BLED

Arhivsko gradivo GG Bled sta si po razdružitvi leta 
1993 razdelila ZGS, OE Bled in novi GG Bled. Novi 
GG Bled je obdržal poslovni del arhiva, ZGS pa 
strokovni del arhiva. Gradivo se je hranilo v dveh 
ločenih kletnih prostorih in po omarah pisarn.

Arhivsko gradivo gozdnega gospodarstva Bled
GDK  945.16(045)=163.6

Prostor arhiva ZGS je bil v neprimernih pro-
storih. Lokacija v kleti, brez ustrezne mikroklime, 
je listine izpostavila škodljivi vlagi. Ta je bila 
odlična popotnica razvoju uničujoče plesni. In 
prav iz tega zornega kota smo lovili zadnji vlak 
pri starejših dokumentih.

Predstavniki Zgodovinskega arhiva so si v 
preteklosti stanje arhiva dvakrat ogledali. Odgo-
vornim v gozdnem gospodarstvu so priporočili, 
da bi pričeli izročati gradivo, ki mu je potekel 
rok hranjenja.

V ohranjenem zapisniku drugega pregleda, 
opravljenega leta 1976, pa je že prišlo do obljube, 
da se bo leta 1977 izročilo starejše gradivo Sektorja 
za urejanje gozdov. Žal je ostalo samo pri obljubi, 
vlaga pa je neizprosno nadaljevala uničevalno delo.

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenj-
sko, je ponovno pozval ZGS, OE Bled na arhivski 
dolg leta 2012. Ob pregledu stanja se je ponovila 
zgodba iz leta 1976. Prišlo je ponovno do obljube, 
da se bo v naslednjem letu pričelo odbiranje in 
popisovanje arhivskega gradiva. Težava naj bi 
bila pri zagotovitvi potrebnega kadra in kronična 
finančna podhranjenost zavoda. Zapisnik tega 
pregleda je ugotovil, da je za materialno varstvo 
gradiva le delno poskrbljeno po določilih Uredbe 
o varstvu gradiva.

V naslednjem letu sem sprejel nalogo, da 
pričnem urejati gradivo. Ob prvem pogledu v 
arhivski prostor sem skoraj izgubil zavest. Ko 
sem nekajkrat zajel sapo, sem pričel razmišljati o 
možnih rešitvah za neurejeno gmoto odloženih 
dokumentov.

Starejšo dokumentacijo do leta 1945 bi predali 
v hrambo Gornjesavskemu muzeju na Jesenicah. 
Z bogatim kartografskim gradivom, starimi 
načrti, dokumentacijo gozdne uprave Javornik, 
Bled in Kranjska Gora se obogati gozdarski del 
arhiva Kranjske industrijske družbe. Gradivo po 
letu 1945 pa bi oddali v hrambo Zgodovinskemu 
arhivu Ljubljana. Predlagano rešitev so podprli 
odgovorni v obeh inštitucijah.

Sledilo je mukotrpno delo na razvrščanju, 
izločanju in urejanju gradiva. Soočil sem se s šte-
vilnimi vprašanji in dilemami, ki sem jih z nasveti 
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izkušenih arhivarjev sproti reševal. Brskanju po 
arhivu sem se intenzivno posvečal v zimskih in 
pomladnih mesecih v letih 2013 (874 ur), 2014 
(696 ur), 2015 (1070 ur) in 2016 (501 ur).

Zahtevam Zakona o varstvu dokumentarnega 
in arhivskega gradiva ter arhivov smo zadostili 
17.3.2016 s predajo gradiva Zgodovinskemu 
arhivu Ljubljana.

Nekaj arhivskega gradiva sta prevzela tudi 
Slovenski filmski arhiv in Zemljepisni muzej 
Geografskega inštituta Antona Melika. Prvemu 
smo izročili originalno filmsko gradivo leta 1965 
posnetega filma Triglavski gozdovi. Trenutno si 
ga lahko ogledate na spletnem portalu GG Bled 
in You Tube (skoraj 6600 ogledov). Drugi si je 
obogatil zbirko gozdarskih kart, saj jih še ni imel 
v svojih depojih.

3 VSEBINA ARHIVA GG BLED
Trenutno je javno dostopno in popisano arhi-
vsko gradivo izročeno Zgodovinskemu arhivu 
Ljubljana, Enota za Gorenjsko v Kranju. Gradivo 
je urejeno po naslednjih temah:
- gozdni kataster,
- urejanje gozdov,
- gojenje in varstvo gozdov,
- gozdna proizvodnja, tehnologija,
- gradbena dejavnost,
- uprava-dopisi, pravilniki, zapisniki,
- statistična poročila, plani,
- poslovna poročila,
- kolavdacijski zapisniki,
- tečaji, seminarji, varstvo pri delu,
- glasilo Preseki,
- vpisne knjige,
- projekti, raziskovalno delo,
- družbenopolitične organizacije (sindikat,  
 mladina, ZK),
- ceniki,
- gozdarsko društvo Bled,
- gozdarji,
- karte,
- fotografije.

Popis posameznih tem je dostopen na spletni 
strani Zgodovinskega arhiva Ljubljana. V rubriki 
arhivskega gradiva je iskalnik gradiva SIRAnet z 
ustreznimi navodili. Gradivo je preobsežno in 
suhoparno za predstavitev v članku.

Arhivu še ni priložen fotografski del. V zbirki 
je trenutno več kot 900 fotografij. Urejene so po 
temah, njihovih avtorjih in vložene v posebne 
plastične zavihke. Zavihki so bili izdelani po 
naročilu za hrambo fotografij. Proizvajalec je 
zagotovil, da ne bo prišlo do poškodb fotografij. 
Več kot polovica tega materiala je bila dolga 
leta nepravilno hranjena v papirnatih ovitkih. 
Nekatere so bile celo zvite. Z enostavno tehniko 
namakanja v vodi smo jih ponovno zravnali in 
jih z električnim sušilnikom fotografij posušili. 
Fotografski material je skromno dokumentiran. 
Za to pomanjkljivost bom s pomočjo upokojenih 
kolegov poskrbel pred oddajo gradiva.

4 UPORABNOST ARHIVA
Dokaj obsežno gradivo je že služilo leta 2014 
pripravi razstave Gornjesavskega muzeja na 
Jesenicah na temo Gozdovi Kranjske industrijske 
družbe. Razstava je bila maja 2016 v okrnjeni 
obliki postavljena v avli Gozdarskega inštituta 
v Ljubljani. 

Slika 1: Arhiv GG Bled pred ureditvijo, (Foto: Lojze 
Budkovič)
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Film Triglavski gozdovi si lahko ogledate na spletni 
strani GG Bled in You Tube. 
Stari načrti Mežakle in Pokljuke so pravo bogastvo 
različnih podatkov izpred 130 let, ko se je pričelo 
v gozdovih gospodariti po načelih skupinsko 
postopnega gospodarjenja.

Ohranjeni elaborati o urejanju servitutnih 
pravic bodo dali odgovore na številna vprašanja 
s tega področja.
Številne gozdarske karte prikazujejo razvoj goz-
darske kartografije.
Priložene kronike prinašajo informacije o delu 
generacij gozdarjev v gorskih gozdovih Zgornje 
Gorenjske.
Kompletna poslovna poročila in glasilo Preseki 
prav tako prikazujejo številne zanimive podatke 
iz povojnega obdobja.
Ohranjeni podatki iz prvih povojnih let so čas 
velike lakote po lesu za obnovo, brigadnega načina 
dela, udarništva, številnih potrebnih in nepotreb-
nih reorganizacij, pomanjkljive oskrbe, dela vojnih 
ujetnikov, večernih sindikalnih sestankov, uvajanja 
ekonomij za oskrbovanje s hrano ...
Nekatera gradiva so skromna. Vzroki za to stanje 
mi niso poznani.
Pri nekaterih gradivih se je ohranilo samo vzorce 
o načinu dela, saj je bilo celotno gradivo preob-
sežno za hranjenje.

Slika 2: Avtor članka s pomočnico Tino Medja med arhivskimi škatlami (Foto: Janez Šemrl)

Zanimivi so podatki o uvajanju mehanizacije v 
gozdno proizvodnjo in številni tečaji za rokovanje 
s to mehanizacijo.
Med gozdarji je predstavljena dokumentacija 
Jerneja Zupanca in Jožeta Podlogarja.
Arhiv bo po zaslugi inž. Ostermana in inž. Hoče-
varja obogaten z obsežno fototeko z različnih 
področij gozdarskega dela.
Arhivsko gradivo je odličen vir podatkov za izde-
lavo številnih seminarskih ter diplomskih nalog 
diplomantov gozdarske in ostalih strok.

5 ZAKLJUČKI
Z urejenimi arhivi bomo gozdarji izpolnili svoj 
zgodovinski dolg do stroke, ki je imela v našem 
prostoru vedno pomembno vlogo. Gozdarji 
moramo poskrbeti, da preostalo gradivo uredimo 
in predamo v hrambo pristojnim inštitucijam.
Odgovornost za to nalogo morajo prevzeti vodilni 
delavci inštitucij, ki so pričele nastajati v gozdarski 
pomladi leta 1993, ko so pričela usihati »pokojna« 
gozdna gospodarstva. Z delom naj se ne odlaša, 
saj lovimo zadnje trenutke za ohranitev nepre-
cenljive dediščine.

univ. dipl. inž. gozd. Lojze Budkovič
 Zavod za gozdove, Območna enota Bled, 

Ljubljanska 19, 4260 Bled
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Zadnji teden v mesecu maju je že več kot 40 let 
posvečen slovenskim gozdovom. Z vrsto prireditev 
in dogodkov v tem tednu želimo inštitucije in 
organizacije, ki jim je skupna skrb za slovenski 
gozd, opozoriti na pomen tega največjega slo-
venskega naravnega bogastva za blaginjo ljudi in 
celotne družbe in na nujnost skrbnega ravnanja s 
to dediščino prejšnjih generacij. V letošnji rdeči 
niti prireditev ob Tednu gozdov »Gozdovi za jutri 
– ohranimo jih!« se zrcali zaveza trajnostne rabe 
gozdov, da bi le-ti lahko opravljali vrsto svojih vlog 
tudi v prihodnosti. Letošnje prireditve v okviru 
Tedna gozdov so potekale med 20. majem in 2. 
junijem 2016, nekateri dogodki pa so se zvrstili 
tudi v prvi polovici meseca junija. 

Letos pri izbiri osrednjega sporočila nismo 
mogli mimo vse pogostejših naravnih ujm in 
škodljivcev, ki ogrožajo slovenski gozd in pa mimo 
naše zaveze, da bomo gozdove ohranili tudi za 
prihodnje generacije 

Različni ekstremni dogodki v gozdovih so 
naravni pojav, ki pomenijo preizkušnjo stabilnosti 
in vitalnosti gozdnega ekosistema. Tovrstni izzivi 
slovenskemu gozdu pa tudi širše naravnemu 
okolju nasploh se pojavljalo tako rekoč redno in so 
posledica globalno spreminjajočega se naravnega 
okolja in našega podnebja. Vse napake človeške 
družbe kot so onesnaževanje, pretirana uporaba 
fosilnih goriv in pretirano izkoriščanje naravnih 
virov so porušile naravno ravnotežje, to porušeno 
ravnotežje pa se kaže kot podnebne spremembe 
v obliki spremembe temperature, padavinskega 
režima in predvsem kot povečana pogostnost 
naravnih ujm. 

Na to temo smo na Zavodu za gozdove Slovenije 
v okviru Tedna gozdov pripravili povzetek ključnih 
negativnih pojavov, ki danes ogrožajo slovenske 
gozdove zaradi sprememb naravnega okolja in jih 
predstavili na razstavi v Planinskem muzeju v Moj-
strani. Po škodi v gozdovih prednjači žledolom, ki 
je v letu 2014 prizadel več kot polovico Slovenije 
in poškodoval preko 9 milijonov kubičnih metrov 
drevja. Temu se je v sredini leta 2015 pridružila 
še močna razmnožitev podlubnikov , predvsem 
smrekovega lubadarja in sicer v obsegu, ki ga do 

Teden gozdov 2016: »Gozdovi za jutri – ohranimo jih«
GDK  945.2(497.4)(045)=163.6

sedaj prav tako nismo poznali. V letu 2015 in 
prvih štirih mesecih leta 2016 je bilo odkritih in 
za posek označenih preko 2,5 milijona m3 dreves 
smreke, realizacija poseka poškodovanega drevja 
pa je znašala do sredine maja 2016 93%.

Nista pa edini aktualni grožnji našemu gozdu – 
konec aprila smo izkusili snegolom in pozebo, ki 
sicer nista povzročila večje škode, sta pa še danes 
vidna v določenem pasu gorskega gozda. Gozdove 
stalno ogrožajo tudi plazovi in usadi, pogosti so 
tudi vetrolomi ob pojavu viharnih vetrov. Posebno 
poglavje so tudi vse pogostejši napadi bolezni in 
škodljivcev -  naj omenimo kostanjevo šiškarico 
na pravem kostanju, fitoftoro, ki povzroča sušenje 
črne jelše in je bila v lanskem letu opažena v Pre-
kmurju in sušenje hrastov v nižinah, ki smo mu 
priča že več desetletij in  je posledica kombinacije 
več vzrokov. V te ogrožene gozdne sestoje se vse 
pogosteje širijo invazivne tujerodne rastlinske 
in živalske vrste, ki izpodrivajo naravno rastje in 
negativno vplivajo na biotsko pestrost.  

Pri gospodarjenju z gozdovi tako stopa v 
ospredje sanacija poškodb v gozdovih in ukrepi 
varstva gozdov. V letu 2015 je sanitarni posek 
poškodovanega in obolelega drevja znašal že 
dve tretjini vsega poseka v gozdovih. S krepitvijo 
stabilnosti in vitalnosti gozdov z ukrepi načrtnega 
gospodarjenje lahko del škode preprečimo in 
omilimo. V teh kriznih razmerah pa je pomemben 
strokoven pristop, predvsem pa sodelovanje vseh: 
lastnikov gozdov, javne gozdarske službe, goz-
darjev, ki izvajajo dela v gozdovih, raziskovalcev, 
izobraževalnih ustanov, politike in družbe nasploh. 

S prireditvami ob Tednu gozdov 2016 želimo 
prav te akterje povezati, zato so ključne gozdarske 
in naravovarstvene inštitucije v Sloveniji pripravile 
več kot 60 različnih dogodkov za strokovno in 
splošno javnost po vsej Sloveniji. Celoten pregled 
dogodkov ob letošnjem Tednu gozdov je na voljo 
na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije 
http://www.zgs.si/. Če jih omenimo le nekaj: 
Uvodna prireditev Tedna gozdov 2016 z naslo-
vom Izzivi slovenskega gozda je bila 20.5.2016 v 
Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani in je 
bila del dogodkov celotedenskega festivala gozda, 
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varstva narave, Alp, pohodništva in drugih oblik 
aktivnosti v naravi pod skupnim imenom Pomlad 
pod Triglavom. Slovenska gozdarska stroka je 
23. in 24. maja 2016 organizirala 1. srečanje na 
visoki ravni o koordinacijskem mehanizmu (16 
+1) med Ljudsko republiko Kitajsko in državami 
Srednje in Vzhodne Evrope (CEE), ki se je udeležil 
tudi kitajski minister za gozdarstvo. Slovenija je 
namreč s podporo 4. Vrha voditeljev držav CEE 
in Kitajske novembra 2015, postala koordina-
torka za vzpostavitev mehanizma za usklajevanje 
sodelovanja med LR Kitajsko in državami CEE 
na področju gozdarstva. Več lokalnih dogodkov 
za mladino in odrasle so v Tednu gozdov pri-
pravile območne enote ZGS npr. »Gozd, voda in 
mlinček« v Ljubljani, »Gozdovi na robu mesta« 
v Mariboru in »500 let celjskih mestnih gozdov 

Slika 1: Kitajski minister za gozdarstvo je ob obisku posadil drevo na vrtu GIS v Ljubljani (Foto: ZGS) 

v Pečovniku« v Celju, če omenimo le nekatere. 
Drugačen pogled na rastline in drevesa je ponujal 
»Dan očarljivih rastlin« v ljubljanskem Biološkem 
središču. Sredi tedna je potekala otvoritev razstave 
»Gozdovi Kranjske industrijske družbe« v galeriji 
Gozdarskega inštituta Slovenije, srečanje gozdarjev 
treh dežel »Pannonia 2016« na Pohorju in EFUF 
2016 – konferenca evropskega foruma za urbano 
gozdarstvo v Ljubljani in Celju. Krog prireditev 
je bil sklenjen v četrtek, 2. junija 2016 v Radečah 
z zaključnim dogodkom Tedna gozdov 2016 v 
okviru tradicionalnega Srečanja na Savi. 

Zavod za gozdove Slovenije
mag. Andrej BREZNIKAR

višji koordinator za področje gozdarstva 
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Na mednarodni Dan Zemlje, 22. aprila 2016, 
je na Srednji Bistrici ob Muri potekala druga 
delavnica projekta GoForMura za širšo javnost 
»Vključevanje deležnikov v izdelavo upravljavskih 
načrtov za izbrani območji Natura 2000 ob Muri«. 
Delavnice se je udeležilo prek 50 ljudi, ki so prišli 
iz Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega 
inštituta Slovenije, Inštituta za ohranjanje naravne 
dediščine LUTRA, Zavoda RS za varstvo narave 
OE MB, urbarialnih skupnosti, Gozdnega in 
lesnega gospodarstva Murska Sobota, Centra 
za kartografijo favne in flore, JZ Krajinski park 
Goričko, DOPPSa, Zveze društev Moja Mura, 
prisotni pa so bili tudi predstavniki lovskih in 
čebelarskih društev, prebivalci in lastniki gozdov 
iz Prekmurja in Prlekije. Osrednja tema je bila 
izdelava upravljavskih načrtov za dve gozdnati 
študijski območji ob Muri, ki je načrtovana konec 
leta 2016.

Raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije, 
Zavoda za gozdove Slovenije in Inštituta LUTRA 
so zbranim predstavili dosedanje rezultate teren-
skega dela na projektnih območjih v Murski 
Šumi in Gornji Bistrici. Obširni terenski popisi 
v letu 2015 so bili podlaga za predstavitev preli-
minarnih rezultatov o stanju dveh tipov poplav-
nih gozdov. Sledili sta predavanji o izvedenih 
gojitvenih delih in problemih pri obnovi gozdov 
ob Muri ter invazivnih tujerodnih rastlinskih 
vrstah v Prekmurju. Predstavljene so bile aktualne 
bolezni drevja, ki ogrožajo stabilnost habitatnih 
tipov ob Muri. O stanju in zahtevah živalskih vrst, 
predvsem bobra in vidre v študijskih območjih, 
pa je govorilo zadnje predavanje.

Predstavitvi dosedanjih rezultatov projekta 
GoForMura je sledila predstavitev osnutkov 
načrtov upravljanja z območji Natura 2000. 
Vsak načrt upravljanja s prostorom mora biti 
predstavljen in usklajen z deležniki prostora (goz-
darji, kmetijci, čebelarji, ribiči, lovci, turističnimi 
delavci…). O tem govori tudi Aarhuška konven-
cija, ki javnosti zagotavlja pravico do dostopa do 
okoljskih informacij, do udeležbe javnosti pri 

Vaše mnenje nekaj velja, tudi pri gospodarjenju z gozdovi
GDK  6+903.1(497.4)(045)=163.6

odločanju in do dostopa do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah. 

Načrtovanje na območjih NATURA 2000 zaradi 
usklajevanja naravovarstvenih in gozdnogojitvenih 
ukrepov terja veliko mero sodelovanja ter dose-
ganja kompromisov med različnimi deležniki. Ta 
območja so namreč združena v mrežo posebej 
varovanih območij Natura 2000. Njen namen je 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, 
da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih 
in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo. 
Mreža Natura 2000 je odziv EU na vse večjo 
zaskrbljenost ljudi nad izumiranjem vrst in uni-
čevanjem naravnega okolja.  

Načrtovanje razvoja prostora je dinamičen 
proces, v katerem sodeluje več igralcev. Vsak 
od njih gleda na prostor s svoje perspektive. 
Povezovanje različnih strok in deležnikov včasih 
poraja tudi nesoglasja in nestrinjanja med njimi. 
Generalno načelo te delavnice na Srednji Bistrici 
in podobnih participativnih postopkov pa je 
doseganje soglasij med vsemi deležniki. V 
tem projektu se soočamo z zahtevnimi izzivi, 
npr. kako uravnotežiti trenutni razvoj gozdov in 
naravovarstvene smernice; kje je ravnotežje med 
ekonomskimi in okoljskimi cilji gospodarjenja z 
gozdovi in kdaj določeni cilji izgubijo pomen, ker 
enostavno ne sodijo več v sodoben čas in prostor.

Na drugi participativni delavnici projekta 
GoForMura smo želeli, da deležniki podajo svoje 
želje, mnenja in predloge neposredno izdelo-
valcem načrtov, saj so možnosti sodelovanja še 
popolnoma odprte. Z mnenji in konstruktivnimi 
pripombami deležnikov (predvsem iz Prekmurja) 
bosta upravljavska načrta pridobila na vrednosti, 
saj bodo vanju vključene vsebine, ki jih lokalni 
prebivalci smatrajo za pomembne.

Na osnovi strokovnih spoznanj in udeležbe 
javnosti prek delavnic v njihovem lokalnem 
okolju bosta jeseni 2016 izdelana upravljavska 
načrta za območji Natura 2000 Murska šuma 
in Gornja Bistrica.  

Gozdarstvo v času in prostoru
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Slika 1: Delo v mešanih skupinah deležnikov (lovci, gozdarji, čebelarji, naravovarstveniki…) je spodbudilo 
izmenjavo mnenj

V projektu, ki traja do konca januarja 2017, 
sodelujejo Gozdarski inštitut Slovenije (nosilec 
projekta) ter partnerji Zavod za gozdove Slovenije, 
LUTRA (Inštitut za ohranjanje naravne dediščine) 
in NINA (Norveški inštitut za naravno dediščino). 
Projekt financira Program Finančnega mehanizma 
EGP 2009–2014 (SI02).

O rezultatih delavnice in naših aktivnostih v 
poplavnih gozdovih Prekmurja si lahko več pre-
berete na spletni strani. Sledite nam lahko tudi 
na Facebooku GoForMura.

mag. Špela Planinšek
za projekt GoForMura
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Učenci izbirnega predmeta okoljska vzgoja iz OŠ 
Selnica ob Dravi in dijaki gozdarskega programa 
Lesarske šole Maribor so se ob dnevu Zemlje 
udeležili dvodnevnega gozdarsko lovskega tabora 
na lovski koči v Rušah. V sodelovanju z Lovsko 
družino Ruše, Zavodom za gozdove Slovenije – 
krajevno enoto Ruše in Podravskim gozdarskim 
društvom so učenci in dijaki spoznali veliko 
novega in zanimivega o gozdnem ekosistemu, 
trajnostnem razvoju in sobivanju vseh živih bitij. 
Dodobra smo spoznali letošnji slogan ob 22. aprilu: 
Drevesa za Zemljo.

Poučno o naravi v naravi – Gozdarsko lovski tabor v Rušah
GDK  945.9(045)=163.6

Realizirali smo veliko različnih dejavnosti, 
kjer so učenci in dijaki ves čas aktivno sode-
lovali. Najprej smo izvedli nekaj iger za razvoj 
socialnih spretnosti in veščin. Udeleženci so se 
medsebojno predstavili, se naučili učinkovitega 
sporazumevanja v različnih situacijah, konstruk-
tivnega sodelovanja v skupini in spoznali načine 
čustvenega doživljanja narave. Na poučnem spre-
hodu skozi gozd so učenci in dijaki dopolnjevali 
ter nadgrajevali svoje znanje o drevesih, grmih, 
podrasti, plodovih, pomenu gozda, ekološkem 
ravnovesju, gozdnih ciklusih itn. V gozd smo odšli 

Gozdarstvo v času in prostoru

Slika 1: Dijaki in učenci so ugotavljali starost čeljusti jelenjadi in srnjadi na podlagi obrabljenosti zobovja
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Slika 2: Spoznavanje narave v naravi - za mlade neprecenljivo in izjemno zanimivo

tudi pozno zvečer, kjer smo ob polni luni doživljali 
prvinskost gozdnega okolja in prisluhnili tišini 
ter naravnim zvokom. Na terenu smo si ogledali 
lovske objekte (preže, krmišča, liznice) in sledili 
zanimivi pripovedi lovca Mihca Dajčmana, dipl. 
inž. gozd., o vrstah divjadi in drugih živalih v 
gozdu, njihovem prehranjevanju, razmnoževanju, 
vplivu na habitate. Predstavil nam je delo lovcev 
in zakone ter pravilnike, ki jih morajo upoštevati. 
Pod njegovim vodstvom so nekateri udeleženci 
pri lovski koči z velikim zanimanjem izdelovali 
solnice, ostali pa so spoznali, kako se srnjadi in 
jelenjadi na podlagi obrabe zobovja določa starost. 
Poslušali so tudi predavanje o samoniklih gobah 
in ob projekciji prepoznavali vrste gob, se poučili o 
njihovi strupenosti ali užitnosti, načinih priprave, 
opozorilih glede nabiranja. Seznanili so se tudi z 
gojenjem različnih vrst pri nas in po svetu.

»Takšnih poučnih uric v naravi in koristnih 
druženj na svežem zraku bi si še želeli,« so ob 
koncu povedali udeleženci. Strinjamo se, da je 
najbolj pomembno vseživljenjsko znanje, ki ga 
posameznik obvlada in doživi na lastnih izkušnjah. 
Če se to dogaja sredi čudovitih pohorskih gozdov 
pa je seveda vse še lepše in bolj trajno!

Za pomoč pri izvedbi gozdarsko lovskega 
tabora se zahvaljujemo Lovski družini Ruše, 
Zavodu za gozdove Slovenije – krajevni enoti 
Ruše in Podravskemu gozdarskemu društvu, še 
posebej pa gre zahvala glavnemu koordinatorju 
Mihcu Dajčmanu.

Prof. Manja Kokalj,
Mag. inž. gozd. Mateja Kišek
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Slika 1: Kmetijska krajina v okolici mesta Clermont Ferrand (Foto: Janez Pirnat)

V letu 2016 sem v marcu in aprilu ter maju preživel 
študijski dopust v Franciji in na Portugalskem. 
Prvi del je tako potekal v Franciji v pokrajini 
Auvergne.  Auvergne se nahaja v središču Fran-
cije, gre za deželo vulkanov, dežela je posebej 
zanimiva zaradi edinstvenega prepleta geologije in 
geomorfologije, ki značilno vplivata tudi na rabo 
tal, saj zaznamuje prostor kar osemdeset ugaslih 
vulkanov na razdalji približno 40 kilometrov, kar 
je največ v Evropi.

»Najbolj trdna konstanta v naravi je sprememba«
GDK  945.35(44)(469)(045)=163.6

Za pokrajino Auvergne je značilno kmetijstvo, 
poleg kmetijskih krajin pa so zanimive še t.i. 
krajine omejkov,  pašnikov z živimi mejami in 
prepletom gozda. V naravnih gozdovih prevladu-
jejo listavci, v umetnih nasadih pa iglavci, v vsej 
pokrajini se prepletajo kmetijska raba, gozdovi, 
reke in majhne vasi. Take naravne danosti so 
idealne za razvoj trajnostnega turizma in varstva 
narave. Najbolj znan vulkan v regiji, Puy de Dôme, 
je bil razglašen za naravni spomenik. V novejšem 
času je trajnost zapisana kot  trajnost absolutna 
prednostna naloga za turizem in kmetijstvo. Poleg 
vulkanov ne gre spregledati odličnih domačih 

jedi, od številnih sirov do vina, kar daje pokrajini 
Auvergne posebno prijazen pečat.

Prvi del mojega študijskega dopusta je potekal 
na Univerzi v Clermont Ferrandu. Univerzitetni 
center VetAgro Sup, Clermont Ferrand, sestavljata 
dva kampusa (Lyon in Clermont-Ferrand), skupaj 
s preko 1.000 študentov, 300 zaposlenih, imajo 
sklenjne pogodbe o sodelovanju v več kot 40 
državah. VetAgro Sup se nahaja v dveh različnih 
regij Francije: Auvergne in Rhône-Alpes.

Center VetAgro Sup je bil ustanovljeno po 
združitvi med nekadanjo fakulteto za veterino 
v Lyonu in kmetijsko fakulteto v Clermont-
-Ferrandu. Sedaj so zelo ponosni na Inštitut za 
visokošolsko izobraževanje. Glavne prednostne 
naloge inštituta so usposabljanje inženirjev, ki 
naj zagotavljajo znanja in podporo gospodarskim 
akterjem na področju znanosti o hrani, zdravja 
živali, kmetijske in okoljske znanosti. VetAgro Sup 
ponuja paleto visoko kakovostnih treningov na 
področju znanosti o življenju, kamor vključujejo 
tudi vsebine s področja krajinske ekologije.
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Kot najpomembnejše naloge na področju 

razvoja podeželja vidijo naslednje vprašanje glo-
balnega trajnostnega razvoja. Svet se sedaj sooča 
z vprašanji trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj 
temelji na treh vidikov: okoljskih, ekonomskih 
in socialnih.

Kar zadeva okoljski vidik, je treba ukrepe 
sprejeti v naprej, zlasti v zvezi z nadzorom virov 
onesnaževanja in ohranjanja okolja, saj se zavedajo, 
da tudi kmetijski in živilski proizvodni sistemi v 
veliki meri prispevajo k onesnaženosti tal, vode 
in zraka. 

Drugo pomembno okoljsko vprašanje je ohra-
njanje vode, energije in virov, biotske raznovrstno-
sti, ki je neobhodni del razvojnih ciljev. 

Z ekonomsko socialnega vidika, kmetijske in 
industrijske produkcije, kot tudi lokalne gospo-
darske infrastrukture, je treba ohranjati kmetijska 
zemljišča, pri čemer pa je potrebno upoštevati 
razvoj cele družbe. Pojavljajo se nova vprašanja v 
zvezi z upravljanjem mnogonamenskih kmetijskih 
krajin. Zaradi hitrega širjenja urbanizacije, je 
ključno vprašanje za prihodnost gospodarskega 
ravnotežja med mesti in podeželjem, med pro-
izvodnjo hrane, rekreacijo in varstvom narave. 

Tem zadnjim izzivom je posvečen tudi študijski 
program na MSc stopnji, ki traja 6 semestrov in ga 
sestavljajo obvezni in izbirni predmeti. V okviru 
izbirnih predmetov sem sodeloval tudi podpisani 
in sicer pri pripravi in izvedbi izbirnega predmeta: 
»Cartography and Geographical Information 
Systems«, ki ga vodi prof. dr. Yves Michelin.  
Ta modul je del Msc študijskega programa  
PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT, Formation 
initiale d’Ingénieur, in poteka v angleščini. 

V okviru tečaja se študent nauči zbiranja in 
priprave geografskih podatkov, prostorske analize 
in načela kartiranje, priprava rasterskih baz (Idrisi) 
in vektorskih podatkov (Arc GIS).

V drugem delu smo na realnem primeru 
izdelovali presojo vplivov na okolje ob načrtovani 
novi cesti, pri kateri je bilo potrebno upoštevati 
predvsem naravovarstvene omejitve okoliške 
kmetijske krajine.

Drugi del študijskega dopusta je potekal na 
Portugalskem na univerzi v Évori, v pokrajini 
Alentejo. Najbolj zančilna oblika rabe tal je t.i. 
Montado, to so področja obsežnih pašnikov s 
hrasti plutovci.

Slika 2: Pogled na montado z Évore (Foto: Janez Pirnat)
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V zadnjih desetletjih se je veliko teh tradicional-

nih večnamenskih krajin z značilnimi kompleksi 
silvo-pastoralnega sistema temeljito spremenilo. 
Sistemi kmetovanja morajo danes zagotoviti še 
številne druge funkcije, ne le kmetijsko proizvo-
dnjo, to je podpora za rekreacijo, zdravje in dobro 
počutje, kulturno identiteto, ohranjanja naravnih 
virov in kakovosti okolja. Hkrati se spreminjajo 
želje in potrebe lastnikov, ki želijo biti močneje 
vključeni v dogajanje in spremembe v prostoru, 
po drugi strani pa izražajo svoje potrebe tudi 
mestni prebivalci. V novejših raziskavah so različni 
strokovnjaki  raziskovali, kaj pomeni montado za 
lastnike zemljišč, kot tudi za druge uporabnike 
prostora. Z vodenimi intervjuji in anketami so 
ugotovili, da je montado za obe skupini najvišje 
ocenjena vrsta krajina izmed vseh krajinskih tipov 
v regiji, pri čemer so ljudje z vizualnega pogleda 
višje ocenjevali kompleksne krajinske vzorce, kot 
pa večje bloke homogene rabe tal.

Zaradi vseh navedenih dejavnikov se dogajajo 
počasne spremembe, postopno se razvija nov 
pokrajinski mozaik, vendar je še vedno negotovo, 
v kakšni obliki (velikost in prostorski razpored) 
naj se montado v prihodnje ohrani. Pomena 
Montada se zaveda tudi vlada, ki v okviru spre-
mljevalnih ukrepov skupne kmetijske politike, 
podpira ohranjanje tradicionalnih sistemov rabe 
zemljišč in posledično njihove krajine.

Prihajajočih sprememb v kmetijskem pro-
storu se zavedajo tudi na univerzi v Évori zato 
organizirajo v septembru 2016 kongres na temo 
silvo-pastoralnih sistemov.  http://www.silvopa-
storal2016.uevora.pt/

Namen tega kongresa je zbrati raziskovalce 
in upravljalce iz različnih disciplin, ki se tako ali 
drugače ukvarjajo z upravljanjem in trajnostjo 
Silvo-pastoralnih sistemov. Pri tem upajo, da bo 
kongres ustvaril plodna okvir za napredek skozi 

interdisciplinarnost raziskovalnih pristopov, ki 
lahko pomagajo prenesti znanstveno znanje v nove 
rešitve za upravljanje. Kongres bo imel naslednje 
delovne sklope:
- Velikopovršinski trendi: ocenjevanje in  
 kartiranje na regionalni in svetovni ravni
- Ocena krajin in klasifikacija: doslednost  
 v t.i. mehkih vzorcih
- Paše sistemi, upravljanje živine in živalski  
 proizvodi
- Gospodarjenje z gozdovi in modeliranje:  
 gozdarstvo, upravljanje in načrtovanje
- Škodljivci in bolezni
- Požari v naravi in naravne nesreče
- Voda in ogljik ter podnebne spremembe
- Les in nelesni izdelki, preoblikovanje in  
 industrija
- Ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekološko  
 delovanje
- Ekosistemske storitve, kot podporni okvir  
 v smeri prehoda na trajnostne silvopastoralne  
 sisteme
- Ekonomika silvo-pastoralnih sistemov, vključno  
 z novimi trgi
- Inovacije v daljinskem zaznavanju in analizah
- Integrirani pristopi družbenih ved k  
 silvo-pastoralnim sistemom
- Razvoj v smeri celostnih pristopih in podpor  
 za upravljanje

V raziskovalni skupini za pripravo in izvedbo 
kongresa sem v okviru izmenjave na univerzi v 
Évori sodeloval tudi podpisani.

Obe študijski izmenjavi je deloma podprla 
tudi Pahernikova ustanova, za kar se ji iskreno 
zahvaljujem.

Prof. dr. Janez Pirnat
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 

BF, Večna pot 83, 1000, Ljubljana
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Že veliko let nazaj je kolega Tone Prelesnik ure-
sničil idejo, da po gozdovih Roga označi pot, ki 
bo povezala najbolj zanimive točke naravne in 
kulturne dediščine. Pot, ki je dolga nekaj več kot 
60 km se začne in konča v Kočevju (pri motelu 
Jezero). Je dobro označena z zeleno medvedovo 
šapo na beli podlagi in opremljena z nekaj infor-
macijskimi tablami. Ob poti je veliko zanimivosti 
(ostanki vasi, posebna drevesa, gozdni rezervati ), 
poteka pa tudi mimo dveh pragozdov. Zastavljena 
je tako, da jo »normalni« pohodniki z vmesnim 
prenočevanjem (v gozdnih kočah ali kje drugje) 
prehodijo v treh dneh. Številni obiskovalci pa 
prehodijo samo najlepše dele poti. Pač odvisno 
od časa ali fizičnih sposobnosti.

Skupina navdušenih »hodoljubcev« iz Kočevja 
pa je za preizkus svoje vzdržljivosti in trme to 
pot prehodila že večkrat. Ampak v enem dnevu! 

In leta 2014 so izzvali še vse druge ljubitelje 
hoje ali upajo in zmorejo ta podvig. Tako se je 

Hoja po Roški pešpoti ali Pohod po medvedovih stopinjah
GDK  945.25(045)=163.6

rodil »Pohod po medvedovih stopinjah«, ki je 
letos doživel tretjo ponovitev.

V organizacijskem odboru nas sodeluje kar 
nekaj prostovoljcev, ki skušamo zagotoviti vse, da 
bi se pohoda udeležilo čim več pohodnikov, da 
bi se kljub izmučenosti in z ožuljenimi nogami, 
zadovoljni vračali domov. Predvsem pa, da bi 
vsi še pred nočjo tako ali drugače prišli do cilja. 
Pomembno vlogo pri pohodu imamo, kot najboljši 
poznavalci gozdov na Rogu, gozdarji, še aktivni 
in že upokojeni. Še posebej so pohodniki veseli, 
ko ji sredi največje divjine pričaka Tone Prelesnik 
in jim postreže z dišečo kavo in jih opogumi s 
prijazno besedo.

Seveda pa vseskozi poudarjamo, da to ni tek-
movanje ali lov za rekordi, temveč svojevrsten 
test usposobljenosti udeležencev.

Udeležencev je vsako leto več, dodali smo 
možnost, da manj sposobni prehodijo le prvo ali 
drugo polovičko poti. Seveda se tudi mi učimo 

Slika 1: Foto: Janez Konečnik



GozdV 74 (2016) 5-6270

Gozdarstvo v času in prostoru

Slika 2: Foto: Janez Konečnik

na napakah, ki jih skušamo odpravljati, kakšnih 
večjih sprememb pa v prihodnje ne načrtujemo. 
Mogoče bo potrebno omejiti število pohodni-
kov, ki jih je vsako leto več. Prvega pohoda se je 
udeležilo 74, drugega 134 in tretjega preko 200 
pohodnikov, od tega se je približno polovica 
pogumno lotila cele poti.

Letos smo bili še posebej veseli udeležbe naših 
kolegov, gozdarjev iz Južne Tirolske. Kar 6 jih je 

prepotovalo več kot 550 km, da so lahko potem 
pešačili ves dan in uživali ob pogledu na lepote 
naše narave.

Razumem pa naše, slovenske gozdarje, ki se že 
med službenimi obveznostmi dovolj »nahodijo« 
in potem v soboto počivajo. Pa vseeno hvala tistim 
štirim gozdarjem, da so se pridružili pohodnikom.

Janez Konečnik
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V soboto 23. aprila je v Kočevju potekalo 13. 
Gozdarsko prvenstvo v košarki. Čemerno jutro 
je bolj oviralo kolege, ki so se na isti dan udeležili 
Pohoda po medvedovih stopinjah, košarkarje pa 
pri tekmovanju precej manj. Prvenstva so se ude-
ležile tri ekipe, čeprav je bilo v startu prijavljenih 
6 ekip – pomanjkanje časa in staranje generacij se 
pozna tako v gozdu, kot pri gozdarjih. Odigrane 
so bile tri tekme – vsaka ekipa (Kranj, Postojna, 
Kočevje) je med seboj odigrala po svojih najboljših 
močeh. Najbolj napeta je bila zadnja tekma med 
Kranjskim gozdarskim društvom in Gozdarskim 
društvom medved, v kateri so v zadnjih stotinkah 
tekme kratko potegnili domačini. Kranjsko goz-
darsko društvo je tako po 13. letih prvič osvojilo 
naslov prvaka, čemur so tudi ostali tekmovalci z 

Gozdarsko prvenstvo v košarki 2016
GDK  946(497.4)(045)=163.6

veseljem nazdravili na popoldanskem pikniku pri 
gozdarski koči na Fridrihštajnu. Udeleženci so tudi 
zelo pohvalili korektno sojenje domačih sodnic. 
Po obilnem kosilu so se udeleženci prvenstva 
preizkusili še v balinanju in ploščkanju, kjer pa je 
absolutni prvak v entuzijazmu domači upokojeni 
košarkar Jože P., ki je tekmovalce spodbujal k 
»samo« še eni tekmi. Pri organizaciji prvenstva 
se je (organizacijsko in materialno) zelo izkazal 
in potrudil Danilo Bajc iz podjetja Lesdog, ki je 
večni podpornik košarke v domačem mestu in 
širše. Nekaj fotografij in posnetkov ter predvsem 
razburljivi finale lahko najdete na youtube, če 
vtipkate. »Prvenstvo gozdarjev v košarki 2016«.

Zoran Bitorajc
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Uvodnik

Cene in trg lesne biomase za energetske namene
Podobno kot v zadnji številki revije (5–6), letnika 74, so glavni poudarki 
tudi te številke  glede rabe lesne biomase kot obnovljivega vira energije 
(OVE). Zvezka se med seboj razlikujeta v tem, da je pri prvem poudarek 
na tehnologijah pridobivanja lesne biomase za OVE, trenutna številka pa 
pojasnjuje nekatere zanimivosti z vidika trga in cen lesnih goriv. Evropa 
je, v primerjavi z drugimi celinami, na prvem mestu pri proizvodnji in 
rabi lesnih peletov. Glede na gibanje cen lesnih goriv v Sloveniji so peleti 
med najdražjimi, medtem ko so sekanci cenejši od drv. Bolj ko je lesno 
gorivo predelano, težje je potrošniku oceniti njihovo kakovost. V pomoč 
zato predstavljamo nekatere izbrane spletne aplikacije, kjer lahko preve-
rite ponudnike, povprečno ceno in kakovost izbranih vrst lesnih goriv. 
Od omenjenih vsebin se nekoliko razlikuje prva znanstvena razprava, 
ki nazorno predstavi prihodnost ponovne uporabe odsluženega lesa. 
Za Slovenijo je pri tem še veliko potenciala, saj se trenutno velik delež 
odsluženega lesa odlaga, kar pa ni zaželeno zaradi nastanka toplogrednih 
plinov (metana).

V poletnih mesecih se je v slovenskih gozdovih in gozdarstvu dogajalo 
veliko aktualnega, saj je z delom začela nova gospodarska družba Sloven-
ski državni gozdovi, hkrati pa po slovenskih gozdovih pustoši smrekov 
podlubnik. Gozdarji se pogosto pritožujemo, da v javnosti nismo dovolj 
prisotni in posledično gojimo občutek, da je naše delo premalo cenjeno 
in prepoznavno. V zadnjih tednih pa je prisotnost v medijih izjemna. 
Žal  je glavni razlog sušenje dreves iglavcev, predvsem smreke, zaradi 
lubadarja. Če se ozremo v preteklost, je bilo po žledolomu spomladi 
2014 in prepočasni sanaciji poškodovanih sestojev iglavcev (predvsem v 
zasebnem sektorju in nekaterih območjih državnih gozdov) kar nekako 
pričakovati, da bo v letih, ki bodo sledila, nastala gradacija podlubnikov. 
Do zadnjega smo nekako upali, da ga bo  mogoče omejiti z vestnim pisa-
njem C-odločb in da bodo v letu 2016 vremenske razmere zanj resnično 
neugodne. Žal so mu bile celo naklonjene in sedaj lahko že nekaj časa v 
domačih časnikih in drugih medijih (radio, TV) prebiramo, gledamo in 
poslušamo dramatična opozorila, kot so: »Bo lubadar uničil vse smrekove 
gozdove?« ali »Pozabite žledolom, največja katastrofa se v slovenskih goz-
dovih dogaja prav zdaj.« Različne strokovne ustanove so končno morale 
strniti svoje vrste in v pripravi je konkreten načrt, kako čim učinkoviteje 
zajeziti pohod smrekovih podlubnikov in sanirati že narejeno škodo.

Pri dosedanjih ukrepih se postavlja vprašanje, v kolikšni meri smo 
pri poseku nekaj milijonom kubikov smrekovih dreves sploh opravili 
posek pravočasno, ko je bil lubadar še na drevju, in v kolikšni meri je bil 
napadeni les predelan pravočasno. Da bi bil posek  opravljen pravočasno, 
je predviden tudi morebitni poseg v zasebno lastnino. Glavno vprašanje, 
ki se je tako pojavilo, je: »Kako upravičiti  večje posege v lastnino enega, 
da zaščitimo lastnino drugega oz. javnega interesa?« Če se vrnemo k 
publiciteti, se na koncu lahko vseeno poskušamo oklepati rekla: »Vsaka 
publiciteta je dobra, tudi slaba!«

Dr. Mitja SKUDNIK in mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1 ZAKONODAJNO OZADJE
1 LEGISLATION BACKGROUND

V strokovni in zakonski terminologiji se med 
seboj pogosto mešajo termini odpadek, ostanek in 
stranski proizvod ter odslužen les. Terminologija, 
ki je uporabljena v posameznem dokumentu, je 
pogosto odsev časa in odraža pogled družbe na 
splošno veljavno problematiko. Odpadek je v 
različnih družbah definiran kot:
- stvar, za katero njen lastnik ne prevzema več 
 odgovornosti (Zakonodaja iz ZDA),
- odpadki so vse, čemur je pretekel rok uporabe 
 (Stališče OZN),
- vsako snov ali stvar, ki je navedena v Prilogi 1 
 in jo je lastnik odvrgel oz. je namenjena za 
 odmet (EU do leta 2008). 

V Direktivi 2008/98/ES ter Uredbi o odpadkih 
(Uradni list RS, 103/2011) je odpadek defini-
ran kot snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, 
namerava zavreči ali mora zavreči. Ta defini-
cija ima veliko pomanjkljivost. O uporabnosti 

1 Izr. prof. dr. M. H, Univerza v Ljubljani, Biotehniška  
fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Jamnikarjeva 101,  
SI 1000 Ljubljana, Slovenija, miha.humar@bf.uni-lj.si
2 B. L., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,  
Oddelek za lesarstvo, Jamnikarjeva 101, SI 1000  
Ljubljana, Slovenija, bostjan.lesar@bf.uni-lj.si

GDK 839.8(045)=163.6

Odslužen les – surovinski vir z velikim potencialom
Recovered Wood – Raw Material with Great Potential

Miha HUMAR1, Boštjan LESAR2

Izvleček:
Humar, M., Lesar, B.: Odslužen les – surovinski vir z velikim potencialom; Gozdarski vestnik, 74/2016, št. 7-8. 
V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila 
Marjetka Šivic.
Les sodi med najpomembnejše surovine v Sloveniji. Izrazita prednost lesa je njegov nizek ogljični odtis. Vendar to 
velja le za les, s katerim ustrezno ravnamo tudi po koncu življenjske dobe. Odlaganje biorazgradljivih odpadkov 
na deponije se odraža v emisijah metana, ki, če jih ne ujamejo, lahko povsem izničijo okoljske prednosti lesa. 
Zato je nujno treba poskrbeti za primerno ravnanje z lesom tudi po koncu življenjske dobe.
Ključne besede: les, odslužen les, kaskadna raba lesa, odpadki

Abstract:
Humar, M., Lesar, B.: Recovered Wood – Raw Material with Great Potential; Gozdarski vestnik (Professional 
Journal of Forestry), 74/2016, vol 7-8. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 18. Translated 
by authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Wood is the most important renewable material in Slovenia. Its low carbon footprint is one of the most impor-
tant environmental benefits of the wood. However, low environmental profile is valid only for wood which is 
managed properly at the end of its service life. Deposition of wood and other biodegradable materials to landfills 
results in huge methane emissions, which completely diminish environmental benefits of wood, if methane is 
not somehow captured. Therefore, proper management systems for recovered wood at the end of its service life 
have to be developed.
Key words: wood, recovered wood, cascade use of wood, waste

oziroma neuporabnosti se praviloma odloča le 
imetnik odpadka. Pogosto je odločitev povsem 
racionalna. Marsikateri »odpadek« je še vedno 
uporaben, a morda zaradi majhne količine in 
stroškov, povezanih s prevzemom, za imetnika 
ne pomeni vira dohodka, temveč le strošek, ki se 
ga mora znebiti na najlažji način. Velika večina 
odpadkov je navedenih v katalogu odpadkov. 
Vsaka vrsta odpadkov iz omenjenega kataloga 
ima svojo šifro, ki omogoča lažjo komunikacijo 
in izmenjavo podatkov.

Širša definicija odpadka je: Odpadek je vsaka 
snov oziroma predmet v tekočem, plinastem ali 
trdnem agregatnem stanju neznanega lastnika ali 
ki ga proizvajalec, lastnik ali imetnik ne more ali 
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ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti 
oziroma mu škodi ali ga je zaradi interesov varstva 
okolja oziroma drugega javnega interesa treba 
obdelati, predelati ali odložiti, kot je predpisano.

V direktivi 2008/98/ES sta dodatno pojasnjena 
pojma: “end-of-waste” in stranski produkt.

Direktiva o odpadkih in razveljavitvi nekaterih 
direktiv (2008/98/ES) definira stranski proizvod 
kot: 
- ima zagotovljeno nadaljnjo uporabo brez  
 predhodne posebne obdelave,
- je proizveden kot integralni del rednega  
 proizvodnega postopka,
- je njegova uporaba zakonita, t.j., da izpolnjuje  
 vse produktne, zdravstvene in okoljske zahteve  
 za specifično uporabo.

Omenjena direktiva jasno definira, kdaj so 
snovi ali predmeti, ki nastanejo pri proizvodnem 
procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja 
takšnih snovi ali predmetov, stranski proizvodi in 
ne odpadki. Odločitev, da neka snov ni odpadek, je 
mogoče sprejeti le na podlagi usklajenega pristopa, 
ki se redno posodablja, in kadar je to skladno z 
varstvom okolja in zdravja ljudi. Če je uporaba 
stranskega proizvoda dovoljena z okoljevarstvenim 
dovoljenjem ali splošnimi okoljskimi predpisi, 
lahko države članice na podlagi tega določijo, da 
splošni škodljivi vplivi na okolje in zdravje ljudi 
niso pričakovani; predmet ali snov se lahko šteje 
za stranski proizvod le, če so izpolnjeni določeni 
pogoji. Ker so stranski proizvodi uvrščeni v 
kategorijo proizvodov, bi moral biti njihov izvoz 
v skladu z zahtevami ustrezne zakonodaje sku-
pnosti. Da bi dosegli prenehanje statusa odpadka, 
je lahko postopek predelave enostaven. Določilo 
ne izključuje nevarnih odpadkov kot stranskih 
proizvodov!

Lesni ostanki, ki nastajajo med industrijskim 
procesom, so tipičen primer stranskega proizvoda. 
Sekance ali žagovino lahko uporabimo v številne 
namene: od ivernih plošč, peletov, briketov, nastilja 
za živali … Lesni ostanki imajo ceno. Njihovega 
nastanka pa ni mogoče preprečiti v celoti. V 
določenih koledarskih oziroma časovnih obdo-
bjih je veliko povpraševanje po lesnih ostankih. 
V takih primerih številni sodobni žagarski obrati 
optimizirajo svojo proizvodnjo tako, da nastaja 

več oziroma manj posameznih izdelkov. Lesni 
ostanki so torej v skladu z zakonodajo definirani 
kot stranski proizvod (Helsen in Van den Bulck, 
2005; Humar in sod. 2007).

V povezavi s terminom lesni odpadki ali lesni 
ostanki se pogosto pojavljata tudi termina obdelava 
odpadkov in ponovna uporaba. Obdelava odpad-
kov pomeni postopke predelave ali odstranjevanja, 
ki vključujejo pripravo za predelavo ali odstranje-
vanje. Ponovna uporaba pomeni vsak postopek, 
pri katerem se proizvodi ali sestavni deli, ki niso 
odpadki, ponovno uporabijo za namene, za katere 
so bili prvotno izdelani ali kateri drug namen.

V skupino »end of waste« spadajo odpadki, ki 
jih ni mogoče oziroma jih ne smemo uporabiti v 
noben drug namen, kot da jih sežgemo v pose-
bej za to namenjenih kotlih ali jih odložimo na 
posebne deponije. Takih odpadkov ne smemo 
ponovno uporabiti ali jih reciklirati. V to skupino 
spadajo zelo onesnaženi lesni ostanki ali odslužen 
les, kot je na primer les, zaščiten z živosrebrovim 
kloridom ali polikloriranimi bifenili. Skupina 
»end of waste« zajema odpadke, ki jih na noben 
način ni mogoče varno ponovno uporabiti, jih 
reciklirati… Zanje ni povpraševanja in jih ni 
mogoče ali jih ne smemo prodati.

2 ODSLUŽEN LES 
2 RECOVERED WOOD

Odslužen les (angleški izraz: recovered wood, 
post consumed wood) je les na koncu (po koncu) 
življenjske dobe. V to skupino sodijo: odslužen 
konstrukcijski les, staro pohištvo, ostanki pakir-
nega materiala … Med odslužen les ne prište-
vamo industrijskih ostankov, sečnih ostankov 
(Preglednici 1 in 2).

V EU ni celovite direktive, ki bi obravnavala 
odslužen les. Tudi v slovenski zakonodaji les ni 
celovito obravnavan. Problematiko odsluženega 
lesa delno zajema Uredba o predelavi odpadkov v 
trdna goriv in njegovi uporabi (Uradni list RS, št. 
96/2014). Ta uredba je nastala pod močnim vpli-
vom nemške Uredbe o gospodarjenju z odsluženim 
lesom (Altholzverordnung – AltholzV) (2002). 
Nemčija je na tem področju orala ledino in se je 
kot prva v EU zavedala potenciala odsluženega 
lesa. Uredba o odsluženem lesu je v Nemčiji začela 

Humar, M., Lesar, B.: Odslužen les – surovinski vir z velikim potencialom
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veljati 1. marca 2003, kasneje pa je bila deležna še 
nekaj sprememb. Temu dokumentu so v Nemčiji 
namenili veliko pozornosti, saj je bila zasnovana 
kot model za razvrščanje in klasificiranje odslu-
ženih materialov. Uredba jasno navaja, za kaj 
so primerne posamezne vrste odsluženega lesa.

Uredba o gospodarjenju z odsluženim lesom 
(Altholzverordnung – AltholzV) razvršča les v 
štiri skupine glede na onesnaženost. Za vsako od 
skupin določi tudi možnosti nadaljnje uporabe. 
- Razred A I: Les, ki je v svojem naravnem  
 stanju in je bil morda le mehansko obdelan in  
 ni onesnažen s kemikalijami.
- Razred A II: Lepljen, s površinskimi premazi  
 obdelan les. Lepila in premazi ne vsebujejo  
 halogeniranih ogljikovodikov ali premazov za  
 les.
- Razred A III: Odslužen les, obdelan s premazi,  
 ki vsebujejo halogenirane ogljikovodike, a ne  
 vsebujejo biocidnih proizvodov za zaščito lesa.
- Razred A IV: Odslužen les, obdelan z zaščitnimi  
 sredstvi za les (železniški pragovi, telefonski  
 drogovi, ograje .... V ta razred uvrstimo les, ki  
 ga ne moremo uvrstiti v nižje tri razrede, razen  
 lesa, ki vsebuje PCB.

3 RABA ODSLUŽENEGA LESA 
3 USE OF RECOVERED WOOD

V slovenski zakonodaji so za razliko od evropskih 
direktiv določene mejne vrednosti onesnaževal, 
ki določajo namen in postopke nadaljnje rabe. 
Najstarejša priporočila za mejne vrednosti posa-
meznih onesnaževal navaja EPF (European Panel 
federation – Evropsko združenje proizvajalcev 
ivernih plošč). Priporočila EPF so nastala na 
podlagi Evropskega združenja za standardizacijo, 
CEN CR 13387, 2004, Child use and care articles – 
General and common safety guidelines. Te mejne 
vrednosti imajo po eni strani velik pomen. Iverne 
in kompozite plošče, izdelane iz odsluženega lesa, 
se uporabljajo tudi za izdelavo otroških igrač in 
pohištva. Vnaprej je nemogoče vedeti, za kaj se 
bodo uporabljale plošče iz odsluženega lesa. Pred 
tridesetimi leti so bile iverne plošče podvržene 
velikemu pritisku zaradi emisij formaldehida, zato 
želijo na vsak način preprečiti, da bi se ponovno 
znašle na črnem seznamu. Mejne vrednosti za 
posamezna onesnažila, ki jih predpisuje slovenska 
Uredba o predelavi odpadkov v trda goriva in 
njegovi uporabi (stare in nove zahteve) in EPF, so 
prikazane v preglednici (Preglednica 4).

Preglednica 1: Primerjava odsluženega lesa in lesnih ostankov z vidika lastnosti
Table 1: Comparison of characteristics of recovered wood and wood residues

Preglednica 2: Število in raznolikost virov lesnih ostankov in odsluženega lesa
Table 2: Number and variability of recovered wood and wood residues

Merilo Odslužen les Ostanki 

Viri Nastaja izredno razpršeno Nastaja točkasto

Kakovost Spremenljiva Homogena

Količine Težko predvidljive Načrtovane 

Anorganske nečistoče da ne

Ostanki biocidov, težkih kovin da ne

Odslužen les Ostanki 

820 000 gospodinjstev 875 lesnopredelovalnih podjetij

Kakovost in količina izredno nihata Kakovost je enotna

Trg še ni v celoti vzpostavljen Obstaja trg
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Vzroki za onesnaženje so lahko zelo različni 
(Preglednica 3) (Amartey, 2007) in vključujejo 
obrabo strojev, onesnaženost med transportom, 
obdelavo z biocidi in površinskimi premazi. Vzroki 
so povzeti iz standarda prCEN/TS 14961, 2004.

Kot je razvidno iz primerjave nemške in 
slovenske uredbe, so mejne vrednosti povsem 
izenačene. Stara uredba je bila bistveno ostrejša 
kot nemška priporočila in ni nastala na podlagi 
znanstvenih izhodišč. Primerjava uredbe EPF 
in slovenske ureditve pa pokaže, da so slovenske 
zahteve relativno ostre. Vprašanje, je ali so tako 
ostre meje smiselne ali ne.

Odslužen les lahko rabimo v različne namene. 
Ves les ni namenjen za vse rabe. Les iz kategorije 

Preglednica 3: Vzroki za prisotnost posameznih onesnažil v odsluženem lesu in povprečne vrednosti posameznih 
kemijskih elementov v neobdelanem lesu
Table 3: Sources of respective pollutants in recovered wood and standard values of selected pollutants in untreated wood

Onesnažilo Vzrok za prisotnost v odsluženem lesu* Povprečna vrednost 
v lesu *(ppm)

Cl
biocidi v zaščitnih pripravkih za les, onesnaženje med 

skladiščenjem ali transportom zaradi soljenja cest, klorirana 
voda za izdelavo plošč, ostanki plastičnih mas

100

Ca ostanki gradbenega materiala 900

Cr
vezava biocidnih učinkovin v les, antioksidant v 

površinskih premazih, ostanki motornih olj, 
obraba kovin zaradi mehanske obdelave (mletja)

1

Fe korozija jekla v stiku z lesom,obraba kovin zaradi 
mehanske obdelave (mletja) 25

Ni ostanki motornih olj,obraba kovin zaradi mehanske 
obdelave (mletja) 0,5

Cu biocidi v zaščitnih pripravkih za les 2
Zn dodatek v površinskih premazih 10 
As biocidi v zaščitnih pripravkih za les <0,1
Br ostanki protipožarnih premazov
Mo ostanki motornih olj
Sn biocidi v zaščitnih pripravkih za les

Cd dodatek v plastiki, laminatih, dodatek v površinskih 
premazih 0,1

Ti Antioksidant v površinskih premazih <20

Pb
Dodatek v površinskih premazih Kontaminacija 

med transportom 
Dodatek v plastiki

2

A I lahko uporabljamo praktične v vse namene: 
od uporabe za kompozite do energetske rabe. V 
skladu s priporočili kaskadne rabe lesa (Slika 6) 
je to relativno nesmiselno. Takšen les bi bilo bolj 
smiselno uporabiti za izdelavo kompozitov, ki 

bi jih po koncu naslednjega življenjskega cikla 
uporabili za energetske namene. Bistveno več 
omejitev se nanaša na rabo ostankov premazanega 
lesa. Na trgu je nemogoče dobiti čisto mešanico 
lesa iz kategorije A II, pač pa se navadno pojavlja 
kot mešanica A II in A III. Ta les ni primeren za 
uporabo za lesne kompozite, lahko pa ga upora-
bimo za izdelavo aktivnega oglja ali sintetičnih 
plinov (Jungmeier in sod., 2004).
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Preglednica 4: Mejne vrednosti za vsebnost nevarnih snovi v lesu v skladu z uredbo AltholzV, Slovensko uredbo 
iz leta 2008 in 2015 ter priporočilom EPF
Table 4: Limit values of selected hazardous compounds in wood according to AltholzV directive. Slovenian ordinance 
and EPF recommendation

Element AltholzV SLO Uredba, 2015 SLO Uredba, 2008 EPF, 2004
B / / 30

As 2 2 3 25
Cu 20 20 / 40
F 100 100 30 100

Cu / / 20 40
Cd 2 2 / 50
Cl 600 600 150 1000
Cr 30 30 / 25
Pb 30 30 90
Hg 0,4 0,4 0,4 25

PCP 3 3 / /
PCB 5 5 / /

4 NAČIN OBDELAVE LESNIH 
»ODPADKOV«

4 POSSIBILITIES FOR »WASTE« WOOD 
TREATMENTS 

Direktiva 2008/98/ES o odpadkih in razveljavitvi 
nekaterih direktiv odpadke stranskih proizvodnih 
procesov (člen 5) že zaznava tudi kot sekundarno 
surovino. Za les to pomeni predvsem odpadke iz 
skupine 03 (A III). Odpadek preneha biti odpadek 
(člen 6), ko je predelan, vključno z recikliranjem, 
in izpolnjuje določena merila. Obstaja več postop-
kov odstranjevanja odpadkov, in sicer: sežig, 
odlaganje, predelava ...

4.1 Odlaganje
4.1 Disposal

Odlaganje odpadkov na odlagališča sodi med 
najmanj zaželene načine ravnanja z odpadki. 
zmogljivosti skladišč so omejene in javnost je 
izjemno nenaklonjena odpiranju novih deponij. 
Poleg tega med anaerobno razgradnjo lesa nastaja 
toplogredni plin metan, ki ima še večji toplogre-
dni potencial kot ogljikov dioksid. To področje 
obravnava Direktiva Sveta 1999/31/ES o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih in smo jo v Sloveniji 
sprejeli preko Uredbe o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih (Ur. list RS, št. 32/2006, 98/2007, 
62/2008, 53/2009, 61/2011). Skupno stališče 
obeh zakonodajnih paketov je, da želimo omejiti 
odlaganje odpadkov na deponije, še posebno 
biorazgradljivih odpadkov. Slovenska direktiva 
določa mejne vrednosti emisij snovi v okolje 
zaradi odlaganja odpadkov, obvezno ravnanje in 
druge pogoje za odlaganje ter pogoje in ukrepe v 
povezavi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem 
in zapiranjem odlagališč ter ravnanja po njihovem 
zaprtju. Neupoštevanje te uredbe je povzročilo 
velike težave pri pridobivanju okoljevarstvenih 
dovoljenj za odlagališča, zato je bilo treba številna 
zapreti. Namen Uredbe je, da se v življenjskem 
obdobju odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih 
vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževa-
nja z emisijami snovi v površinske vode, podzemne 
vode, tla in zrak in da glede globalnega onesnaženja 
okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in 
preprečijo tveganje za zdravje ljudi.

Tudi v svetu praviloma lesnih odpadkov ne 
odlagajo več, saj so odlična surovina za številne 
potencialne rabe. Še vedno pa odlagamo, pepel 
in žlindro, ki nastaneta po toplotni obdelavi 
odsluženega lesa. V tujini te odpadke odlagajo 
v zaprte rudnike soli. Največ odpadnega lesa še 
vedno odložijo v ZDA, pri čemer pa so velike 
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razlike. V bolj razvitih državah (Kalifornija, New 
York) ga veliko uporabijo v energetske namene, 
v osrednjih delih ZDA pa ga večina konča na 
odlagališčih. Iz ZDA prihaja tudi znana težava, 
povezana z odlaganjem odsluženega lesa. Iz lesa, ki 
je bil impregniran s pripravki na osnovi arzenovih 
spojin, se je v vlažnih-močvirnih odlagališčih 
na Floridi arzen izpiral in povsem onesnažil 
podtalnico, ki so jo uporabljali za pitno vodo 
(Solo-Gabriele in Townsend, 2000).

Slika 1: Mešanica gradbenih odpadkov, ki jih je nemogoče sortirati. V tem primeru je odlaganje edina rešitev 
(foto: M. Humar)
Figure 1: Mix of building waste which is almost impossible to separate. In this case disposal is a feasible solution 
(photo: M. Humar)

4.2 Predelava
4.2 Processing

Predelava vključuje naslednje postopke: fizikalno- 
kemijske postopke, toplotne, elektrokemijske ... Z 
elektrokemijskimi postopki spremenimo fizikalno- 
kemijske lastnosti odpadka do take mere, da ga 
lahko odlagamo na ustrezno mesto ali sežigamo. 
Tipični primeri elektrokemijskih postopkov so:
- iz hidroksidov težkih kovin pridobimo kovine,  
 težko topne kovinske soli (primerno kot  
 nadomestilo primarnih surovin), filtrat, ki ne  
 vsebuje ostankov nevarnih snovi,

- s fizikalno-kemijskimi postopki je mogoče  
 očistiti tudi onesnažen odslužen les. Tipična  
 primera sta ekstrakcija z vodno raztopino  
 organskih kislin, EDTA ali elektro-kemijsko  
 čiščenje.

4.3 Energijska izraba odpadkov
4.3 Energy use of wood waste

Energijska izraba odpadkov obsega več postopkov, 
odvisno od onesnaženosti in kakovosti lesnih 

ostankov oziroma onesnaženosti biomase. V zako-
nodaji te postopke pogosto imenujemo toplotna 
obdelava odpadkov, ki vključuje (Helsen in Van 
den Bulck, 2005):
- incineracijo
	 •	 zahteven,	 natančno	 voden	 in	 kontroliran	 
 postopek visokotemperaturnega oksidativnega  
 sežiga, 
	 • 	incineracija	terja	natančne	reakcijske	razmere	 
 (temperatura, zadrževalni čas, turbolenca in  
 hitrost hlajenja plinov, pravilna mešanica  
 odpadkov idr.), 
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Slika 2: Rešetka kotla za incineracijo odsluženega lesa (foto: M. Humar)
Figure 2: Grate of the boiler for incineration of wood (photo: M. Humar)

	 •	 z	 nadzorom	 razmer	 gorenja	 preprečimo	 
 nastajanje strupenih snovi ter zagotovimo  
 ustrezno čiščenje plinov, nevtralizacijo tekočih  
 odplak, 
	 • 	temperatura	mora	presegati	1200°C
- pirolizo
	 •	 toplotna	razgradnja	organskih	materialov	v	 
	 območju	 300°C	 do	 600°C	 brez	 prisotnosti	 
 kisika 
	 •	 produkti	so	gorljivi	plini,	katran,	olja	in	koks	
	 •	 nastalo	 oglje	 pa	 vsebuje	 primesi	 kovin	 in	 
 stekla, ki jih je mogoče ločiti 
	 •	 zaenkrat	se	piroliza	uporablja	le	za	industrijske	 
 odpadke
- uplinjanje je toplotna razgradnja oziroma delna  
 oksidacija v atmosferi z omejeno količino kisika  
	 in	 pri	 temperaturi	 od	 800°C	 do	 2000°C.	 
 Dobljeni reakcijski produkti so delno gorljivi  
 plini in bolj ali manj inertni trdni preostanki  
 (Helsen in Van den Bulck, 2005).

4.4 Zakonsko ozadje uporabe 
odsluženega lesa kot goriva

4.4 Legislation background for use of 
recovered wood as fuel 

Pri nas področje predelave lesnih ostankov in 
odsluženega lesa v energetske namene obravnava 
Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno 
gorivo in njegovi uporabi (UL RS, 96/2014). 
Uredba se nanaša na biomaso, kot jo pojmuje 
uredba: 
Biomasa so biološki odpadki iz predpisa, ki ureja 
odpadke, rastlinski odpadki iz kmetijstva in goz-
darstva ter obratov za predelavo lesa, celuloze, 
papirja in kartona, živalski stranski proizvodi in 
pridobljeni proizvodi iz 14. točke tega člena, bio-
razgradljivi odpadki iz industrije usnja in krzna, 
biorazgradljivi gradbeni odpadki, ter biorazgradljivi 
odpadki iz predelave komunalnih odpadkov in 
ostalih primerljivih dejavnosti.
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Uredba prepoveduje, da se v trdno gorivo 
predeluje odpadke, ki niso navedeni v prilogi 1 
te uredbe. Trdno gorivo, ki ne ustreza določbam 
te uredbe, je pod klasifikacijsko številko 19 12 10 
prepovedano zbirati, prevažati, z njim trgovati ali 
ga posredovati ter uporabljati.

Kot predelavo odpadkov v trdno gorivo se šteje:
– mehansko obdelavo, kot so drobljenje, mletje  
 in sekanje,
– toplotno obdelavo, kot je dehidracija, zaradi  
 zmanjšanja vsebnosti vode,
– mešanje gorljivih tekočih odpadkov s trdnimi  
 odpadki zaradi njihovega strjevanja,
– mešanje odpadkov zaradi doseganja željene  
 neto kurilne vrednosti ali
– kombinacijo postopkov iz prejšnjih alinej.

Slika 3: Delež odsluženega lesa v ivernih ploščah proizvajalcev iz izbranih držav (Vir: EPF)
Figure 3: Shares of recovered wood in the particle boards in respective countries (Source: EPF)

4.5 Recikliranje
4.5 Recycling

Recikliranje pomeni vsak postopek predelave, pri 
katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v 
proizvode, materiale ali snovi za prvotni namen 
ali druge namene. Opredelitev vključuje ponovno 
predelavo organskih snovi, ne vključuje pa ener-
getske predelave in ponovne predelave v materiale, 
ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje. 
Tipičen primer recikliranja lesnih ostankov in 

odsluženega lesa je predelava v iverne ali vlaknene 
plošče. Pri tem se spremeni oblika lesa: iz večjih 
velikosti ga predelamo v manjše (Humar, 2010).

Delež odsluženega lesa v kompozitih je zelo 
odvisen od surovinskega zaledja in okoljske oza-
veščenosti države. Finska, na primer, ima dovolj 
lastne surovine, zato ne uporablja odsluženega 
lesa za izdelavo kompozitov. Po drugi strani pa 
Belgija, kjer je dobro razvito zbiranje in sortiranje 
odpadkov in malo gozdov, reciklira veliko lesa v 
lesne kompozite (Slika 3). 

4.6 Ponovna uporaba
4.6 Reuse

Ponovna uporaba je na prvi pogled zelo podobna 
recikliranju. Industrijsko razvite države bi se 

morale učiti od držav v razvoju, kjer velik delež 
odpadkov znova uporabijo ali reciklirajo. Ponovna 
uporaba je praviloma z vidika varovanja okolja 
še boljša kot njihovo recikliranje. Tudi za recikli-
ranje so potrebne dodatne surovine in energija, 
le v bistveno manjši količini. V nasprotju s tem 
pa pri ponovni uporabi stvari ostanejo v prvotni 
obliki, zato ne potrebujemo dodatne energije in 
surovin. Recikliranje odsluženega lesa je v polno-
sti vključeno v sistem industrijske predelave. Po 
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Slika 4: Primer ponovne rabe odsluženih železniških pragov (foto: M. Humar)
Figure 4: Example of the reuse of railroad slippers (photo: M. Humar)

drugi strani pa koncept ponovne uporabe še ni v 
celoti zaživel. Ponovna uporaba se je uveljavila le 
v manjših podjetjih, socialnem podjetništvu. Že 
zelo dolgo pa je koncept ponovne uporabe lesa živ 
v številnih slovenskih družinah. Staro pohištvo so 
pogosto ponovno uporabili v drugih prostorih. 
Iz starih omar so izdelali police za shrambo … 
(Lesar in sod., 2016)

5 HIERARHIJA RAVNANJA Z 
ODPADKI

5 WASTE HIERARCHY 

Hierarhija ravnanja z odpadki določa prednostni 
vrstni red, ki je najbolj celovita rešitev za okolje v 
okviru zakonodaje in politike o odpadkih. Hie-
rarhija upravljanja z odpadki je v Evropski Uniji 

Slika 5: Shematski prikaz hierarhije ravnanja z odpadki. Ravnanja, ki so navedena na vrhu piramide, imajo 
prednost pred ravnanji na dnu piramide
Figure 5: Waste hierarchy
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Slika 6: Shematski prikaz kaskadne rabe lesa (vir: EPF)
Figure 6: Schematic representation of cascade use of wood. (Source EPF)

natančno definirana v skladu z Direktivo 2008/98/
ES. Direktiva določa in definira ukrepe, ki bodo 
pripomogli k boljšemu varovanju okolja, boljšemu 
zdravju ljudi in večji kakovosti življenja. To je 
mogoče doseči s preprečevanjem ali zmanjševa-
njem škodljivih vplivov, ki izhajajo iz neustreznega 
ravnanja z odpadki. Direktiva povsem spreminja 
pogled na ravnanje z odpadki; na odpadke ne 
gleda kot težavo, temveč kot priložnost. Za lažjo 
odločitev direktiva zato uvaja naslednjo hierarhijo 
ravnanja z odpadki:
1. preprečevanje;
2. pripravo za ponovno uporabo; 
3. recikliranje (sem sodi tudi kompostiranje);
4. druga predelava, npr. energetska, in
5. odstranjevanje (ki je razumljeno kot  
 odlaganje).

V lesarstvu se je uveljavil sistem tako imeno-
vane kaskadne rabe lesa (Slika 6) (Humar, 2012). 
Les je material z vsaj dvema ali tremi uporabno-
stnimi cikli: najprej ga uporabimo kot produkt 

(žagan les, gradbene komponente, pohištvo), 
drugič kot material v reciklirnem procesu (iverne 
plošče, lesno-plastični kompoziti) in slednjič za 
pridobivanje energije. Konkurenčni materiali 
(plasti, jeklo, beton) lahko sicer imajo nekaj teh-
ničnih prednosti, vendar sta njihovo energijsko 
in okoljsko ravnovesje na podlagi določil ocene 
življenjskega cikla (LCA) bistveno slabša od lesa 
(Kutnar in sod., 2012).

6 SKLEPI
6 CONCLUSIONS

Odslužen les postaja vedno pomembnejši suro-
vinski vir. Ponovna uporaba in reciklaža lesa 
zmanjšujeta pritisk na gozdove in zmanjšujeta 
emisije ogljikovega dioksida zaradi neprimernega 
odlaganja lesa. Les ohranja okoljske prednosti kot 
material le, če z njim ustrezno ravnamo po koncu 
primarne življenjske dobe. V Sloveniji so prednosti 
odsluženega lesa že spoznala nekatera podjetja, ki 
se ukvarjajo z zbiranjem in predelavo odpadkov.



GozdV 74 (2016) 7-8 285

Humar, M., Lesar, B.: Odslužen les – surovinski vir z velikim potencialom

7 POVZETEK
Glavni namen tega prispevka je, predstaviti 
problematiko odsluženega, oziroma reciklira-
nega lesa. V prvem delu članka, predstavimo 
relevantno slovensko in evropsko zakonodajo. 
V naslednjem koraku je predstavljen pojem 
odslužen les, ki se močno razlikuje od pojma lesni 
ostanki. Znano je, da ima vsak izdelek omejeno 
življenjsko dobo, vključno z lesenimi izdelki. Na 
koncu življenjske dobe se postavi vprašanje, kaj 
storiti z odsluženim lesom. V Evropi ta material 
vedno bolj pridobiva na pomenu. Glavni vzrok 
temu so omejene zaloge lesa in višjih cen drugih 
goriv, predvsem nafte. V Evropi se odslužen les 
uporablja v različne namene, kot so: proizvodnja 
energije in iverne plošče. Odlaganje odsluženega 
lesa na deponije ni več zaželeno, in ni v skladu 
s predpisi in smernicami EU. Pričakovati je, da 
bo odlaganje biorazgradljivih odpadkov v bli-
žnji prihodnosti povsem prepovedano. Glavni 
razlog za to odločitev je dejstvo, da pri anaerobni 
razgradnji lesa na deponijah nastajajo velike 
količine metana (toplogrednih plinov), če niso 
predhodno zajeti. Kljub tej direktivi, v Evropi še 
vedno znatne količine lesa še vedno končajo na 
deponijah. Nadaljnjo uporabo odsluženega lesa 
v največji meri ovira prisotnost onesnaževal, ki 
izvirajo iz kontaminacije med proizvodnim pro-
cesom ali uporabe tekom življenjske dobe. Tako 
je precej težko najti lesene izdelke, ki niso bili 
niti lepljene, površinsko prevlečeni ali obdelani 
z biocidi. Les iz ruševin je pogosto onesnažen z 
ostanki betona, ometa, oksidiranega železa, bio-
cidov, itd. Vse te snovi lahko povzročijo težave 
po koncu življenjske dobe. Kljub vsemu se znatne 
količine odsluženega lesa uporabijo za proizvodnjo 
ivernih plošč, zlasti v Belgiji, Španiji, Nemčiji, 
Italiji, Veliki Britaniji in na Danskem. Evropsko 
združenje proizvajalcev ivernih plošč (EPF) je 
pripravilo prostovoljni standard, ki obravnava 
prisotnost onesnaževal v surovini za proizvodnjo 
plošč, kjer so opredeljene najvišje koncentracije 
za najpogostejše onesnaževala. Na koncu članka 
je predstavljena še hierarhija ravnanja z odpadki 
ter kaskadna raba lesa. Predstavljenih je tudi nekaj 
praktičnih primerov. 

7 SUMMARY

The main objective of this article is to provide 
introduction to recovered wood. In the first part 
of the paper, Slovenian and European legislation 
is introduced. In the next step, recovered wood 
is defined and clearly distinguished from wood 
residues. Each product has limited service life, 
including wooden products. At the end of its 
service life, there is an issue what to do with 
recovered wood, for example. This material is 
becoming more and more important, due to 
limited supplies and higher prices of other fuels, 
above all oil. In Europe, recovered wood is used for 
various purposes, but energy and particle board 
production are the most important end uses. 
Disposal of recovered wood to land-fields is not 
desired according to the EU regulations and it is 
expected that it will be banned in the near future. 
The main reason for this decision is the fact, that 
there are considerable amounts of methane (green 
house gas) emitted during anaerobic degradation 
of wood in land-fields (if not captured before). 
In spite of this directive, considerable amounts 
of wood are still land-fielded, and part of it is 
used for energy purposes under non-controlled 
conditions. Some issues related to recovered wood 
originate from contamination during production 
process or within service life. It is rather difficult 
to find wooden products that were not either 
glued, surface coated or treated with biocides. 
Wood from construction and demolition sites is 
frequently contaminated with concrete residues, 
oxidized iron, etc., as well. All these chemicals 
can cause difficulties at the end of the service 
life. Considerable amounts of recovered wood 
are used for particle board production, parti-
cularly in Belgium, Spain, Germany, Italy, UK, 
and Denmark. European panel federation (EPF) 
prepared voluntary standards for raw material 
for panel boards production, where maximal 
concentrations of the selected, most frequent, 
pollutants are defined. At the end of the article 
special emphasis is given to waste hierarchy and 
finally cascading, and cascade use of wood is 
defined and introduced in practice.
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Dejavniki proizvodnje in rabe lesa za kurjavo v Sloveniji
Driving Factors of Energy Wood Production and Use in Slovenia

Vasja LEBAN1, Janez KRČ2, Lidija ZADNIK STIRN3, Špela PEZDEVŠEK MALOVRH4

Izvleček:
Leban, V., Krč, J., Zadnik Stirn, L., Pezdevšek Malovrh, Š.: Dejavniki proizvodnje in rabe lesa za kurjavo v Sloveniji. 
Gozdarski vestnik, 74/2016, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 16. Angleški 
prevod: avtorji in Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Les iz gozdov je pomemben segment obnovljivih virov energije v Sloveniji. V zadnjem desetletju sta se ponudba 
in povpraševanje po lesu za kurjavo izrazito povečala. Nastale so številne sinergije in konflikti, ki so oblikovali 
in oblikujejo trenutno proizvodnjo in rabo lesa za kurjavo. Namen prispevka je predstaviti zaznane dejavnike 
proizvodnje in rabe lesa za kurjavo v Sloveniji. S ciljem odkrivanja in pojasnjevanja teh dejavnikov smo opravili 
kvalitativno raziskavo, v kateri smo intervjuvali z gozdom povezane deležnike. Opravili smo 26 polstruktu-
riranih intervjujev in vsebinsko analizirali prečrkovane intervjuje po pristopu analitične hierarhije. Večina 
intervjuvancev je menila, da je trg najpomembnejši vplivni dejavnik proizvodnje in rabe lesa za kurjavo. Po 
mnenju intervjuvancev lahko vlada, kot ključni igralec, s kombinacijo političnih instrumentov in upoštevanjem 
značilnosti trga doseže smotrno izvedbo oblikovanih politik in izpolnjevanje postavljenih ciljev. Kljub vsemu 
pa se bodo morali slovenski politični odločevalci in preostali deležniki jasneje opredeliti, po kateri strateški poti 
bomo hodili v naslednjih desetletjih in kateri deli družbenega razvoja bodo pomenili prioritete, kamor bomo 
vlagali največ sredstev.
Ključne besede: kvalitativna raziskava, les za kurjavo, dejavniki, zaznave deležnikov, Slovenija

Abstract:
Leban, V., Krč, J., Zadnik Stirn, L., Pezdevšek Malovrh, Š.: Driving Factors of Energy Wood Production and 
Use in Slovenia. Gozdarski vestnik, 74/2016 n. 7-8. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 16. 
English translation: authors and Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Energy wood forms an important segment of renewable energy sources in Slovenia. Supply and demand for energy 
wood have increased drastically in the last decade. Many synergies and conflicts have been created which also 
shape the current energy wood production and use. This article aims at exploring and explaining the perceived 
driving factors of energy wood production and use in Slovenia. Qualitative research has been employed in order 
to explore and explain driving factors. We conducted 26 semi-structured interviews with forest-related stake-
holders and performed content analyses of the transcribed interviews according to the principles of analytical 
hierarchy. The majority of interviewees perceive the market as the most important driving factor of energy wood 
production and use. According to the interviewees, the government is the key actor, able to achieve expedient 
implementation of preordain policies and actualize the set objectives by combining policy instruments and 
considering the market dynamics. Nevertheless, Slovenian decision makers together with other stakeholders 
will have to clearly define the strategic path we are going to follow in the near future and to specify the priority 
social areas where the majority of resources will be invested.
Key words: qualitative research, energy wood, driving factors, stakeholder perceptions, Slovenia
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

V letu 2016 mineva sedem let, odkar je začela 
veljati Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov (Directive 2009/28/EC, 2009). Z zavezujočim 
aktom je Evropska unija (EU) vzpostavila enoten 
okvir za spodbujanje obnovljivih virov energije 
(OVE) s ciljem omejevanja izpustov toplogre-
dnih plinov in spodbujanja čistejšega transporta 
(“Promotion...,” 2014). Direktiva ne predpisuje 
načina doseganja postavljenih ciljev (Directive 
2009/28/EC, 2009), vendar zavezuje članice glede 
doseganja obveznih nacionalnih ciljev. Slovenija 
se je z Akcijskim načrtom za obnovljive vire 
energije za obdobje 2010–2020 (AN OVE) in v 
skladu z omenjeno direktivo zavezala, da bo do 
leta 2020 dosegla vsaj 25 % delež energije iz OVE 
v končni porabi (Akcijski..., 2010). Pri tem je les 
za kurjavo1 pomemben vir energije v državi in 
hkrati največji potencial za povečanje deleža OVE 
v končni porabi. Za dosego postavljenih ciljev 
je vlada Republike Slovenije v letu 2010 začela 
z izvajanjem ukrepov in izplačilom podpor za 
področje rabe OVE. Sredstva za izvajanje ukre-
pov na področju proizvodnje lesa za kurjavo iz 
gozdov izhajajo iz drugih virov, med katerimi 
je najpomembnejši Program razvoja podeželja, 
za področje rabe lesa v večjih infrastrukturnih 
objektih pa iz kohezijskega sklada.

Evropski energetski trg je trenutno zadovoljivo 
preskrbljen s ponudbo lesa za kurjavo, vendar se 
z večanjem povpraševanja po tem lesu zmanj-
šuje razlika med ponudbo in povpraševanjem 
(Leskovec, 2008; Schwarzbauer in Stern, 2010). 
Ovire, ki se pojavijo pri neusklajenosti ponudbe in 
povpraševanja, zavirajo nemoten razvoj sektorja 
OVE in z njim povezane proizvodnje ter rabe lesa 
za kurjavo. Zato je posredovanje vlad neizogibno. 
Vendar slednje prinaša pomembne posledice, 
ki se v družbeno-ekonomskem prostoru lahko 
odražajo na različne načine. Povečano rivalstvo 
med uporabo lesa za proizvodnjo izdelkov in 
energijsko rabo, pomanjkljivo in neučinkovito 
delovanje javnih institucij, neusklajenost politik 

in političnih instrumentov, nezadosten nadzor, 
oskrba z nepopolnimi informacijami, nerazvitost 
trga z lesno biomaso, pomanjkanje investitorjev 
in tehnološke opremljenosti, visoki transakcijski 
stroški ter zahtevno okoljevarstvo so le nekatere 
od ovir2, ki zaznamujejo slovensko okolje OVE 
(OP-ENLES, 2007). 

Tuje študije nakazujejo, da med glavne dejav-
nike razvoja proizvodnje in rabe lesa za kurjavo 
spadajo tudi cena takega lesa (Aguilar in sod., 
2013; Joshi in Mehmood, 2011; Schwarzbauer in 
Stern, 2010), zanesljivost oskrbovalnih verig (Joshi 
in Mehmood, 2011), neposredne davčne podpore 
(Leskovec, 2008) in okoljevarstvene zahteve (Agu-
ilar in sod., 2013). Neusklajenost v ciljih javnih 
politik nakazuje na medsektorsko neusklajenost in 
posledično različno izvedbo političnih odločitev 
(Lindstad in sod., 2015). Že samo s prepoznavo 
neskladnosti in oblikovanjem rešitev, ki upoštevajo 
različne strateške in politične cilje posameznih 
sektorjev, bi lahko odpravili večino prepoznanih 
ovir in dosegli učinkovitejše doseganje postavlje-
nih strateških ciljev. Hakkila (2006) ugotavlja, da 
so les za kurjavo in tudi preostali OVE koristni 
za nacionalno gospodarstvo, čeprav niso vedno 
dobičkonosni. Dvig konkurenčnosti je v času 
pred gospodarsko recesijo nastal zaradi zvišanja 
cen alternativnih energentov zaradi t. i. taks CO2, 
medtem ko se je cena lesnih sekancev zniževala 
zaradi višjih podpor in razvoja novih tehnologij.

Namen prispevka je prikazati dejavnike proi-
zvodnje in rabe lesa za kurjavo, kot jih zaznavajo 
slovenski deležniki iz različnih sektorjev, pove-
zanih z gozdarstvom. Poleg tega nas je zanimalo 
mnenje intervjuvancev o morebitnih spremembah 
in izboljšavah obstoječega stanja. V prispevku 
smo poudarek namenili z gozdom povezanim 
vplivnim dejavnikom, saj menimo, da je v slo-
venskem prostoru to področje podhranjeno z 
raziskavami. Raziskovalno vprašanje, ki je bilo 
vodilo za oblikovanje prispevka, je naslednje: kako 
z gozdom povezani slovenski deležniki zaznavajo 
dejavnike proizvodnje in rabe lesa za kurjavo, kako 
jih dojemajo v kontekstu slovenskega gozdarstva 
ter kakšne so značilnosti zaznanih dejavnikov.

1 V tem prispevku je les za kurjavo definiran kot »les iz debla in vej, ki se uporablja kot kurivo ali gorivo«  
(Pravilnik ..., 2011). 
2 Seznam vseh prepoznanih ovir je podrobneje opisan v Operativnem programu rabe lesne biomase kot vira 
energije 2007–2013 (OP-ENLES, 2007).
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2 METODOLOŠKI PRISTOP
2 METHODOLOGICAL APPROACH

S ciljem celostnega opisa in pojasnitve dejavnikov 
proizvodnje ter rabe lesa za kurjavo smo študijo 
zasnovali kot kvalitativno raziskavo. V članku 
smo privzeli definicijo Ritchie in Lewis (2003), 
ki kvalitativno raziskavo označujeta kot pristop 
za naslavljanje raziskovalnih vprašanj, ki terjajo 
pojasnilo ali razumevanje družbenih fenomenov 
in njihovega konteksta. Podatke za analizo so 
predstavljali prečrkovani intervjuji. Iz popula-
cije smo vzorec izločili s pomočjo kombinacije 
namenskega vzorčenja in tehnike »snežne kepe«. 
Populacijo so predstavljali deležniki, povezani 
z gozdarstvom, ki smo jih prepoznali v analizi 
deležnikov, predhodno izvedeni v okviru projekta 
COOL (»Competing Uses of Forest Land«; Peters 
et al., 2015). V raziskavi so bili v vzorec izbrani 
vsi deležniki, ki so ustrezali temeljnemu pogoju 
– vključitev najmanj enega deležnika iz posame-
zne interesne skupine (gospodarska, družbena, 
politična, okoljska, znanstvena in izvajalci) – s 
ciljem zagotoviti čim večjo različnost. Po načelu 
»snežne kepe« smo intervjuvance vprašali, če 
naštejejo druge pomembne deležnike. Končno 
število enot v vzorcu je bilo 26. Zaradi zagota-
vljanja anonimnosti smo vsem intervjuvancem 
pripisali črke angleške abecede od A do Z. Zaradi 
preglednosti smo intervjuvance razdelili v šest 
interesnih skupin, ki so predstavljene v pregle-
dnici 1 skupaj s področjem njihovega delovanja 
in pripisanimi kodami.

Vprašalnik za izvedbo intervjuja je bil oblikovan 
v skupini s preostalimi partnerji projekta COOL 
ter na podlagi raziskovalnih vprašanj in glavnih 
predpostavk (Creswell, 2013). Pri kvalitativni 
raziskavi, kjer izvajamo pol-strukturiran inter-
vju, vprašalnik predstavlja smernice, s katerimi 
zagotovimo konsistentno in sistematično zbiranje 
podatkov. Dobro sestavljen vprašalnik služi tudi 
kot vodilo za oblikovanje kodirnega sistema za 
kasnejšo analizo. Vprašalnik je sestavljalo osem 
sklopov, pri čemer je prvi vseboval uvodna 
vprašanja, zadnja dva pa osebni pogled oziroma 
zaključno vprašanje. Pet sklopov je sestavljalo 
osrednji, najpomembnejši del vprašalnika in je 
obsegalo tematike gospodarjenja, ekosistemskih 

storitev, podnebnih sprememb, političnega okvira 
in zunanjih dejavnikov (npr. trg, globalizacija, 
vloge različnih skupin ljudi). V prispevku smo 
se osredotočili na zadnja dva sklopa.

Intervjuji so bili opravljeni osebno spomladi 
leta 2013. Intervjuji so trajali od 11 do 54 minut, 
povprečno 30 minut. Vsi intervjuji so bili zvočno 
posneti in kasneje v celoti prečrkovani. Kodiranje 
smo izvedli s pomočjo programske opreme za 
kvalitativno analizo MaxQDA v. 10 (Verbi Soft-
ware). Bistvo kodiranja besedila je v pripisovanju 
teme ali koncepta posameznemu delu besedila 
(besedi, frazi, stavku, povedi ali odstavku). Sledili 
smo konceptu analitične hierarhije, ki je procesni 
okvir, znotraj katerega so faze in naloge, ki jih 
izvajamo iterativno (Ritchie in Lewis, 2003: 213). 
V bistvu analitična hierarhija vsebuje tri glavne 
stopnje: a) upravljanje s podatki, b) opisovanje ter 
c) pojasnjevanje. Na prvi stopnji je cilj ustvariti 
temeljne koncepte in teme ter jih pripisati podat-
kom. Na drugi stopnji podatke sintetiziramo in 
temam pripišemo pomene ter jih povzemamo v 
bolj abstraktne koncepte. Na stopnji pojasnjeva-
nja podatke pripišemo abstraktnim konceptom, 
razvijemo logične razlage in iščemo aplikacijo na 
širše teorije (Ritchie in Lewis, 2003).

Kvalitativne raziskave se v bistvu poslužujejo 
neverjetnostnih vzorčenj, zato vzorec ni stati-
stično reprezentativen. To pomeni, da rezultate 
raziskave ne moremo generalizirati na podlagi 
statistike, saj ne moremo govoriti o povprečjih 
in prevladi določenih mnenj, stališč ali izkušenj. 
Ravno nasprotno: pri kvalitativnih raziskavah 
je cilj spoznati vsebino in odkriti širino pogle-
dov, stališč, izkušenj ter dejavnikov in okoli-
ščin (družbenih) pojavov, ki slednje oblikujejo 
(Ritchie in Lewis, 2003). Pri tem se opiramo 
na konstruktivistično paradigmo, ki razlaga, da 
družbeno realnost sestavljajo subjektivni pogledi 
na svet, ki jih posamezniki oblikujejo na podlagi 
lastnih izkušenj in so družbeno ter zgodovinsko 
pogojeni (glej npr. Creswell, 2013). Na rezultate, 
predstavljene v prispevku, zato lahko gledamo 
kot na »zemljevid« zaznanih vsebin, povezanih s 
tematiko proizvodnje in rabe lesa za kurjavo, ne 
pa kot na splošno mnenje deležnikov o tematiki. 
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Preglednica 1: Kodirani deležniki, področje njihovega delovanja in interesne skupine
Table 1: Coded stakeholders, their field of expertise and interest groups

Področje delovanja Koda intervjuvanca Interesna skupina

Gospodarstvo

Lastniki gozdov

javni V izvajalci

večji zasebni
I izvajalci

Y izvajalci

manjši zasebni
C izvajalci

W izvajalci

Gozdarska podjetja
X izvajalci

Q izvajalci

Lesna industrija M gospodarska

NVO in druge zasebne organizacije

Gozdarstvo F gospodarska

Industrija H gospodarska

Certificiranje O gospodarska

Lastniki gozdov
P družbena

K politična

Lovstvo T okoljska

Varstvo narave L okoljska

Javna uprava

Državna ministrstva Z politična

Državni organi

E politična

U politična

D okoljska

B družbena

Državne agencije S okoljska

Znanost

Izobraževalne in raziskovane institucije

R znanstvena

A znanstvena

N znanstvena

J znanstvena

G znanstvena
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3 REZULTATI
3 RESULTS

3.1 Družbena interesna skupina
3.1 Social interest group

Mnenje dveh intervjuvancev skupine o pomemb-
nosti političnih instrumentov za spodbujanje 
proizvodnje in rabe lesa za kurjavo je zelo enotno. 
Intervjuvanca menita, da so sprejete politike in 
instrumenti v praksi neučinkoviti in ne pripo-
morejo k doseganju postavljenih političnih ciljev. 
Intervjuvanca glavne razloge za takšno stanje 
pripisujeta medsektorski neusklajenosti politik, 
premajhnemu pomenu stroke pri oblikovanju 
političnih odločitev in pomanjkljivem izvajanju 
slednjih. Večjo skrb naj bi predvsem namenili 
učinkoviti rabi lesnih virov, kar bi lahko dosegli 
z vlaganjem v znanje in izboljšano prakso.

Oba intervjuvanca zaznavata racionalnost 
in učinkovitost rabe lesa za kurjavo kot eno od 
(zanemarjenih) predpostavk doseganja ciljev 
EU glede OVE. Za intervjuvanca »P« je zelo 
pomembna »klima v družbi, da sprejmemo, da je 
les kot takšen zares nekaj posebnega v Sloveniji.« 
Za intervjuvanko »B« sta nižanje kupne moči in 
rast brezposelnosti ključna dejavnika proizvodnje 
in rabe lesa za kurjavo, ki v skrajnem primeru 
lahko vodita do nelegalnih krčitev in kraj lesa v 
gozdu. Nadaljnja družbena dejavnika sta zanjo tudi 
odmik velikega dela populacije od stika z gozdom 
ter vdor podjetniškega razmišljanja. V kontekstu 
blaženja podnebnih sprememb je za intervjuvanko 
»B« gozd zaznan kot ponor, zato podpira široko 
razprostranjenost gozdov v prostoru. Pomembnost 
stabilnih, močnih in polnih gozdov, ki so hkrati 
pod manjšim stresom, povezuje s posegi v te 
gozdove, ki lahko postanejo problematični, če se 
poveča število velikopovršinskih posegov. Za osebo 
»P« je zelo pomembno »povezovanje, združevanje 
in spoštovanje«, čeprav izpostavlja, da v ohranjanje 
in utrjevanje slednjih vrednot vlagamo premalo, 
prihodnost (zasebnega) gozdarstva v Sloveniji pa 
je v veliki meri odvisna ravno od tega segmenta.

3.2 Znanstvena interesna skupina
3.2 Science interest group

Večina intervjuvancev znanstvene interesne sku-
pine podpira proizvodnjo visokokakovostnih 
izdelkov iz lesa in kaskadne rabe lesa v vrednostnih 
verigah. Tudi v tej skupini je večina intervjuvancev 
prepričana, da ima vlada pomembno vlogo pri 
usmerjanju razvoja gozdarskega in energetskega 
sektorja. Podpora vladi je povezana z dolgoročnimi 
posledicami krepitve gospodarstva in zagotavlja-
nja preostalih družbenih koristi (npr. zmanjšanje 
stopnje brezposelnosti). Za intervjuvance so naj-
pomembnejši ekonomski politični instrumenti, 
in sicer s subvencijami in nepovratnimi sredstvi 
kot najprimernejšima ukrepoma za spodbujanje 
proizvodnje in rabe lesa za kurjavo. Intervjuvanka 
»A« razlaga, da so subvencije pomembne, ker 
»omogočajo nakup sekalnikov, cepilnikov in vseh 
teh traktorjev v končni fazi, ki so pomembni za 
samo proizvodnjo. Subvencije, ki so namenjene za 
sodobne kotle pa dejansko omogočajo nakup kotlov, 
ki so drugače bistveno dražji, kot, na primer, kotli 
za uporabo fosilnih goriv.«

Intervjuvanci z lesarsko izobrazbo (»R«, »N«, 
»G«) so enotno razmišljali, da lahko »bolj zdrava« 
lesnopredelovalna industrija dodatno spodbuja 
večjo ponudbo lesa na trgu. Mnenje intervjuvancev 
o pomembnosti trga in tržnih gibanj je bilo enotno. 
Večina zaznava cene energentov na (svetovnih) 
trgih kot najpomembnejši vplivni dejavnik. Drugi 
pa razloge za (pre)majhno uporabo lesa za kurjavo 
vidijo v subvencioniranju preostalih energentov 
(npr. fosilna goriva). Za večino intervjuvancev 
sodijo vpliv medijev, ozaveščanje in izobraževanje 
med pomembne dejavnike. Intervjuvanci so kot 
dejavnike, ki vplivajo na proizvodnjo in rabo 
lesa, posamezno zaznali še konkuriranje za isti 
material in vpliv na rabo (npr. les za celulozo in 
les za kurjavo), vpliv različnih tehnologij in tehnik 
pridobivanja lesa (npr. spravilo z žičnicami in 
strojna sečnja), pomen potencialno škodljivih 
zasebnih interesov ter majhno zavedanje ljudi 
o vlogi lesa za kurjavo in OVE. Zaznana globa-
lizacijska dejavnika sta bila geografska situacija 
Slovenije in vpliv priključitve Hrvaške EU.
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3.3 Politična interesna skupina
3.3 Policy interest group

Za večino intervjuvancev te skupine je skupina 
regulativnih političnih instrumentov najpomemb-
nejši dejavnik, katerim sledijo ukrepi znotraj 
skupine ekonomskih instrumentov. Intervjuvanci 
se izrazito opirajo na oba temeljna gozdarska 
zakonodajna dokumenta: Zakon o gozdovih in 
Resolucijo o Nacionalnem Gozdnem Programu. 
Determiniranost gospodarjenja z gozdovi je 
zagotovljena z zakonodajnim okvirom ter temelj-
nimi paradigmami slovenskega gozdarstva. Vsi 
intervjuvanci zaznavajo zakonodajo kot edino in 
legitimno podlago za gospodarjenje z gozdovi, 
ukrepanje v gozdovih in upravljanje z vlogami 
gozdov. Subvencije in nepovratna sredstva za 
spodbujanje proizvodnje in rabe lesa za kurjavo 
je omenila večina intervjuvancev, čeprav so jim 
pripisovali manjšo pomembnost.

Po mnenju večine intervjuvancev se politični 
ukrepi in drugi zunanji dejavniki, ki vplivajo na 
proizvodnjo in rabo lesa za kurjavo, prepletajo. 
Intervjuvanka »U« je prepričana o sinergijah med 
povezovanjem lastnikov gozdov in gospodarstvom. 
Intervjuvanci zaznavajo ovirano, omejeno ali 
na kateri drug način oteženo (npr. birokratske 
zadeve, ustavni in zakonodajni predpisi) stanje 
slovenskega gospodarstva. Vloga trga je bistvenega 
pomena za polovico intervjuvancev, ki poudarjajo, 
da predvsem previsoka cena drugih energentov 
in ugodne cene lesnih energentov na trgu pove-
čujejo ponudbo lesa za kurjavo. Z nadaljevanjem 
tovrstnega trenda lahko pričakujemo zasičenje s 
ponudbo in posledično padec cen lesnih ener-
gentov ali konfliktno situacijo med različnimi 
rabami tega lesa. Poleg cene energentov so za 
intervjuvance pomembni tudi vzorci vedénja 
posameznikov, za spremembo katerega je v veliki 
meri potrebno izobraževanje in povečevanje oza-
veščenosti ljudi. Nadaljnja zaznana dejavnika sta 
še neugodna lastniška struktura in skromna vloga 
zasebnih lastnikov gozdov pri aktivnem odločanju 
in oblikovanju (politično-gospodarskega) sistema.

3.4 Gospodarska interesna skupina
3.4 Economic interest group

Intervjuvanci te skupine so na temo dejavnikov 
in politik v glavnem govorili na splošno. Med 
instrumenti politik so skoraj enakovredno ome-
njali ekonomske, regulativne in informativne 
instrumente. Iz skupine ekonomskih instrumentov 
sta dva intervjuvanca omenila zanju neustrezne 
finančne stimulacije (sofinanciranje, subven-
cioniranje in kreditiranje), ki jih uporabnikom 
nudi javni sklad Eko-Sklad (npr. prenizka stopnja 
vlaganj v ekološke naložbe). Ozaveščenosti o rabi 
lesa za različne namene je po mnenju intervju-
vanca »H« namenjena premajhna pozornost. 
Osebi »F« in »O« sta poudarjali pomanjkanje 
opravljanja negovalnih in gojitvenih del na eni 
strani oziroma povečevanje nelegalnih sečenj na 
drugi. Poleg tega sta bila intervjuvanca kritična 
do gozdnogospodarskega načrtovanja, saj vanj 
vložimo preveč denarja, v zameno pa ne prejmemo 
dovolj ekonomskih učinkov.

Večina intervjuvancev je omenila trg kot 
pomemben dejavnik vpliva na cene lesa za kur-
javo. Večina intervjuvancev je menila, da se na 
trgu lesa za kurjavo znajde preveč kakovostnih 
sortimentov, ki so primernejši za predelavo. Inter-
vjuvanci te skupine so zelo podpirali vlaganja v 
kaskadno rabo lesa in so dali prednost proizvodnji 
lesnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Za 
večino intervjuvancev je sporno dejstvo, da se 
večina okroglega lesa izvaža v tujino, od koder 
pa uvažamo izdelke z višjo dodano vrednostjo. 
Dogajanje na trgih so intervjuvanci zaznali kot 
pomembno za izvajanja vrste (javnih) politik 
(tudi npr. socialne, zaposlitvene), pri čemer naj 
ima vlada pomembno vlogo posrednika pri urav-
navanju neenakosti na trgu. Intervjuvanec »O« 
je v povezavi s trgom navedel, da so pomemben 
dejavnik tudi geopolitični odnosi med državami 
izvoznicami in uvoznicami. Posledično, in zaradi 
lastne državne varnosti, je zanj pomembna odlo-
čitev o strategiji državne samooskrbe. Podnebne 
spremembe in njihov vpliv so lahko pomemben 
dejavnik, čeprav so ga intervjuvanci zaznali zelo 
splošno – kot grožnja s strani enih intervjuvancev 
in »ideologijo« s strani drugih.
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3.5 Okoljska interesna skupina
3.5 Ecologic interest group

Vsi intervjuvanci, razen enega (»S«), so eksplicitno 
izjavili, da niso usposobljeni v znanju o tematiki 
političnih instrumentov, zato so njihove izjave 
večinoma splošne. Po njihovem mnenju imajo 
trenutne politike majhen in negotov vpliv, katerih 
cilje se najbolj odražajo skozi subvencije za nakup 
energetsko učinkovitih peči. Intervjuvanec »S« 
je izpostavil politike, ki podpirajo ekonomske 
instrumente, kot učinkovite in primerne. Pri 
urejanju doktrinarnih načel proizvodnje in rabe 
lesa je menil, da ima vlada pomembno vlogo, 
vendar pa njene odločitve prevečkrat usmerjajo 
različni lobiji (npr. gradbeni). Poleg tega so sla-
bost javnega sektorja prenagle, neutemeljene in 
premalo dodelane strategije in razvojne smeri, kar 
ponazarja naslednja izjava intervjuvanca »S«: »V 
tej državi imamo težave z dokumenti, z osnovnimi 
razvojnimi dokumenti. In če nimaš razčiščenih 
osnovnih razvojnih dokumentov, potem tudi ne 
moreš družbe peljati k cilju. Samo posamezne 
interesne skupine se lahko obesijo na katerega od 
teh ciljev in terjajo svojo zgodbo.«

Večina intervjuvancev okoljske skupine je trg 
zaznala kot najpomembnejši zunanji dejavnik. Z 
vidika proizvodnje lesa za kurjavo in pojavljanja 
na trgu je ekonomsko povezovanje zasebnih 
lastnikov gozdov glavni člen v verigi, ki manjka 
v Sloveniji. Intervjuvanci »D«, »L« in »T« so 
razmišljali v smeri tehnoloških omejitev, kot 
npr. prostorske možnosti za vgradnjo ogrevanja 
na les v stanovanjskih hišah, povpraševanju po 
naprednejših tehnologijah ter vplivu na okolje pri 
trenutnih tehnologijah spravila sečnih ostankov 
iz gozdov. Intervjuvanci podpirajo kaskadno 
rabo in gospodarjenje z gozdovi za pridobivanje 
lesa za vse namene. Dejavnik, ki sta ga zaznala 
intervjuvanca »L« in »T« kot pomembnega, je 
sprememba zavedanja ljudi. Po njunem mnenju 
bi lahko z ustrezno izobrazbo in ozaveščenostjo 
dosegli spremembo v miselnosti ljudi in njihovih 
odločitev. Za intervjuvance je raba preostalih 
OVE v določenih okoliščinah vredna nadaljnje 
obravnave in bi morali imeti prednost pred rabo 
lesa za kurjavo.
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3.6 Interesna skupina izvajalcev
3.6 Practitioner interest group

Največji poudarek intervjuvancev te skupine 
je bil namenjen ukrepom subvencioniranja in 
spodbujanja povpraševanja po lesu za kurjavo. 
Nekateri intervjuvanci so omenili ekonomske 
ukrepe (subvencije in nepovratna finančna sred-
stva), usmerjene k spodbujanju proizvodnje lesa 
iz gozdov (npr. subvencioniranje goriva, podpore 
za izvajanje redčenj in izgradnjo vlak). Čeprav so 
za nekatere intervjuvance učinki subvencij vpra-
šljivi, je večina menila, da so subvencije za končne 
porabnike najpomembnejši element krepitve rabe 
lesa za kurjavo pa tudi drugih OVE. Ozaveščenost 
je za intervjuvanko »V« zelo pomembna in hkrati 
je menila, da sprememba zakonodaje ne more 
spremeniti vedenja ljudi.

Tudi intervjuvanci te skupine so prepletali 
zunanje dejavnike s političnimi instrumenti. 
Kot najizrazitejši primer je povezava politike, 
gozdarstva in lesne industrije v luči vrednostih 
verig. Hkrati z njihovim izboljšanjem je nujno 
treba poskrbeti za okolju prijazno in učinkovito 
izrabo lesa v različne namene, predvsem s pod-
piranjem kaskadne rabe lesa ter rabo sečnih in 
preostalih lesnih ostankov za kurjavo. Nekateri 
intervjuvanci te skupine so menili, da je glavnina 
odločitev o proizvodnji in rabi lesa za določen 
namen sprejeta na podlagi strategije trženja ali 
cene na trgu. Pri tem so intervjuvanci razlikovali 
med odkupnimi cenami ponujenih izdelkov 
in storitev (npr. ponudba drv za kurjavo) in 
prodajnimi cenami energentov (npr. cena kuril-
nega olja). Veliko pomembnejša pa je pravilna 
usmerjenost družbe in uresničevanje ukrepov že 
sprejetih politik. Nekaj intervjuvancev je menilo, 
da je proizvodnja lesa za kurjavo v Sloveniji 
pomemben segment v samooskrbi, vendar smo 
s količinami tega lesa absolutno omejeni. Dva 
zasebna lastnika sta birokratske ovire zaznala kot 
pomemben zavirajoč dejavnik. Pozitivnemu vplivu 
podnebnih sprememb za rabo lesa za kurjavo je 
naklonjen samo intervjuvanec »I«, ki verjame, da 
»zagotovitev osnovnih klimatskih pogojev za razvoj 
sonaravnega gozda bo tudi stabiliziral dolgoročno 
možno rabo lesa za kurjavo.«
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4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISCUSSION AND CONCLUSION

Analiza intervjujev nakazuje, da slovenski dele-
žniki pri vprašanjih vplivnih dejavnikov največji 
pomen pripisujejo tržnim, organizacijskim in 
informativnim dejavnikom. Predvsem vpliv trga 
je za vse skupine intervjuvancev glavno gonilno 
telo proizvodnje in rabe lesa za kurjavo. Intervju-
vanci poudarjajo pomembnost tako domačega 
kot svetovnega trga, kjer se oblikujeta ponudba in 
povpraševanje ter posledično določa cena ener-
gentov in lesa. Cena je prepoznana kot odločilni 
motivator ljudi pri izbiri npr. vrste ogrevanja v 
stanovanjskih objektih. Kljub temu je delovanje 

trga splošno zaznano kot precej oslabljeno in 
pod vladnim nadzorom. Vladno posredovanje 
je za mnoge intervjuvance okoljske, ekonomske 
in znanstvene skupine ključno pri spodbujanju 
proizvodnje in rabe lesa za kurjavo ter preostalih 
OVE. Večina intervjuvancev je menila, da lahko 
ustrezno ponudbo in povpraševanje po tem lesu 
uspešno ureja vlada z ekonomskimi in regula-
tivnimi instrumenti. Pri tem so najpomembnejši 
ukrepi subvencioniranja nakupov kapitalnih in 
osnovnih sredstev za proizvodnjo (npr. sekalniki) 
ter tehnološko dovršenih naprav za rabo (npr. 
kotli za gospodinjstva). Opazen je razkorak, ki ga 
intervjuvanci različnih skupin pripisujejo posa-
meznim skupinam instrumentov, pri čemer so 

Slika 1: Učinkovita raba lesa za kurjavo zahteva ozaveščeno javnost in uporabnike (Foto: V. Leban)
Figure 1: Efficient use of firewood requires an informed public and users (Photo: V. Leban) 
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predvsem deležniki iz politične skupine zagovar-
jali moč uresničevanja politik skozi (zavezujoče) 
regulativne instrumente, preostali pa so poudarek 
namenjali ekonomskim in informacijskim sku-
pinam instrumentov.

Sodeč po mnenju večine intervjuvancev (pred-
vsem iz politične in družbene skupine) se informa-
cijski instrumenti niso izkazali kot učinkoviti, saj 
sta stopnji ozaveščenosti in izobraženosti družbe 
še vedno zaznani kot nizki. Intervjuvanci pred-
vsem pogrešajo vlaganja v aktivnosti, s katerimi 
bi povečali znanje o učinkoviti rabi OVE ter vlogi 
lesa za kurjavo in OVE. V kombinaciji z ustrezno 
finančno podporo bi izboljšali tudi participacijo 
deležnikov (predvsem zasebnih lastnikov gozdov 
in uporabnikov gozdnega prostora) pri aktivnem 
odločanju in ekonomskem združevanju. Jedro 
problema pa se za nekatere intervjuvance skriva 
v samem politično-gospodarskem sistemu, kjer 
manjkajo jasne strategije (gospodarskega) razvoja 
Slovenije. Posledično ima trenutna »mešanica« 
političnih instrumentov relativno slab ugled in 
je deležna precejšnjih kritik in nezadovoljivo ter 
neenakomerno zastopanih interesov posameznih 
interesnih skupin. Glede na to, da je v programu 
razvoja podeželja za perspektivo 2014–2020 zago-
tovljenih več finančnih sredstev za gozdarstvo, 
lahko pričakujemo povečanje vlaganj v ključne 
aktivnosti s ciljem zmanjšanja prepoznanih ovir. 
Podobno nestrinjanje z uspešnostjo prejšnjih eko-
nomskih ukrepov so izrazili nekateri intervjuvanci 
ekonomske in družbene interesne skupine, ki 
menijo, da je bila večina teh ukrepov pomanjkljivo 
oblikovanih. Predvsem intervjuvanci izvajalske 
skupine so menili, da je bilo preveč finančnih 
sredstev dodeljenih segmentu ponudbe lesa za 
kurjavo, manj pa segmentu povpraševanja po 
tem lesu. Kritična presoja minulih izkušenj in 
inovativnost pri oblikovanju prihodnjih ukrepov 
(s poudarkom na ciljni skupini zasebnih lastnikov 
gozdov in za rabo drugih OVE) naj bosta torej 
izhodišči za prihodnji razvoj. Pri tem predlagamo 
tudi, da se v prihodnosti posebna pozornost 
nameni natančnejši proučitvi sinergij in konfliktov 
med obstoječimi politikami s ciljem izboljšanja 
medsektorske usklajenosti.

V povezavi z ekonomskimi in tržnimi dejav-
niki je večina intervjuvancev iz vseh interesnih 
skupin izpostavila premajhno vlaganje v razvoj 
gozdnolesnih vrednostnih verig. Po prepričanju 
mnogih intervjuvancev naj bi bile tovrstne verige 
rešitev iz ekonomskih težav povezanih gospodar-
stev in spodbudile zagon z gozdom povezanih 
sektorjev. Znotraj gozdno-lesnih verig je za večino 
intervjuvancev pomembno tudi, da se les upora-
blja učinkovito in po načelih kaskadne rabe. Za 
uspešen razvoj z gozdom povezanih sektorjev bi 
morali v Sloveniji več napora vložiti v financiranje 
podjetniškega povezovanja in ustvarjanja možnosti 
za razvoj učinkovitega in transparentnega trga. 
Določen poudarek naj politike in ukrepi name-
nijo ustanavljanju podjetij in krepitvi socialnega 
kapitala s ciljem povečanja ekonomije ponudbe 
z raznovrstnimi izdelki in višjo dodano vredno-
stjo (glej npr. Forbord in sod., 2012). Koristna bi 
bila jasneje zapisana strategija razvoja področja 
lesa za kurjavo, aktivnejše izvajanje strategij in 
politik, ustrezno spremljanje in kritična presoja 
prejšnjih ukrepov ter bolj dinamično prilagajanje 
ukrepov na nove zahteve družbe in trga (glej npr. 
Sundstrom in sod., 2012).

Sama cena energentov in organizacijske zadeve 
pa niso nujno glavni pogoji za spremembo vira 
ogrevanja gospodinjstev, saj je potrebna tudi 
odločitev ljudi, da preidejo na rabo OVE. Za 
spremembo vedénja posameznikov je v veliki 
meri potrebno izobraževanje in večja ozaveščenost 
ljudi, saj se nevešči in neinformirani potrošniki 
(in proizvajalci) neracionalno odločajo o izbiri 
rešitev. Čeprav so vedenjski vzorci družbe povezani 
s trenutnimi trendi, katere posamezniki ne morejo 
usmerjati, lahko s pravilnim pristopom dosežemo 
želeni uspeh. Intervjuvanci so omenjali aktivno-
sti za povečanje družbene ozaveščenosti preko 
dajanja dobrih zgledov z zelenimi investicijami 
v javnem sektorju, usmerjenim izobraževanjem 
določenih ciljnih skupin ter izvajanjem praktičnih 
aktivnosti za povečanje zaupanja ljudi do novih 
tehnologij (glej tudi Leskovec, 2008). Drugi izpo-
stavljeni dejavniki (npr. povečana birokratizacija, 
premajhna vloga zasebnih lastnikov gozdov, 
pomemben vpliv medijev) nakazujejo na pomanj-
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kljivo postavljena temeljna načela organiziranosti 
in delovanja sektorjev, premajhno pozornost 
participativnim procesom, neusmerjenostjo k 
ciljem in jalovo gradnjo iskrenega odnosa med 
deležniki in vlado.

5 POVZETEK
V kvalitativni raziskavi smo si postavili vprašanje 
vplivnih dejavnikov na proizvodnjo in rabo lesa 
za kurjavo v Sloveniji. Izvedli smo 26 polstruk-
turiranih intervjujev z gozdom povezanimi dele-
žniki. Rezultati nakazujejo na enotno zaznavanje 
tržnih in političnih dejavnikov, ki se v veliki meri 
skladajo s prepoznanimi ovirami iz uradnih 
dokumentov. Intervjuvanci različno zaznavajo 
uspešnost doseganja ciljev politik, izpostavljajo 
pa vlogo ekonomskih in regulativnih političnih 
ukrepov. Precejšen vložek bo potreben na področju 
ozaveščanja in izobraževanja, kjer lahko dosežemo 
spremembo vedenjskih vzorcev in izboljšanje 
človeškega, socialnega in naravnega kapitala. Tudi 
razvoju gozdno-lesnih verig je bilo v preteklosti 
namenjene premalo pozornosti. V prihodnosti bo 
lahko ključnega pomena zgladitev neusklajenosti 
v političnih ciljih različnih sektorjev in povečana 
zmogljivost povezovanja in sodelovanja med vsemi 
deležniki. Kot ključno sporočilo lahko izpostavimo 
potrebo po tehtnem razmisleku o strategiji razvoja 
gospodarstva Slovenije in učinkovitejši izvedbi 
kombinacije političnih ukrepov, če naj z gozdom 
povezani sektorji in gospodarstvo v prihodnosti 
uspešno prosperirajo.

5 SUMMARY

In the qualitative research we posed the question 
on influential factors affecting energy wood 
production and use in Slovenia. We performed 
26 semi-structured interviews with forest-related 
stakeholders. The results show unified perception 
of market and policy factors largely harmonizing 
with the identified obstacles from official docu-
ments. The interviewees perceive the success of 
achieving policy goals diversely; however, they 
set out the role of economy and regulative policy 
instruments. A rather large input will be needed 

in the field of awareness and education, where 
the change of behavioral patterns and improve-
ment of human, social, and natural capital can 
be achieved. Besides, too little attention has been 
given recently to the development of forest-wood 
value chains. Smoothening of the inconsistency of 
policy goals of diverse sectors and increase of the 
integration and cooperation capability among all 
stakeholders might be of key importance in the 
future. In conclusion, we can stress the need to 
perform sound deliberations on the development 
strategy of Slovenian economy and more effective 
implementation of policy instruments mix, if 
forest-related sectors and economy are to prosper 
in the future.
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Izvleček:
Krajnc, N., Piškur, M., Triplat, M., Prislan, P.: Trg lesnih pelet v Sloveniji in širše; Gozdarski vestnik, 74/2016, 
št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 9. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V Sloveniji in Evropski uniji se v zadnjih letih veča raba peletov in se bo po napovedih še povečevala. Trenutne 
razmere na trgu so zelo negotove (predvsem zaradi milih zim, nižanja cen fosilnih goriv in povečanja zmogljivo-
sti), kar so občutili tudi največji proizvajalci peletov v Evropi. V Sloveniji poraba peletov po hitri rasti v obdobju 
2011–2013 rahlo pada, a kljub temu ostaja stabilna. Po ocenah v Sloveniji proizvedemo 110.000 t peletov in 
ostajamo izraziti uvozniki, čeprav se je lani zunanjetrgovinski primanjkljaj zmanjšal. V preteklosti smo poročali 
o nizkem nivoju kakovosti peletov na slovenskem trgu, zato smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v letu 2015 
slovenskim proizvajalcem ponudili podporo za vzpostavitev in zagotavljanje ustrezne kakovosti vseh členov 
proizvodne verige lesnih energentov. Z uvedbo sheme ter pridobitvijo znaka S4Q manjši proizvajalci na trgu 
dokazujejo, da dosegajo in vzdržujejo določen nivo kakovosti. Shemo in blagovno znamko S4Q smo uspešno 
vpeljali pri petih slovenskih proizvajalcih peletov.
Ključne besede: lesna goriva, lesna biomasa, kakovost lesnih goriv, trg z lesnimi gorivi, Slovenija, lesni peleti

Abstract:
Krajnc, N., Piškur, M., Triplat, M., Prislan, P.: Wood Pellets Market in Slovenia and Beyond. Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 74/2016, vol 7-8. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 9. 
Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The use of pellets in Slovenia and European Union is growing in the recent years and will, according to projec-
tions, continue to grow. The momentary conditions on the market are very uncertain (above all due to mild 
winters, falling prices of fossil fuels, and increase of capacities), what has been experienced also by the largest 
pellets producers in Europe. In the past we had reported about low quality level of pellets on the Slovenian market, 
therefore the Forestry Institute of Slovenia offered its support for establishing and ensuring appropriate quality 
of all links of the production chain of wood energy sources in 2015. Introducing the scheme and acquiring the 
S4O label, smaller producers prove on the market that they achieve and maintain a certain quality level. The S4Q 
scheme and trademark have been successfully introduced with five Slovenian pellets producers.
Key words: wood fuels, wood biomass, wood fuel quality, wood fuel market, Slovenia, wood pellets
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1 UVOD
1 INTRUDUCTION

Evropa je na področju proizvodnje in rabe lesnih 
peletov prva na svetu. Po podatkih FAO (2015) je 
v letu 2014 skupna proizvodnja peletov na svetu 
znašala več kot 26 milijona ton (+17 %), od tega 
jih je bilo 61 % proizvedenih v Evropi, sledila je 
Severna Amerika s 33-% deležem. Na drugi strani 
pa 79 % peletov porabimo prav v Evropi (13 % pa 
v Severni Ameriki). V porabi peletov je v Evropi 
na prvem mestu Velika Britanija (5,0 milijonov 
ton), kjer jih večino porabijo za proizvodnjo 
elektrike, sledi ji Italija (2,4 milijona ton), kjer 
jih skoraj izključno uporabljajo za proizvodnjo 

toplote. Evropa je največji uvoznik peletov na 
svetu; večina uvoza izvira iz Severne Amerike. 
Uvoz iz ZDA in Kanade v Evropo se stalno pove-

Strokovna razprava
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čuje; lani je za države EU28 znašal 5,8 milijona 
ton (slika 1). Več kot 80 % uvoženih količin je šlo 
v Veliko Britanijo. 

V Evropi je bila med proizvajalkami peletov po 
podatkih UNECE (2015) v letu 2014 na prvem 
mestu Nemčija z 2,1 milijona ton, sledili sta ji 
Švedska (1,6 milijona ton) in Latvija (1,3 milijona 
ton). Po napovedih se bo v Evropi poraba peletov 
še povečevala. Napovedovanje trendov proizvo-
dnje in porabe peletov v Evropi ali ožje v EU28 je 
sicer nehvaležna naloga, saj so trenutne razmere 
(povečevanje kapacitet, mile zime, nižanje cen 
fosilnih goriv) za povečevanje rabe peletov in sam 
trg s peleti neugodni, kar se že kaže s postopki 
zaradi insolventnosti največjega proizvajalca in 
ponudnika peletov v Evropi, German Pellets 
GmbH (EUWID, 2016).

2 TRG S PELETI V SLOVENIJI
2 WOOD PELLETS MARKET IN 

SLOVENIA

V Sloveniji se je poraba peletov po hitri rasti v 
obdobju 2011–2013 stabilizirala, kar nakazuje tudi 
gibanje števila prejemnikov nepovratnih sredstev 
za kotle na pelete v okviru shem Eko sklada (slika 
2). Po zbranih podatkih ocenjujemo, da je v letu 
2015 proizvodnja presegla 110.000 t. Pretežni del 
slovenske proizvodnje peletov se izvozi v Italijo, 

Slika 1: Uvoz peletov v EU28 (vir podatkov Eurostat 2016, obdelava GIS)
Figure 1: Import of pellets in EU28 (data source Eurostat 2016, processing GIS)

zato velik del uporabnikov uporablja pelete iz 
uvoza. Glede porabe peletov imamo parcialne 
ocene, modelne izračune in druge posredne vire 
podatkov, ni pa podatkov o celotni letni porabi 
peletov. Porabniki lesnih peletov so gospodinjstva, 
večji javni objekti ter drugi uporabniki. Za oceno 
letne porabe si lahko pomagamo s podatki SURS, 
podatki Eko sklada, podatki Gozdarskega inštituta 
Slovenije ter bilančnimi izračuni. Bilančne ocene 
rabe peletov v Sloveniji kažejo, da se je v letu 2015 
letna poraba rahlo zmanjšala, vendar še vedno 
presega 140.000 t.

V Sloveniji smo izraziti uvozniki peletov (slika 
3). Lani se je zunanjetrgovinski primanjkljaj sicer 
že zmanjšal količinsko in tudi vrednostno, in sicer 
iz –7,3 milijona EUR v letu 2013 na –2,8 milijona 
EUR lani. Peleti se praktično v celoti tradicionalno 

izvozijo v Italijo (>95 %), del količin izvira iz 
predhodnega uvoza v Slovenijo. 

Po drugi strani je pestrost smeri uvoza večja 
(slika 4) – največ peletov smo lani uvozili iz Romu-
nije (47 %), sledile so Bosna in Hercegovina (20 %), 
Avstrija (9 %), Italija (7 %), Hrvaška (6 %) in 
Srbija (5 %). Zanimivo je, da se je v zadnjih treh 
letih potrojil uvoz iz Romunije, uvoz iz Bosne in 
Hercegovine pa zmanjšal za polovico. Slovenija 
je tretji najpomembnejši izvozni trg za pelete iz 
Romunije.
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Slika 2: Prejemniki nepovratnih sredstev za posamezne tipe kotlov (Vir: Eko sklad, 2016)
Figure 2: Recipients of non-refundable assets for individual boiler types (Source: Eko sklad, 2016)

Slika 3: Zunanja trgovina s peleti (vir podatkov SURS 2016, obdelava GIS)
Figure 3: Foreign trade of pellets (data source SURS, processing GIS)

Slika 4: Količinski uvoz peletov po državah za leto 2015 (vir podatkov SURS 2016, obdelava GIS)
Figure 4: The import volume according to countries for 2015 (data source SURS, processing GIS)
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3 KAKOVOST PELETOV IN SHEMA 
KAKOVOSTI S4Q

Raziskave o kakovosti lesnih peletov, opravljene v 
zadnjih nekaj letih v Laboratoriju za lesno biomaso 
Gozdarskega inštituta Slovenije, kažejo relativno 
nizek nivo kakovosti peletov na slovenskem trgu 
(Prislan in sod., 2015). Rezultati dosedanjih 
analiz nakazujejo, da bi bilo treba v proizvodne 
procese slovenskih proizvajalcev peletov vpeljati 
sistem rednega nadzora oz. kontrole kakovosti. S 
sistemom spremljanja in zagotavljanja kakovosti 
bi lahko izkazovali na izdelku označeno/deklari-
rano kakovost. Stanje na trgu lesnih energentov 
za neindustrijsko rabo urejajo evropski CEN 
(evropski komite za standardizacijo) standardi, ki 
opredeljujejo kakovost lesnih peletov, sekancev in 
briketov ter drv. Standardi navajajo usmeritve za 
vzpostavitev in zagotavljanje ustrezne kakovosti 
vseh členov proizvodne verige lesnih energentov 
in so temeljna podlaga za različne sisteme certi-
ficiranja lesnih goriv. Najbolj znana certifikata 
kakovosti lesnih peletov sta DINplus in ENplus. 
V Sloveniji so znak kakovosti ENplus A2 pridobili 
trije večji proizvajalci peletov (Gozdno Gospo-
radstvo Postojna, d. o. o., Profiles, d. o. o., Alojz 
Cugmajster, s. p.) (EnPLUS, 2016). Za večino 
manjših slovenskih proizvajalcev je vzpostavi-
tev celotnega sistema zagotavljanja in kontrole 
kakovosti (kot ga predvidevata zgoraj omenjena 
sistema certificiranja) velikokrat velik strošek. 
Zato smo lani na Gozdarskem inštitutu Slovenije 
predstavili poenostavljeno shemo certificiranja in 
jo poimenovali S4Q (Suport4Quality/ Podpora 
za kakovost). Z uvedbo sheme ter pridobitvijo 
znaka S4Q manjši proizvajalci na trgu dokazujejo, 
da dosegajo in vzdržujejo določen nivo kako-
vosti. Hkrati se povečuje zaupanje potrošnikov, 
saj proizvajalci končnim uporabnikom lahko 
pokažejo in dokažejo, da s spremljanjem in nad-
zorovanjem procesov v dobavni verigi dosegajo 
obljubljeno kakovost. Cilj sheme S4Q je vsakemu 
proizvajalcu prilagoditi sistem zagotavljanja in 
kontrole kakovosti (kot je opredeljen v standardu 
SIST EN 15234-2:2012) zahtevam in potrebam 
vsakega posameznega proizvajalca peletov. V ta 
namen je bila predvidena »trostopenjska« shema 
implementacije sistema zagotavljanja in kontrole 

kakovosti: (i) Podporni del S4Q, (ii) Testni del 
S4Q in (iii) Nadzorni del S4Q (slika 5).

Cilj podpornega dela sheme S4Q je proizvajalcu 
nuditi podporo pri vzpostavitvi sistema nadzora 
in kontrole kakovosti. Ukrepi podpornega sistema: 
(i) določitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev 
glede kakovosti peletov, (ii) opredelitev ukrepov 
za doseganje ciljev in priprava akcijskega načrta, 
(iii) prilagoditev sistema kontrole in zagotavljanja 
kakovosti potrebam proizvajalca, (iv) implemen-
tacija sistema sistem nadzora in zagotavljanja 
kakovosti.

Slika 5: Shema S4Q (Podpora za kakovost oziroma 
''Support for quality'')
Figure 5: Scheme of S4Q (»Support for quality«)

Cilj testnega dela sheme S4Q je spremljati 
napredek in potek implementacije sistema kon-
trole in zagotavljanja kakovosti ter določiti opti-
malno razmerje med proizvodnimi parametri in 
kakovostjo peletov. Namen testnega dela sheme 
S4Q je med drugim tudi pri proizvajalcu uvesti 
poenostavljene, a zanesljive metode kontrole 
kakovosti lesnih pelet. Za spremljanje učinkovitosti 
sistema bodo iz proizvodne linije v točno določe-
nih intervalih odvzeli vzorčno količino peletov. 
Vzorčne pelete in spremljajočo dokumentacijo (s 
podatki o izvoru, obliki surovine, drevesni vrsti, 
spremembe nastavitev v proizvodnem procesu 
itn.) bo proizvajalec dostavil v laboratorij za lesno 
biomaso Gozdarskega inštituta Slovenije, kjer bodo 
analizirali glavne kazalnike kakovosti: vsebnost 
vode, gostoto nasutja, mehansko obstojnost in 
delež pepela. Gozdarski inštitut Slovenije na pod-
lagi rezultatov pripravi priporočila za izboljšave 
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kakovosti. Po uspešno opravljenem podpornem 
in testnem delu sheme S4Q se začne nadzorno 
obdobje, ko Gozdarski inštitut Slovenije prevzame 
vlogo nadzorne institucije.

V začetku nadzornega obdobja sheme S4Q 
bo GIS opravil nenapovedani kontrolni obisk 
pri proizvajalcu peletov. V času obiska bo GIS 
preveril dokumentacijo sistema S4Q (doslednost 
in natančnost beleženja dejavnikov, ki vplivajo na 
kakovost peletov) ter jih s proizvodnega traku 
odvzel vzorčno količino. Proizvajalec mora osebju 
z Gozdarskega inštituta Slovenije omogočiti dostop 
do vseh relevantnih področij v proizvodnem 
procesu ter do relevantne dokumentacije.

Lani smo z namenom uvajanja sheme S4Q sode-
lovali s skupno sedmimi od dvajsetih slovenskih 
proizvajalcev peletov (slika 6). V času podpornega 
in testnega obdobja smo proizvajalcem pomagali 
odkrivati kritične točke v proizvodnem procesu 
in jim z laboratorijskimi analizami nudili stro-
kovno podporo pri premagovanju ovir na poti do 
izbranega kakovostnega razreda. V kontrolnem 
obdobju smo z nenapovedanimi obiski preizku-

Slika 6: Slovenski proizvajalci pelet (GIS 2016)
Figure 6: Slovenian pellets producers

sili, ali proizvajalci peletov dosegajo postavljene 
cilje in na podlagi kontrole do aprila 2016 štirim 
podjetjem (Biomasa, d. o. o., Energija Narave, d. 
o. o., Jol, d. o. o., in iPLS, d. o. o.) podelili pravico 
do uporabe blagovne znamke S4Q – Kakovostni 
razred 1 in enemu podjetju (Energoles Bohor, d. 
o. o.) pravico do uporabe blagovne znamke S4Q 
– Kakovostni razred 2.

4 POVZETEK
Proizvodnja in raba peletov se bo povečevala še 
nekaj časa. Po podatkih FAO (2015) je bila v letu 
2014 skupna proizvodnja peletov na svetu več kot 
26 milijona ton (+17 %). Glavni akter na področju 
peletov je Evropa, ki jih proizvede 61 % in porabi 
79 % svetovne proizvodnje. V Evropi je v porabi 
peletov na prvem mestu Velika Britanija (5,0 
milijonov ton), kjer jih večino porabijo za proi-
zvodnjo elektrike, sledi ji Italija (2,4 milijona ton),
kjer pa pelete skoraj izključno uporabljajo za 
proizvodnjo toplote. Evropa je največji uvoznik 
peletov na svetu; večina uvoza izvira iz Severne 
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Amerike. Med proizvajalkami peletov v Evropi je 
bila po podatkih UNECE (2015) v letu 2014 na 
prvem mestu Nemčija z 2,1 milijona ton, sledili sta 
ji Švedska (1,6 milijona ton) in Latvija (1,3 milijona 
ton). V Evropi se bo po napovedih poraba peletov 
še povečevala. Na trgu lesnih peletov so trenutne 
razmere neugodne, zaradi česar so nastali postopki 
zaradi insolventnosti pri največjem proizvajalcu 
in ponudniku peletov v Evropi ,German Pellets 
GmbH (EUWID, 2016).

V Sloveniji se poraba peletov po hitri rasti v 
obdobju 2011–2013 rahlo zmanjšuje, a kljub temu 
ostaja stabilina. Po ocenah v Sloveniji proizvedemo 
110.000 t pelet in ostajamo izraziti uvozniki. Na 
podlagi bilančnih izračunov v Sloveniji porabimo 
okrog 140.000 ton peletov. V Sloveniji smo izraziti 
uvozniki pelet. Lani se je zunanjetrgovinski pri-
manjkljaj zmanjšal količinsko in tudi vrednostno, 
in sicer iz –7,3 milijona EUR v letu 2013 na –2,8 
milijona EUR lani. Pelete praktično v celoti tra-
dicionalno izvozijo v Italijo (>95 %); del količin 
izvira iz predhodnega uvoza v Slovenijo. Lani smo 
največ pelet uvozili iz Romunije (47 %), sledile 
so Bosna in Hercegovina (20 %), Avstrija (9 %), 
Italija (7 %), Hrvaška (6 %) in Srbija (5 %).

Za ureditev stanja na trgu lesnih energentov 
za neindustrijsko rabo je CEN (evropski odbor 
za standardizacijo) objavil evropske standarde, ki 
opredeljujejo kakovost lesnih peletov, sekancev in 
briketov ter drv. Standardi podajajo tudi usmeri-
tve in napotke za vzpostavitev ter zagotavIjanje 
ustrezne kakovosti vseh členov proizvodne verige 
lesnih energentov. V številnih evropskih drzavah 
so na podlagi evropskih standardov oblikovali 
sisteme certificiranja lesnih goriv. Najbolj znana 
sta certifikata kakovosti lesnih peletov DINplus 
in ENplus, ki sta namenjena predvsem večjim 
proizvajalcem. Z uvedbo takšnega certifikata mora 
podjetje vzpostaviti učinkovit sistem nadzora in 
zagotavljanja kakovosti. Na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije smo lani začeli z aktivnostmi vzpostavi-
tve podpornega sistema zagotavljanja kakovosti 
peletov in tržne znamke, ki smo jo poimenovali 
S4Q (Podpora za kakovost oziroma Support for 
quality). Vzpostavili smo stalno sodelovanje z 
večino slovenskih proizvajalcev peletov in doslej 
uspešno podelili pravico do uporabe blagovne 
znamke S4Q petim proizvajalcem. 

4 SUMMARY

Production and use of pellets will continue to 
increase for some time. According to the data by 
FAO (2015), the total production of pellets in the 
world in 2014 amounted to over 26 million tons 
(+17 %). The main actor in the field of pellets 
is Europe, who produces 61% of them and con-
sumes 79 % of world production. Great Britain 
occupies the first place in pellets consumption in 
Europe (5.0 million tons), where the majority is 
used for electricity production; it is followed by 
Italy (2.4 million tons), where pellets are almost 
exclusively used for heat production. Europe is 
the greatest importer of pellets in the world; the 
majority of the import comes from North America. 
According to UNECE data (2015, the first place 
among pellet producers in Europe was occupied 
by Germany with 2.1 million tons, followed by 
Sweden (1.6 million tons) and Latvia (1.3 million 
tons). According to projections, use of pellets will 
increase in Europe. On the wood pellets market 
the current conditions are unfavorable, which 
led to insolvency procedures at the largest pel-
lets producer and provider of pellets in Europe, 
German Pellets GmbH (EUWID, 2016).

After the fast growth in the period 2011-2013, 
consumption of pellets in Slovenia is slightly 
decreasing, but it still remains stable. In Slovenia, 
we produce estimated 110,000 t of pellets and 
we remain pronounced importers. Based on the 
balance calculations we consume around 140,000 
t of pellets in Slovenia. Slovenia is a pronounced 
importer of pellets. In the last year, foreign trade 
deficit decreased both in volume and value, namely 
from -7.3 million EUR in 2013 to -2.8 million EUR 
last year. Pellets are practically totally exported 
to Italy (>95 %); a part of the volumes originates 
in the previous import into Slovenia. Last year, 
the most pellets were imported from Romania 
(47 %), followed by Bosnia and Herzegovina (20 
%), Austria (9 %), Italy (7 %), Croatia (6 %) and 
Serbia (5 %).

To regulate conditions on the market of wood 
energy sources for non-industrial use CEN (Euro-
pean Committee for Standardization) published 
European standards determining quality of wood 
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pellets, chips, briquettes, and firewood. The stan-
dards also present guidelines and directions for 
establishing and ensuring appropriate quality of 
all links of the production chain of wood energy 
sources. On the basis of European standards, 
systems of wood fuel certification were formed in 
numerous European countries. The most noted 
certificates of wood pellets are DINplus and 
ENplus, above all intended for larger producers. 
Introducing such a certificate, the company must 
establish an effective system of quality control and 
assurance. Forestry Institute of Slovenia began 
with activities for establishing support system for 
ensuring pellet quality and trademark, which we 
called S4Q (Support for quality). We established 
constant cooperation with the majority of Slove-
nian pellets producers and successfully granted the 
right to use the S4Q trademark to five producers. 
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Za uspešen in učinkovit razvoj trgovanja z lesno 
biomaso so potrebne natančne in aktualne infor-
macije o stanju trga (Plieninger in sod., 2009). 
Nerazpoložljivost podatkov o količinah, tržnih 
tokovih ali cenah pomeni veliko oviro pri trgo-
vanju, saj je treba sprejemati pomembne strateške 
odločitve brez ustreznega znanja ali informacij o 
stanju na trgu. Razpoložljivost informacij je torej 
ključna za zagotavljanje transparentnega, kon-
kurenčnega in učinkovitega trga (Vinterbäck in 
Porsö, 2011). Medtem ko so cene naftnih derivatov 
izjemno hitro in lahko dostopne, cene lesnih goriv 
niso objavljene na spletnih straneh ministrstva 
ali kateri drugi uradni strani državnih organov. 
Zbiranje cen lesnih goriv je namreč obsežnejše 
saj so cene odvisne od količine, kakovosti, regije, 
ponudnika, časa itn. 

Zaradi pogostih vprašanj porabnikov in potreb 
spremljanja razmer na trgu smo na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije leta 2011 v okviru projekta 

EU BiomassTradeCentres II začeli sistematično 
zbirati cene ključnih lesnih goriv. Metodologijo 
zbiranja informacij smo uskladili s partnerji iz 
drugih evropskih držav, sodelujočimi v projektu, 
t. j. Avstrije, Italije, Hrvaške, Nemčije, Španije, 
Romunije, Grčije in Irske. Sočasno zbiranje cen 
lesnih goriv v omenjenih državah je potekalo vse 
do zaključka omenjenega projekta v letu 2014. Na 
Gozdarskem inštitutu nadaljujemo z zbiranjem 
podatkov o cenah dvakrat na leto, na začetku in 
koncu kurilne sezone. V analizo so vključene naj-

Strokovna razprava
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pogostejše kategorije lesnih goriv: drva, sekanci, 
peleti in briketi. Podatke pridobivamo s spletnim 
ali telefonskim anketiranjem ter analizo drugih 
virov, kot so spletne strani proizvajalcev in dis-
tributerjev ter iz tiskanih oglasov. 

V tokratnem prispevku bomo predstavili 
spreminjane cen glavnih oblik lesnih goriv (drv, 
sekancev, peletov in briketov) med letoma 2011 
in 2016 ter izpostavili razliko s ceno kurilnega 
olja. Predstavili bomo razpoložljivost in kakovost 
statistik o cenah lesnih goriv, npr. kakšni sta kako-
vost in ločljivost tovrstnih podatkov v Sloveniji 
v primerjavi z drugimi evropskimi deželami, ter 
ali se metodologije v zbiranju cen razlikujejo. 
Cene naštetih energentov se spreminjajo glede na 
lastnosti ali kakovost, različne navedbe ter neu-
strezne deklaracije pa potrošnike hitro zavedajo. 
V nadaljevanju zato navajamo, katere vrste lesnih 
goriv prevladujejo v Sloveniji in kakšne so njihove 
cene. Glavni namen analize pa je bil primerjati 
aktualne (prva polovica leta 2016) cene goriv 
glede na količino (€/t) ter pridobljeno primarno 
energijo (€/MWh). Primerjava cen s prejšnjimi 
obdobji kaže, kako se cene spreminjajo od začetka 
sledenja v letu 2011.

2 LESNA GORIVA
2 WOOD FUELS

V Sloveniji je les pomemben energent, v zadnjih 
letih pa se njegov pomen še povečuje. Med različ-
nimi oblikami lesnih goriv še vedno prevladujejo 
drva, sledijo lesni sekanci ter v zadnjih letih lesni 
peleti (Krajnc in sod., 2014, Prislan in sod., 2015). 

V Sloveniji v energetske namene porabimo 
na leto skoraj dva milijona ton lesa (Krajnc in 
Piškur, 2010, Piškur in sod., 2015, UNECE/FAO, 
2015). V preteklosti so les za ogrevanje upora-
bljali predvsem na podeželju, v zadnjih letih pa 
opažamo vse večje zanimanje tudi v urbanem 
okolju (Krajnc in sod., 2014). Ta sprememba se 
kaže v povečanem zanimanju za lesne pelete, saj 
je udobje ogrevanja s peleti skoraj enako udobju 
ogrevanja s kurilnim oljem, skladiščni prostor 
zanje je manjši (v primerjavi s prostorom, potreb-
nim za skladiščenje polen ali sekancev), kurilna 
naprava je razmeroma majhna. Prednost pelet je 
tudi enostavna raba v sobnih pečeh ali kaminih, 

ki so pogosto v rabi kot dopolnilni vir ogrevanja 
(Papler, 2013).

Lastnosti in kakovost lesnih goriv opredeljuje 
standard SIST EN ISO 17225 (2014), sestavljen iz 
sedmih delov. Prvi del opredeljuje splošne zahteve 
in postopke za razvrščanje trdih biogoriv glede 
na izvor, tržno obliko (npr. peleti, sekanci, drva 
itn.) ter lastnosti. Preostalih šest delov standarda 
opredeljujejo kakovostne razrede za pelete (za 
neindustrijsko in industrijsko uporabo), lesne 
brikete, lesne sekance, drva ter nelesne pelete 
in brikete. Standard za vsak kakovostni razred 
navaja mejne vrednosti za ključne fizikalne in 
mehanske lastnosti ter vsebnost kemijskih ele-
mentov. Najpomembnejše lastnosti lesnih goriv za 
uporabnika so dimenzije, vsebnost vode, kurilna 
ali energetska vrednost ter vsebnost za človeka in 
okolje škodljivih onesnažil.

Med proizvajalci se precej razlikujejo oblika 
in lastnosti lesnih goriv. S tega vidika je trg 
precej pester, saj imajo potrošniki veliko izbiro. 
V primeru drv so na voljo različne lesne vrste, 
različne velikosti (dolžina je lahko od 20 do 100 
cm, premer pa od 2 do 15 cm ali več) ter različna 
vlažnost (zračno suh ali vlažen les). Tudi sekanci 
se razlikujejo po stopnji predelave (oz. velikosti 
prevladujoče frakcije) ter vsebnosti vode (sušeni 
in zeleni sekanci) (Krajnc in Čebul, 2012). Pri 
peletih in briketih so poleg omenjenih lastnosti 
pomembne tudi: ustrezna gostota delca oz. gostota 
nasutja, mehanska obstojnost in vsebnost pepela.

3 METODOLOGIJA ZBIRANJA CEN
3 WOOD FUEL PRICE COLLECTION 

METODOLOGY

Cene za osnovne kategorije lesnih goriv (pregle-
dnica 1) zbiramo dvakrat na leto: pred kurilno 
sezono in po njej. Podatke zbiramo s pomočjo 
telefonskih in spletnih anketnih vprašalnikov 
ter spremljanjem trenutnih ponudb proizva-
jalcev in ponudnikov v tiskanih in elektorskih 
medijih. Poleg že omenjenih lastnosti lesnih 
goriv proizvajalce in ponudnike povprašamo o 
transportnih stroških ter ali opredeljena cena 
vsebuje DDV. Naslove za telefonsko anketiranje 
ter pošiljanje spletnih vprašalnikov pridobimo iz 
kataloga proizvajalcev polen in lesnih sekancev, ki 
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ga na gozdarskem inštitutu redno dopolnjujemo 
in je javno dostopen v obliki iskalnika na spletni 
strani www.gozdis.si. Seznam proizvajalcev in 
ponudnikov lesnih pelet vodimo v okviru tržne 
znamke in podpornega sistema za zagotavljanje 
kakovosti S4Q. Aktualni seznam proizvajalcev 
pelet v Sloveniji je objavljen na spletni strani 
www.s4q.si.

Število ponudnikov lesnih goriv, od katerih 
s pomočjo prej omenjenih načinov pridobimo 
podatke o cenah, med leti niha; v povprečju v 
posameznem obdobju podatke pridobimo od 30 
ponudnikov peletov, 25 ponudnikov sekancev, 
19 ponudnikov drv in 14 ponudnikov briketov. 
Številni ponudniki posredujejo tudi podatke za 
več proizvodov iste kategorije lesnega goriva, ki 
se razlikujejo glede na lastnosti in kakovost.

Pri zbiranju podatkov se velikokrat srečamo z 
različnimi količinskimi enotami; v primeru drv in 
sekancev ponudniki največkrat navajajo kubične 
metre (m3), prostorninske metre (prm) ali nasute 
kubične metre (nm3), medtem ko pelete in sekance 
največkrat trgujejo glede na maso (v tonah). Za 
lažjo primerjavo cen različnih lesnih energentov 
zato vse cene navajamo glede na maso (v EUR na 
tono), v vseh navedenih cenah pa je že vključen 
DDV. Predstavljene cene niso preračunane na 
zdajšnje vrednosti (korigirane z deflacijskimi 
faktorji), ampak so po zgledu mednarodnih (UN/
FAO) in nacionalnih podatkovnih baz (SURS) 
prikazane v posameznem obdobju (brez korekcij). 
Ker je preračunavanje različnih enot velika težava 

Preglednica 1: Kategorije lesnih goriv, za katere na Gozdarskem inštitutu Slovenije zbiramo cene
Table 1: Category of wood fuels, for which we collect prices at the Slovenian Forestry Institute

Kategorija lesnih goriv Lastnosti Cena v

Drva Dolžina: 25, 33, 55 in 100 cm
Vsebnost vode: 20 %, 30 %, več kot 30 % EUR/t ali EUR/prm

Sekanci

Velikost delcev (prevladujoče frakcije): 
P16, P31, P45 in P100 (glede na SIST EN 

ISO 17225)
Vsebnost vode: 20 %, 30 %, več kot 30 %

EUR/t ali EUR/nm3

Lesni peleti
Dimenzije: 6 mm

Vrsta embalaže: 15 kg vreča, 
vreča Big-Bag ali razsuto stanje

EUR/t

Lesni briketi Vrsta embalaže: 10 ali 20 kg vreča, vreča 
Big-Bag ali razsuto stanje EUR/t

pri trgovanju z lesnimi gorivi, smo razvili spletni 
kalkulator, ki omogoča enostavno preračunavanje 
različnih enot, kot so m3 v prm, MWh ali tone. 
Kalkulator je dostopen na http://wcm.gozdis.si 
(Krajnc in sod., 2014). 

Cene lesnih in fosilnih goriv primerjamo glede 
na ceno energije (€/MWh). Energijska vrednost 
lesnih energentov je odvisna predvsem od vseb-
nosti vode (w %), zato za izračun uporabljamo 
naslednjo formulo:

, kjer je:

- Hi kurilnost [v MJ/kg], ki označuje tisto  
 količino toplote, ki jo dobimo z zgorevanjem  
 goriva, če dimne pline ohlajamo samo do  

 temperature rosišča vodne pare, ki je v dimnih  
 plinih.
- Hi0 predstavlja kurilnost sušilnično suhega  
 lesa [MJ/kg]. 
- Vsebnost vode w [%] pa je opredeljena kot  
 masa vode glede na maso vlažnega lesa.

Za pretvarjanje med količinskimi enotami smo 
uporabljali pretvorbene faktorje, predstavljene v 
publikaciji Lesna goriva – drva in lesni sekanci, 
ki so jo pripravili Krajnc in sod. (2009), ali že 
omenjen spletni pretvornik enot (http://wcm.
gozdis.si).
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4 CENE LESNIH GORIV MED 
LETOMA 2011 IN 2016

4 WOOD FUEL PRICES BETWEEN 2011 
AND 2016

Med letoma 2011 in 2016 so najnižjo in najvišjo 
ceno med lesnimi gorivi dosegali sekanci oziroma 
peleti (slika 1a). Podobno stanje smo zaznali tudi 
po kurilni sezoni 2015/2016 (slika 1b). Primerjava 
cen najpogostejših oblik lesnih goriv in kurilnega 
olja (slika 1a) kaže razmeroma konstanten potek 
cen (predvsem od leta 2013), in sicer z višjimi 
cenami na začetku kurilne sezone in nižjimi ob 
koncu. V nadaljevanju navajamo razpone cen 
najpogostejših oblik lesnih goriv ter razpravljamo 
o odvisnosti med ceno in kakovostjo.

Slika 1: Cene lesnih goriv in kurilnega olja v €/MWh pred (I) kurilno sezono in po njej (II) med letoma 2011 in 
2016 (A) ter cene lesnih goriv v €/t v prvi polovici leta 2016 (B)
Figure 1: Wood fuel and heating oil price trends in €/MWh before (I) and after (II) heating season between 2011 
and 2016 (A) and wood fuel prices in €/t in the first part of 2016 (B)

DRVA
Na slovenskem trgu so v prodaji drva različnih 
drevesnih vrst, različne vlažnosti (od svežih do 
zračno suhih) ter dimenzij; prevladujejo bukova 
drva, vlažnosti okoli 20 % ter dolžine 25 cm. 
Zbrani podatki kažejo, da so drva z vlažnostjo 20 %
v povprečju okoli 10 €/t dražja od drv z višjo 
vlažnostjo (slika 2a). Cene drv dolžin od 25 do 
50 cm so približno enake, metrska drva pa so v 
povprečju za 6 % cenejša (slika 2b).

V obdobju zbiranja cen smo najvišjo povprečno 
ceno (179 €/t) za najpogostejšo skupino drv zabe-

ležili v drugi polovici leta 2012 oz. pred kurilno 
sezono 2012/2013. Pričakovano smo najnižje 
povprečne cene (okoli 126 €/t) zabeležili v prvi 
in drugi polovici leta 2014, po žledolomu. Od 
takrat so se cene zopet dvignile in pred letošnjo 
(2015/2016) kurilno sezono dosegle vrednost  
149 €/t. V prvi polovici leta 2016 se je cena znižala 
za 3,7 % in ob koncu kurilne sezone 2015/2016 
znaša 143 €/t.

BRIKETI
Kot nadomestilo za drva so (predvsem v kaminih) 
velikokrat v rabi briketi. Njihova prednost pred 
drvmi je večja gostota energije (kar se odraža v 
daljšem času izgorevanja). Zaradi uporabljene 
surovine in postopka izdelave je vsebnost vode 

briketov od 12 do 15 %. Tona briketov, pakira-
nih v PVC-embalažo po 10 kg po kurilni sezoni 
2015/2016, stane okoli 207 evrov, kar je okoli 
sedem odstotkov manj kot pred kurilno sezono. 
V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega 
leta je cena briketov nižja za 6 %. Povprečne cene 
briketov so med letoma 2011 in 2016 nihale od 
207 €/t do 230 €/t. Razlike v ceni lahko opazimo 
tudi med različnimi načini pakiranja; najcenejši 
so v razsutem stanju in najdražji pakirani po 10 kg  
v vrečah ali škatlah (slika 3). 
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Slika 2: Razpon cen drv različne vlažnosti (20 % – M20 in 50 % – M50) (A) ter dolžin od 25 cm (L25) do 100 
cm (L100) med letoma 2011 in 2016 (B). Števila pri vsakem okviru z ročaji označujejo povprečno vrednost za 
posamezno kategorijo
Figure 2: Price range of fire wood with moisture content between 20 % (M20) and 50 % (M50) (A) and length 
between 25 cm (L25) and 100 cm (L100) between 2011 and 2016. The numbers at each box and whisker diagram 
indicate the average value for each category

SEKANCI
Glede na rezultate anket, opravljenih v prejšnjih 
letih na slovenskem trgu prevladujejo sekanci 
velikostnega razreda P31, sledita razreda P45 
in P100, sekanci s prevladujočo frakcijo od  
3,15 mm do 16 mm (P16) pa so redkost. Na trgu 
so najštevilčnejši sekanci z vsebnostjo vode od 10 
do 25 % (lastnostni razred M20 in M25), sledijo 
tisti z vlažnostjo od 25 % do 35 % oz. več kot 35 %.

Od procesa proizvodnje sta najbolj odvisna 
prevladujoča velikost delcev in vsebnost vode, 
medtem ko so preostali parametri kakovosti odvi-
sni predvsem od uporabljene surovine. Posledično 
omenjena parametra najbolj vplivata na končno 

ceno proizvoda. Po navadi velja, da so sekanci 
z manjšimi delci v prevladujoči frakciji ter z 
manjšo vsebnostjo vode dražji, saj je za drobljenje 
in sušenje lesne biomase potrebne več energije. 
Zato je razumljivo, da so sekanci s prevladujočo 
frakcijo od 3,15 do 16 mm (P16) ter vsebnostjo 
vode manj kot 10 % (M10) praviloma dražji od 
sekancev z velikostjo delcev P100 in vlažnostjo 
M50 (slika 4).

Za sekance, ki jih prodajo največ, t. j. z vlažno-
stjo okoli 30 % in velikostjo delcev okoli 36 mm,  
je bila cena v kurilni sezoni 2015/2016 67 €/t 
(slika 2b), kar je za približno 3 % več kot v drugi 
polovici leta 2015. Na ceno dostavljenih sekancev 
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Slika 3: Razpon cen briketov glede na način pakiranja med letoma 2011 in 2016. Števila pri vsakem okviru z 
ročaji označujejo povprečno vrednost za posamezno kategorijo
Figure 3: Price range of wood briquettes in 10 kg or 20 kg packages or loose between 2011 and 2016. The numbers 
at each box and whisker diagram indicate the average value for each category

Slika 4: Razpon cen najpogostejših oblik sekancev na slovenskem trgu (s križcem je označena povprečna vrednost)
Figure 4: Price range of most common wood chip types on the Slovenian market. The “X” on the box and whisker 
plot denotes the average values
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Slika 5: Razlika v ceni kurilnega olja in peletov (v odstotkih) med letoma 2011 in 2016
Figure 5: Difference in the price of pellets and heating oil (in percentage) between 2011 and 2016
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vplivajo tudi stroški prevoza, ki se zaračunavajo 
bodisi na število prevoženih kilometrov ali na 
količino dostavljenih sekancev. Po navadi je cena 
sekancev brez dostave do 16 % nižja (slika 4).

PELETI
Tona peletov, pakiranih v 15 kg vreče, po koncu 
kurilne sezone 2015/2016 v povprečju stala 254 € 
(slika 2b), kar je okoli tri odstotke manj kot pred 
kurilno sezono, v primerjavi z enakim obdobjem 
preteklega leta pa je cena le slab odstotek nižja. 
Če pelete kupimo v razsutem stanju ali v tako 
imenovanih vrečah Big-Bag, lahko privarčujemo 
do 15 evrov na tono. Po navadi so peleti najcenejši 
neposredno pri proizvajalcu, medtem ko so pri 
distributerjih lahko do 10 % dražji.

V zadnjih letih (2013 do 2015) so cene peletov 
relativno konstantne in znašajo od 250 €/t do  
270 €/t. Pred kurilno sezono so cene v povprečju tri 
odstotke višje kot po kurilni sezoni in znašajo okoli 
268 €/t. Cene peletov naj bi bile odvisne predvsem 
od kakovosti, vendar analize kakovosti peletov 
na slovenskem trgu, opravljene lani (celotna  
študija je objavljena na www.s4q.si), kažejo, da 
cena ni vedno odraz njihove dejanske kakovosti.

Peleti so kot najdražja oblika lesne biomase  
22 % cenejši (54 €/MWh) od cene kurilnega olja, ki 
se je v prvi polovici leta 2016 gibala okoli 70 €/MWh 
(slika 5 in 1a). Največjo razliko med ceno peletov 
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 
strm trend zmanjševanja razlike, predvsem zaradi 
padajočih cen kurilnega olja. 

Nemški inštitut za pelete DEPI (Deutsches 
pelletinstitut) je v začetku leta 2016 poročal, da se 
je razmerje cen kurilnega olja in peletov obrnilo 
v prid kurilnemu olju. V januarju 2016 je bilo v 
Nemčiji kurilno olje 26 % cenejše od peletov, v 
prejšnjih mesecih pa se je stanje nekoliko spre-
menilo, vendar je kurilno olje še vedno okoli 9 % 
cenejše (DEPI, 2016). Poudariti je tudi treba, da 
cene peletov v Nemčiji in Sloveniji niso popolnoma 
primerljive zaradi specifičnosti trga (npr. na slo-
venskem trgu prevladujejo peleti, pakirani v 15 kg 
vreče, medtem ko na nemškem trgu prevladujejo 
peleti v razsutem stanju) in različne metodologije 
pridobivanja ter obdelave podatkov.



GozdV 74 (2016) 7-8312

Prislan, P., Kocjan, D., Krajnc, N., Piškur, M.: Gibanje cen lesnih goriv v Sloveniji med letoma 2011 in 2016

Slika 6: Povprečne cene (a) sekancev in (b) peletov med letoma 2011 in 2014 v Sloveniji, Italiji, Nemčiji in Avstriji
Figure 6: Average wood chips (A) and wood pellets (B) prices between 2011 and 2014 in Slovenia, Italy, Germany 
and Austria

5 PRIMERJAVA CEN LESNIH 
ENERGENTOV S PREOSTALIMI 
EVROPSKIMI DRŽAVAMI

5 WOOD FUEL PRICES COMPARISON 
WITH OTHER EUROPEAN 
COUNTRIES

V Avstriji statistike o cenah lesnih goriv zbirajo 
in poročajo agencije na deželni in zvezni ravni 
(Vinterbäck in Porsö, 2011). Cene lesnih goriv 
zbirajo mesečno; Kmetijsko gozdarska zbornica 
Avstrije (Landwirtschafkammer Österreich) obja-
vlja cene sekancev ter indeks cen lesnih ener-
gentov (Energieholzindex). Slednjega sestavlja 

»košarica« ključnih lesnih sortimentov, kot je 
les za kurjavo, industrijski okrogli les in stranski 
proizvodi žagarskih obratov. Cene peletov beleži 
združenje proizvajalcev peletov proPellets Austria. 
V Nemčiji statistike o cenah sekancev in peletov 
vodi agencija C.A.R.M.E.N, cene peletov mesečno 
spremlja tudi Nemško združenje proizvajalcev 
peletov (DEPV). Statistični urad pa poroča o 
indeksu cen lesnih goriv, ki upošteva sekance, 
pelete, brikete in industrijski okrogel les.

Zbiranje cen v okviru projekta EU Biomas-
sTradeCentres II med letoma 2011 in 2014 je 
pokazalo, da se cene med državami bolj ali manj 
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razlikujejo, odvisno predvsem od vrste lesnega 
goriva (slika 6). Največje razlike lahko opazimo v 
primeru sekancev; najcenejši so bili v povprečju v 
Sloveniji (72 €/t), najdražji pa v Avstriji (126 €/t) 
(slika 6a). V primeru peletov so razlike v cenah 
med državami bistveno manjše; najcenejši peleti 
so bili v povprečju v Avstriji in Sloveniji (okoli 
246 €/t), najdražji pa v Italiji (276 €/t) (slika 6b).

6 ZAKLJUČEK
6 CONCLUSIONS

Zbiranje cen lesnih energentov je smiselno in 
potrebno za zagotavljanje transparentnosti trga. 
Podatki proizvajalcem, ponudnikom in potrošni-
kom služijo kot orodje pri sprejemanju ključnih 
odločitev o nabavi in proizvodnji. Podatki kažejo, 
da so cene lesnih goriv od začetka spremljanja v 
letu 2011 relativno konstantne z izrazitim sezon-
skim nihanjem (slika 6); pred kurilno sezono (v 
drugi polovici leta) so cene po navadi nižje kot 
po njej (drugi polovici leta). Najcenejša oblika 
lesnih goriv so sekanci, najdražja pa peleti. Zaradi 
trenutnega strmega padca cen kurilnega olja se 
zelo zmanjšuje razlika ravno v primerjavi z naj-
dražjim lesnim energentom (slika 5). Podobno kot 
v drugih evropskih državah bi bilo v prihodnje 
smiselno cene lesnih energentov beležiti ne le 
dvakrat na leto, ampak vsak mesec. Smiselna bi 
bila tudi uvedba indeksa cen lesnih goriv. Potrebo 
po nadaljnjem zbiranju cen lesnih goriv so izrazili 
tudi udeleženci na posvetu Izzivi gozdne tehnike, 
ki smo ga organizirali na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije marca 2016. 

7 POVZETEK
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije od leta 2011 
sistematično zbiramo cene lesnih goriv na slo-
venskem trgu. Dvakrat na leto (pred kurilno 
sezono in po njej) prek anketnih vprašalnikov od 
proizvajalcev in ponudnikov pridobimo podatke o 
cenah drv, sekancev, peletov in briketov. Rezultate 
redno objavljamo na spletnih straneh Gozdarskega 
inštituta Slovenije ter v tiskanih medijih z name-
nom izboljšanja preglednosti sicer dinamičnega in 
pestrega trga lesnih goriv v Sloveniji. Pridobivanje 
cen lesnih goriv je v primerjavi s pridobivanjem 
cen fosilnih obsežnejše, saj so cene odvisne od 

številnih dejavnikov (npr. količine, kakovosti, 
regije, ponudnika, časa itn.). V prispevku pred-
stavljamo rezultate zbiranja cen lesnih goriv za 
petletno obdobje med letoma 2011 in 2016. 

Cene goriv so poleg sezonskega povpraševanja 
odvisne od njihovih lastnosti. Fizikalne in mehan-
ske lastnosti ter prisotnost kemijskih elementov 
v lesnih gorivih opredeljujejo njihovo kakovost, 
kot navaja standard SIST EN ISO 17225. Cena 
sekancev je odvisna predvsem od vsebnosti vode 
ter prevladujoče frakcije delcev; v Sloveniji so 
najpogostejši sekanci s 30 % vsebnostjo vode in 
prevladujočo velikostjo delcev 31,5 mm; njihova 
cena je v opredeljenem obdobju znašala od 65 do 
90 €/t. Na trgu prevladujejo drva vlažnosti 20 % 
in dolžine 25 cm s cenami od 125 do 149 €/t. Z 
večanjem dolžin in vsebnostjo vode se cene drv 
nižajo. Peleti so najdražja oblika lesnih goriv, kate-
rih cena je od 250 do 300 €/t. V zadnjem obdobju 
se je razlika med ceno peletov in kurilnega olja 
signifikantno znižala zaradi strmega padca cen 
kurilnega olja.

Ugotavljamo, da je zbiranje cen lesnih goriv 
smiselno in pomembno za potrošnike in pro-
izvajalce ter ponudnike. V prihodnje bi bilo 
smiselno cene lesnih goriv zbirati z večjo časovno 
ločljivostjo.

7 SUMMARY

At the Slovenian Forestry Institute we have been 
systematically collecting wood fuel prices on the 
Slovenian Market since 2011. Twice a year (before 
the heating season and after it) we acquire data 
on prices of firewood, wood chips, pellets and 
briquettes from producers and providers using 
questionnaires. We regularly publish the results 
on web pages of the Slovenian Forestry Institute 
and in printed media to improve the clarity of 
the otherwise dynamic and diversified wood fuel 
market in Slovenia. Acquisition of wood fuels 
prices is more comprehensive than acquisition 
of heating oil prices, since the prices depend on 
numerous factors (e.g. volume, quality, region, 
provider, time etc.). In this article we present 
the results of collecting wood fuel prices for the 
five-year period between 2011 and 2016.

In addition to seasonal demand, fuel prices also 
depend on fuel features. Physical and mechanical 
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features and presence of chemical elements in 
wood fuels determine their quality, as quoted by 
SIST EN ISO 17225 standard. The price of wood 
chips depend above all on water content and 
prevailing fraction of particles; the most frequent 
chips in Slovenia are the one with 30 % moisture 
content and prevailing particle size of 31.5 mm. 
Their price in the mentioned period amounted to 
65 to 90 €/t. Firewood with 20% moisture content 
and length of 25 cm, with prices from 125 to 149 
€/t, prevail on the market. Increasing lengths and 
water content reduce firewood prices. Pellets 
are the most expensive form of wood fuel; their 
price is from 250 to 300 €/t. In the last period 
the difference between the prices of pellets and 
heating oil reduced significantly due to steep drop 
of heating oil prices.

We find collecting wood fuel prices to be rea-
sonable and relevant for the consumers as well as 
producers and providers. It would be reasonable 
to collect wood fuel prices with a higher time 
resolution in the future. 
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Izzivi gozdne tehnike 2016 in odmevi udeležencev
Challenges of Forest Techniques 2016 and Participants Reactrions
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Izvleček:
Kocjan, D., Prislan, P., Krajnc, N.: Izzivi gozdne tehnike 2016 in odmevi udeležencev. Gozdarski vestnik, 74/2016, 
št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega 
besedila Marjetka Šivic.
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije je v marcu potekal posvet Izzivi gozdne tehnike 2016, ki se ga je udeležilo  več 
kot sto udeležencev iz različnih področij gozdarstva in predelave lesa. Primarni namen posveta je bil predstaviti 
rezultate raziskav Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko predvsem s področja gozdnih del, optimizacije stro-
škov in lesnih goriv. V okviru posveta je bila opravljena tudi anketa z namenom ugotavljanja trenutnega mnenja 
udeležencev o aktualnih temah s področja  gozdarstva, surovine in trga z lesom ter lesnih goriv. V prispevku 
predstavljamo rezultate ankete ter primerjavo z rezultati podobne ankete, opravljene v letu 2014.
Ključne besede: izzivi, gozdna tehnika, prenos znanja v prakso, anketni vprašalnik

Abstract:
Kocjan D., Prislan P., Krajnc N: Challenges of Forest Techniques 2016 and Participants’ Reactions. Gozdarski 
vestnik (Professional Journal of Forestry), 74/2016, vol. 7-8. In Slovenian, abstract and summary in English, 
Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The consultation Challenges of Forest Techniques 2016, attended by over hundred participants from diverse fields 
of forestry and wood procession, took place at Slovenian Forestry Institute in March. The primary aim of the 
consultation was to present the results of the researches performed by the Department for Forest Techniques 
and Economics, above all from the field of forest works, cost optimization, and wood fuels. In the framework 
of the consultation also a survey, intended for finding out the present opinion of the participants on the current 
themes from the field of forestry, raw materials, and wood fuels market, was carried out. This article presents 
the results of the survey and comparison with the results of a similar survey, performed in 2014. 
Key words: challenges, forest technique, transfer of the knowledge in the practice, survey questionnaire
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1 UVOD
1 INTRUDUCTION

Raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije, 
Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko, smo 
marca 2016 organizirali posvet Izzivi gozdne 
tehnike 2016, katerega namen je bil predstavitev 
izbranih aktualnih tem s področja gozdne tehnike. 
Na oddelku raziskovalno ali strokovno pokrivamo 
teme z različnih področij – gozdna dela, optimi-
zacija stroškov in lesna goriva. Glavni cilj posveta 
je bil predstaviti aktualne rezultate raziskovalnega 
dela z namenom prenosa pridobljenega znanja v 
prakso ter spodbuditi sodelovanje tako s končnimi 
uporabniki kot bodočimi investitorji. Udeležence 
posveta smo povabili k izpolnjevanju anketnega 
vprašalnika, saj smo želeli povratno informacijo o 
pomembnosti raziskav za trg ter optimalnih poteh 

in načinih prenosa znanja v prakso. Ugotavljamo 
namreč, da se je v zadnjem času povečala potreba 
po povezovanju in bolj aktivnem uveljavljanju tako 
na domačem kot tudi tujem trgu med različnimi 
deležniki v gozdarstvu. Predvsem pa se nahajamo 
v času reorganizacije gozdarstva v Sloveniji, ki bo 
imela različen vpliv na izvajanje del v gozdovih, 
vplivala bo na gozdarska podjetja, na lastnike 
gozdov in posredno tudi na trg z lesom.
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2 METODE
2 METHODS

Udeleženci posveta so bili predstavniki ciljnih 
skupin s področja gozdarstva in predelave lesa: 
iz gozdarskih in lesnopredelovalnih podjetij, 
podjetij za odkup in prodajo lesa, energetskih 
podjetij, izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij, 
javnih zavodov in interesnih združenj, državnih 
in lokalnih inštitucij, proizvajalci strojev, strojne 
opreme in lesnih goriv ter lastniki gozdov. Vpra-
šalnik, ki smo ga udeležencem ponudili v izpol-
njevanje, je bil sestavljen iz trditev, udeleženci pa 
so na lestvici od 1 do 5 označili, kako  zelo se s 
trditvijo strinjajo ali ne strinjajo. Na vprašalnik je 
odgovorilo 79 udeležencev, kar je dve tretjini vseh 
prisotnih na posvetu. Anketni list smo razdelili 
na dva vsebinska sklopa: prvi je zajemal trditve, 
povezane z gozdarstvom, surovino in trgom z 
lesom, v drugem sklopu so se trditve nanašale 
na področje lesnih goriv. Analizo rezultatov in 
grafe smo naredili v statističnem programu R s 
paketom Likert.

Slika 1: Mnenje udeležencev posveta o pomembnosti  posameznega gozdarskega problema
Figure 1: Opinion of consultation participants about importynce of an individual forestry problem/there is a pro-
blem e.g. in mathematics

3 REZULTATI
3 RESULTS

Iz rezultatov je razvidno, da je na trgu zaželen 
prenos znanja iz znanosti v prakso, saj je več 
kot 80 % sodelujočih v anketi označilo trditve 
o pomenu neodvisnih študij, spremljanju cen 
storitev in bonitiranju podjetij kot pomembne 
ali zelo pomembne (slika 1). V javnem interesu 
so tudi kalkulacije gozdarskih storitev in spletna 
orodja (na primer WoodChainManager: www.
wcm.gozdis.si), ki jih razvijamo in so že dosto-
pna uporabnikom prek spletnih aplikacij. Prav 
tako je iz rezultatov razvidno, da se udeleženci 
posveta zavedajo  težav v gozdarskem sektorju 
in da obstoječe prakse niso vedno najboljše. Več 
kot 75 % udeležencev posveta je menilo, da je 
gozdarstvo neustrezno organizirano in birokra-
tizirano ter da bi moral nov zakon to spremeniti.  
Težava je tudi v plačilni nedisciplini in politiki 
združevanja majhnih lastnikov gozdov, ki ne daje 
želenih rezultatov. Presenetljivo velik je dvom do 
novoustanovljenega državnega podjetja, saj več 
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Slika 2: Mnenje udeležencev posveta o pomembnosti  problemov na področju lesnih goriv
Figure 2: Opinion of consultation participants about importynce of problems in the field of wood fuels

kot 50 % sodelujočih meni, da to podjetje ne bo 
pomembno vplivalo na razvoj lesne industrije v 
Sloveniji.

Aktualne rezultate smo primerjali z rezultati 
ankete, izvedene na posvetu Znanost in praksa 
– za gozdno lesne verige, ki je na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije v organizaciji Oddelka za 
gozdno tehniko in ekonomiko potekal septembra 
2014. Primerjava kaže, da se do danes mnenje 
širše gozdarske stroke ni bistveno spremenilo; 
za 5 % se je zmanjšal delež tistih, ki menijo, da 
je gozdarstvo neustrezno organizirano ter biro-
kratizirano, za 10 % se je povečal delež tistih, ki 
menijo, da novoustanovljeno državno podjetje ne 
bo pomembno vplivalo na razvoj lesne industrije 
v Sloveniji. Povečalo se je tudi število oseb (za 
več kot 10 %), ki menijo, da so okoljske omejitve 
pri gospodarjenju pomemben problem, 5 % več 
vprašanih pa meni, da je stanje gozdne infra-
strukture slabo.

Drugi sklop vprašanj se je nanašal na lesna 
goriva, ki so bila letošnjo kurilno sezono posebej 

medijsko izpostavljena. V zimskem času namreč 
nastaja prevelika onesnaženost zraka z delci, zato 
se je smiselno vprašati, kolikšen del k onesnaže-
nosti dejansko prispevajo lesna goriva in pravilna 
uporaba le-teh. Udeleženci posveta so menili, da 
je problem onesnaževanja zraka z delci PM10 
zaradi uporabe lesnih goriv pomemben ter da je 
pomembno ozaveščanje potrošnikov o pomenu 
kakovosti lesnih goriv (slika 2). Za udeležence je 
zelo pomembno, da bi država podprla ustanovitev 
biomasnih predelovalnih centrov v Sloveniji in 
tudi uveljavljanje tržne znamke za promocijo 
kakovostnih goriv (Tržna znamka S4Q – www.
s4q.si) in promocijo domačih proizvajalcev lesnih 
goriv. Če dobljene rezultate primerjamo z rezultati 
ankete iz preteklosti, ugotavljamo, da se mnenje 
širše gozdarske stroke o lesnih gorivih ni bistveno 
spremenilo, le nekoliko se je zmanjšal delež tistih, 
ki menijo, da je  težava v preveliki zadržanosti 
pred tujimi investicijami. Iz razprave na samem 
posvetu pa smo ugotovili, da si javnost želi večje 
transparentnosti na trgu.
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4 ZAKLJUČKI
4 CONCLUSIONS

Analiza anket je pokazala, da je veliko področij, 
ki jih raziskujemo na Oddelku za gozdno tehniko 
in ekonomiko, Gozdarskega inštituta Slovenije, 
zanimivih tudi za širšo gozdarsko stroko. Veliko 
novih vprašanj se odpira ob problemih, ki so jih 
zaznali udeleženci posveta, ter kam nas ti problemi 
vodijo v razvoju gozdne tehnike. Želja Oddelka pa 
je, da bodo raziskave tudi v prihodnje uporabne 
in prenosljive v prakso ter da ne bi ostali le pri 
idejah in pobudah.

5 POVZETEK
Posvet Izzivi gozdne tehnike 2016 je organiziral 
Oddelek za  gozdno tehniko in ekonomiko Goz-
darskega inštituta Slovenije z namenom prenosa 
znanja v prakso. Na dogodku so bili udeleženci 
povabljeni k izpolnitvi anketnega vprašalnika o 
pomembnosti in zaznavanju  problemov v gozdar-
stvu, ki je bil sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov: 
gozdarstvo, surovina in trg ter drugi sklop – lesna 

goriva. Rezultati ankete kažejo, da je prenos znanja 
v prakso pomemben, saj kar 80 % udeležencev 
meni, da so neodvisne študije pomembne ali zelo 
pomembne kot tudi spremljanje cen storitev in 
bonitiranje podjetij. Manj pomembni pa se jim 
zdijo vplivi novega gozdarskega podjetja in novi 
načini gospodarjenja z državnimi gozdovi. Ugo-
tavljamo, da se rezultati, ki smo jih primerjali z 
rezultati ankete, izvedene na posvetu leta 2014, 
niso bistveno spremenili, torej mnenje širše goz-
darske stroke ostaja podobno, se pa zavedajo težav 
in izzivov, ki so na trgu, kar je za raziskovalce še 
večji izziv za prihodnost.

5 SUMMARY

Consultation Challenges of Forest Techniques 2016 
was organized by the Department for Forest Tech-
niques and Economics at the Forestry Institute 
of Slovenia its aimbeing transfer of knowledge 
into the practice. The participants were invited 
to fulfill a questionnaire about importance and 
detection of problems in economy. The questinaire 
was composed of two complexes: forestry, raw 
material and market, and the second complex 
– wood fuels. The result of the survey show that 
the transfer of the knowledge into the practice 
is important, since whole 80% of participants 
believe that independent studies are important 
or very important, as well as following service 
prices and credit rating of companies. They find 
impacts of the new forestry company and new 
ways of managing state forests less important. We 
note that the results, which we compared with the 
results of the survey, performed at the consultation 
in 2014, has not fundamentally change, therefore 
the opinion of the broader forestry profession 
stays similar, but participants are aware of the 
problems and challenges, present on the market, 
what represents even a greater challenge to the 
researchers in the future.

Slika 3: Izzivi gozdne tehnike 2016 (foto: M. Dolenšek)
Figure 3: Challenges of Forest Techniques 2016 (photo: 
M. Dolenšek)
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Od 1. julija 2016 dalje s 234.986 ha slovenskih 
državnih gozdov gospodari novo gozdarsko pod-
jetje, ki ga je ustanovila Republika Slovenije (RS). 
V njenem imenu pa gozdove tudi pridobiva in s 
tem smiselno zaokrožuje in povečuje njeno last.

V ta namen sta bili med SiDG in resornim 
ministrstvom MKGP podpisani dve pogodbi, in 
sicer o upravljanju gozdov v lasti RS, ki obsega 
predvsem sečnjo in spravilo ter prodajo gozdno 
lesnih sortimentov, ter o razpolaganju z gozdovi v 
lasti RS in pridobivanju gozdov, ki zajema nakup, 
prodajo ter menjavo gozdnih zemljišč. Finančna 
sredstva za nakup gozdov bo zagotavljalo MKGP 
iz Gozdnega sklada, kamor bo sredstva vplačevala 
družba SiDG, in sicer 20 % od vrednosti prodanih 
gozdno lesnih sortimentov.

Za izvajanje operativnih nalog s področja 
gozdarstva je družba organizirana teritorialno, 
tako da pokriva območje celotne Slovenije. Ima 
4 poslovne enote (Kočevje, Ljubljana, Maribor, 
Postojna), ki se nadalje delijo na operativne enote, 
glede na razporejenost in velikost kompleksov 
gozdov, s katerimi družba gospodari. Sedež SiDG 
pa je v Kočevju (Rožna ulica 39, 1330 Kočevje).

KLJUČNI CILJI GOSPODARJENJA Z 
DRŽAVNIMI GOZDOVI IN DRUŽBE 
SiDG
1. Ob upoštevanju načel trajnostnega, večna- 
 menskega in sonaravnega gospodarjenja z  
 gozdovi v lasti RS dosegati čim višji donos.
 Pri gospodarjenju z gozdovi v lasti RS je  
 ustvarjanje donosa pomemben dejavnik, vendar  
 izključno ob celovitem upoštevanju glavnih  
 načel gospodarjenja z gozdovi, ki so uveljavljena  
 v slovenski gozdarski stroki. Zlasti uresničevanje  
 načela večnamenskosti je ključno pri opravljanju  
 vseh dejavnosti v gozdovih.

2. Prispevati k vzpostavitvi in razvoju  
 gozdnih lesnih verig, uveljavitvi lesa  
 in lesnih proizvodov ter oblikovanju  
 zelenih delovnih mest.
 Zaradi obsega, predvsem pa zaradi zaneslji- 

Nova ustanovljena gospodarska družba Slovenski državni 
gozdovi d.o.o. (SiDG)

GDK 93:7(045)=163.6

 vosti oskrbe slovenskega trga z gozdnimi  
 lesnimi sortimenti, ima gospodarjenje v  
 gozdovih v lasti RS pomemben vpliv na vzpo- 
 stavitev in razvoj gozdnih lesnih verig.  
 Pomemben cilj pri preoblikovanju sistema  
 gospodarjenja z gozdovi v lasti RS je prav  
 doseganje večjega sodelovanja med deležniki  
 vzdolž gozdne lesne verige, posledično pa  
 večje izrabe lesa v Sloveniji. Enotna in pregle- 
 dna ponudba vsega lesa, ki se poseka v  
 gozdovih v lasti RS, ter možnost sklepanja  
 večletnih pogodb z lesno industrijo zagota- 
 vljata oblikovanje novega poslovnega okolja,  
 ki bo lahko bistveno pripomogel k nadaljnjemu  
 razvoju slovenske lesnopredelovalne industrije.  
 Tako se neposredno omogoča razvoj t. i.  
 zelenih delovnih mest v Sloveniji, ki lahko  
 obsegajo dela od izvedbe sečnje drevja do  
 zadnje stopnje predelave lesa z največjo dodano  
 vrednostjo. Predlagani sistem v celoti podpira  
 tudi uresničevanje ciljev in usmeritev Akcijskega  
 načrta za povečanje konkurenčnosti gozdne  
 lesne verige do leta 2020 v Sloveniji »Les je lep«.

3. Povečevati površino gozdov v lasti RS.
 Skladno s cilji Resolucije o nacionalnem  
 gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/07)  
 je treba povečati delež državnih gozdov ter  
 izboljševati njihovo zemljiško in parcelno  
 sestavo, saj je gospodarjenje uspešnejše v  
 večjih in strnjenih gozdnih kompleksih. Sedanja  
 prostorska razporeditev gozdov v lasti RS ni  
 najboljša. Poleg večjih kompleksov je velik del  
 skupne površine gozdov še vedno v posame- 
 znih (lastniško) izoliranih parcelah in parcelah  
 v solastništvu. Ker je gospodarjenje v takih  
 razmerah oteženo, je treba na podlagi aktivne  
 politike prometa z gozdovi ohranjati in  
 oblikovati strnjene komplekse državnih gozdov.  
 Pri povečevanju deleža gozdov v lasti RS  
 se upošteva tudi usmeritev, da se prednostno  
 pridobivajo gozdovi tudi v obmejnem pasu in  
 na varovanih območjih po predpisih s področja  
 ohranjanja narave.
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4. Prispevati k doseganju ciljev razvoja  
 podeželja, zlasti ohranjanja kmetij in  
 podeželja v gorskem in hribovitem svetu z  
 omejenimi možnostmi gospodarjenja.
 Gospodarjenje z gozdovi v lasti RS lahko  
 bistveno pripomore k doseganju splošnih ciljev  
 razvoja podeželja, ki so zlasti izboljšanje  
 socialnega položaja kmetov, ohranitev pose- 
 ljenosti slovenskega podeželja, okrepitev razno 
 vrstnih dejavnosti na podeželju, ohranjanje  
 kulturne krajine, večja raba lesa in lesnih  
 izdelkov v Sloveniji, čim več dodane vrednosti  
 lesu v domači proizvodnji, večja raba obnovlji- 
 vih virov energije, boljša usposobljenost  
 lastnikov gozdov za delo v gozdu in večja  
 varnost pri tem delu. Ta cilj bo dosežen z  
 možnostjo, da bodo v opravljanje vseh del v  
 gozdovih (sečnja, spravilo, negovalna in  
 varstvena dela, gradnja in vzdrževanje gozdne  
 infrastrukture) kot pogodbeni izvajalci  
 vključeni tudi hribovski in gorski kmetje. Z  
 njihovim vključevanjem v ta dela se spodbuja  
 ustvarjanje dodatnega vira dohodka na  
 kmetijah, kar dopolnjuje ukrepe Programa  
 razvoja podeželja. Ti segajo tudi k ustanavljanju  
 in razvoju mikro- in malih podjetij na podeželju  
 ter ustvarjanju delovnih mest v zvezi s prido- 
 bivanjem in predindustrijsko predelavo lesa.

5. Upoštevati javni interes in zaveze RS na vseh  
 varovanih območjih narave.
 Gozdovi v lasti RS ostajajo pomemben dejavnik  
 zagotavljanja javnih koristi, zlasti glede čiste  
 in zdrave pitne vode, možnosti razvoja  
 rekreacije in oddiha vsem državljanom. Z  
 gospodarjenjem moramo tako spodbujati t. i.  
 ekosistemske storitve gozdov, ki so pomembne  
 za širšo javnost in ne zgolj za lastnika. Območje  
 gozdov v lasti RS je značilno tudi po izjemno  
 visoki biotski pestrosti in ohranjenih gozdnih  
 ekosistemih, zato je izjemno pomembno pri  
 doseganju številnih ciljev ohranjanja narave.  
 Zlasti je pomembno njihovo doseganje na  
 varovanih območjih narave (naravovarstveno  
 pomembnejša območja s pravnim statusom  
 zavarovanega območja, območja Natura 2000  
 in območja, ki izpolnjujejo pogoje za območja  
 Natura 2000). Na teh območjih je bistveno, da  

 se gospodarjenje z gozdovi prilagodi ohranjanju  
 biotske pestrosti in varstvu naravnih vrednot.

6. Na področju gozdov in gozdarstva  
 omogočati usposabljanje strokovnega  
 kadra ter podpirati izobraževanje in  
 znanstveno raziskovalno delo.
 Družba bo po obsegu proizvodnje zagotovo  
 največje gozdarsko podjetje v državi, zato  
 z omogočanjem delovne prakse daje možnost  
 celovitega praktičnega usposabljanja stro- 
 kovnim gozdarskim delavcem vseh profilov.  
 Državni gozdovi ponujajo tudi številne  
 možnosti za izobraževanje in ozaveščanje širše  
 javnosti o pomenu gozdov ter za razvoj  
 znanstvenoraziskovalnega dela glede uprav- 
 ljanja naravnih virov.

JAVNA NAROČILA ZA DELA V 
DRŽAVNIH GOZDOVIH V DRUGI 
POLOVICI LETA 2016
Vlada RS je v vlogi skupščine SiDG, dne 24.3.2016, 
sprejela Pravila o načinu, pogojih in merilih izbire 
izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja 
z državnimi gozdovi (veljajo do konca leta 2016).
Dostopna prek: http://www.sidg.si/index_htm_
files/pravila_secnja_in_spravilo.pdf.

Na tej podlagi so bili izvedeni javni razpisi za 
naslednje vrste del:
•	 Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so  
 last RS za obdobje od sklenitve sporazuma do  
 31.12.2016 – Število prejetih ponudb: 197
•	 Gojitvena in varstvena dela ter vsa druga  
 dela, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih  
 in ekoloških funkcij v gozdovih, ki so last RS  
 za obdobje od sklenitve sporazuma do  
 31.12.2016 – Število prejetih ponudb: 100
•	 Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture,  
 razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih,  
 ki so last RS za obdobje od sklenitve sporazuma  
 do 31.12.2016 – Število prejetih ponudb: 115
•	 Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov,  
 ki so v lasti RS za obdobje od sklenitve  
 sporazuma do 31.12.2016 - Število prejetih  
 ponudb: 99

Postopek javnega naročanja (v vseh zgoraj 
navedenih primerih) poteka v dveh fazah - po 
dvokrožnem oziroma dvostopenjskem sistemu. 
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V okviru prve faze se ugotavlja usposobljenost 
prijavljenih izvajalcev, s katerimi se nato sklene 
okvirni sporazum. V drugi fazi pa gre za t.i. 
odpiranje konkurence, v okviru katere ponudniki 
ponudijo ceno za izvedbo del, ki je (skladno s 
pravili Vlade RS) edino merilo za izbiro izvajalca.

JAVNO NAROČILO ZA VRSTO 
DEL SEČNJA IN SPRAVILO LESA V 
GOZDOVIH, KI SO LAST REPUBLIKE 
SLOVENIJE
Po zaključku prvega kroga javnega naročila za 
sečnjo in spravilo lesa v gozdovih, ki so last RS, 
je okvirni sporazum podpisalo 134 usposobljenih 
izvajalcev.

V okviru drugega kroga postopka javnega 
naročanja pa je bilo do konca julija 2016 izvedenih 
skupno 110 posameznih javnih razpisov (odpiranje 
konkurence). Seznam vseh že izbranih izvajalcev 
za konkretna dela z osnovnimi podatki je objavljen 
na spletnih straneh SiDG in se sproti ažurira.

Dostopen prek: 
file:///C:/Users/sidg006/AppData/Local/Micro-
soft/Windows/INetCache/IE/3R5E0S1R/
podatki_o_izvedenih_jn.pdf

Večina ponudbenih cen za sečnjo in spravilo 
se giba v povprečju med 16,00 in 23,00 EUR/m3 

(brez DDV) odpeljanega lesa.
Zagotovitev poseka in spravila dreves, ki so 

napadena od podlubnikov, je trenutno prioritetna 
naloga, ki jo na tem področju izvaja SiDG. Gre 
za sanitarno sečnjo, ki jo SiDG izvaja na podlagi 
t.i. C odločb, ki jih Zavod za gozdove Slovenije 
izdaja po uradni dolžnosti.

V juliju 2016 je SiDG prejel 798 odločb za sani-
tarno sečnjo in za namen realizacije teh C odločb 
pripravil in objavil 95 posameznih javnih razpisov 
(v okviru 14 sklopov, ki so vezani na GGO-je), v 
skupni količini 106.000 m3. V prvem tednu avgusta 
je SiDG oddal vsa dela za izdane odločbe, v delu 
oziroma zaključene bodo vse odločbe, katere so 
bile oddane na razpisu.

V juliju 2016 je SiDG razpisal dela tudi za 
redno sečnjo, ki jo SiDG izvaja na podlagi t.i. A 
odločb Zavoda za gozdove Slovenije. Za namen 
realizacije teh odločb je SiDG pripravil in objavil 
15 posameznih javnih razpisov, in sicer za skupno 
količino 54.000 m3 lesa. Gre predvsem za obmo-

čja, kjer se sanitarna sečnja ne izvaja oziroma 
se izvaja v minimalnem obsegu. SiDG ima do 
konca leta 2016 na razpolago skupno 390.000 m3  
redne sečnje.

PRODAJA GOZDNO LESNIH 
SORTIMENTOV (GLS)
Prodaja GLS poteka v skladu s Pravili družbe 
SiDG o načinu in merilih za prodajo gozdno 
lesnih sortimentov, ki jih je Vlada RS v vlogi 
skupščine SiDG sprejela 15.6.2016. Merila veljajo 
za nedoločen čas. Obstajajo štirje načini prodaje 
gozdno lesnih sortimentov:
•	 prodaja	po	izmeri,
•	 količinska	prodaja,
•	 prodaja	na	javnih	dražbah	in
•	 izjemoma,	prodaja	na	panju.

Na podlagi navedenih pravil je SiDG na svojih 
spletnih straneh objavil poziv vsem zainteresi-
ranim za prijavo količin po strukturi (drevesna 
vrsta in dolžina GLS). Prejetih je bilo preko 100 
povpraševanj (od teh 4 iz tujine). SiDG je nato 
vsem primarnim predelovalcem iz Slovenije 
poslal osnutek pogodbe za dokončni dogovor 
glede količine in cen.

Hkrati je družba SiDG na spletnih straneh 
objavila Cenik za prodajo gozdno lesnih sorti-
mentov na kamionski cesti za leto 2016 (spre-
jet 28.6.2016), ki je sicer povzet po tovrstnem 
ceniku Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
(pripravljen na podlagi tržne analize gibanj cen 
v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem), ter 
predstavlja izhodišče za dogovarjanje končne cene 
med SiDG in kupcem.

Glede prodaje GLS bo družba sledila cilju iz 
Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS v 
smeri pospeševanja gozdno lesne verige. Vendar na 
podlagi analize slovenskega trga in enomesečnih 
izkušenj ugotavlja, da bo prisiljena les prodajati 
tudi v tujino. Gre predvsem za manj vreden les 
(celulozni les in les za lesne plošče), za katerega 
v Sloveniji ni dovolj predelovalcev.

V mesecu juliju 2016 je SiDG sklenil preko 58 
pogodb z veljavnostjo do konca leta, z domačimi 
kupci za skupno količino 334.600 m3 lesa.

mag. Katarina Stanonik Roter, 
korporativno komuniciranje

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
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Pred dvajsetimi leti smo se uglednega gozdarja, 
fitocenologa in botanika Marka Accetta v naši reviji 
spomnili ob njegovi 60. letnici (Zupančič, 1997), 
deset let kasneje smo ob njegovi 70. letnici pisali 
v reviji Botaničnega društva Slovenije Hladnikia 
(Zupančič, 2006). Novi Slovenski biografski leksi-
kon njegov študij, delo in raziskovalno dejavnost 
na kratko opiše takole (Zupančič, 2013):

»Rojen je bil 9. avgusta 1936 v Ljubljani. Matu-
riral je 1955 na I. gimnaziji v Ljubljani. Študij na 
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je vpisal 
1955, nadaljeval pa 1960 na Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani na gozdarskem oddelku, 
kjer je 1964 diplomiral, 1973 magistriral in 1977 
doktoriral z disertacijo Razvojna dinamika in 
naravna regeneracija naravnih gozdov črnega bora 
(Pinus nigra Arnold). 1978 se je izpopolnjeval na 
Hochschule für Bodenkultur na Dunaju. Službo-

Prof. dr. Marko Accetto – osemdesetletnik
GDK 902.1Accetto(045)=163.6

val je v Komunalni banki v Ljubljani (1959), na 
Inštitutu za biologijo pri SAZU kot fitocenološki 
kartirec (1964–65), pri Kmetijskem gozdarskem 
podjetju Kočevje kot urejevalec gozdov (1966–68), 
v Biroju za gozdarsko načrtovanje Ljubljana kot 
fitocenolog (1968–73), na Gozdarskem oddelku 
BFUL kot asistent za gojenje gozdov in fitoceno-
logijo (1974–79), kot docent za ekologijo divjadi 
(1979–81), na Inštitutu za gozdarstvo in lesarstvo 
Slovenije kot znanstveni sodelavec, fitocenolog in 
ekolog divjadi (1981–86), na Biološkem inštitutu 
Jovana Hadžija ZRC SAZU kot višji znanstveni 
sodelavec, nato znanstveni svetnik, fitocenolog 
(1987–93), na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire Biotehniške fakultete kot izredni 
profesor za vrednotenje rastišč z gozdno fitoce-
nologijo (1993–2007). Upokojil se je leta 2007. 
Po upokojitvi je z lastnimi sredstvi nadaljeval 
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Slika 1: Prof. dr. Marko Accetto v Risniku, 2. 6. 2000 (Foto: T. Wraber)
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fitocenološke in botanične raziskave v Sloveniji. 
Ob tem se je tako strokovno kot tudi ljubiteljsko 
ukvarjal z ekologijo divjadi in lovstvom«.

Bil je otrok vojnega časa, medvojne stiske so 
bile hude in jih nosi s seboj vse življenje. Njegova 
mama, baletna plesalka Jenny Parzer, por. Accetto, 
se je zaradi družine odpovedala umetniški karieri 
in v najtežjih letih z delavnostjo, iznajdljivostjo, 
premišljenimi odločitvami  preživljala in obvaro-
vala svojo družino najhujšega, saj so sodelovali v 
odporniškem gibanju in je njen mož Josip, Markov 
oče, konec vojne dočakal v koncentracijskem tabo-
rišču, a bil po vrnitvi iz njega takoj deležen krivične 
obravnave nove oblasti. Take otroške izkušnje, 
mamina nesebična požrtvovalnost in krivica, ki 
se je očetu zgodila takoj po vojni, so Marka zelo 
zaznamovale. Podobno tudi srednješolska leta v 
gimnaziji, kjer so bili pisana druščina večinoma 
zelo sposobnih in nadarjenih fantov (marsikateri 
od njih je kasneje postal  pomembna osebnost 
v kulturi, športu ali znanosti), a so bili obenem 
tudi zelo radoživi in so staršem in profesorjem 
povzročali precej težav. Marko je štiri leta študiral 
ekonomijo, a ta študij zanj očitno ni bil prime-
ren. V sebi je najbrž že od otroštva naprej moral 
imeti neko prvinsko potrebo ali željo (nekateri 
ji pravijo klic ali poklic) po delu in preživljanju 
časa v naravi. Študij gozdarstva mu je obetal nekaj 
takega in končal ga je zelo hitro in uspešno. Znotraj 
gozdarske stroke in gozda sta ga prevzeli pred-
vsem dva sestavna dela oz. dejavnosti – živalski 
svet, predvsem divjad, saj je kmalu postal lovec 
in življenje divjadi preučeval tudi znanstveno, in 
rastlinski svet, najprej gozdne združbe – s kartira-
njem le teh se je ukvarjal že kot študent v poletnih 
mesecih. Spoznal je vse pionirje fitocenoloških 
raziskav v Sloveniji, Gabrijela Tomažiča, Vlada 
Tregubova in Maksa Wraberja, prav tako je na 
tak ali drugi način sodeloval s prvim  po vojni 
diplomiranim fitocenologom Živkom Koširjem, 
podobno z Milanom Piskernikom in z večino 
predstavnikov tretje  generacije, Mitjem Zupan-
čičem, Lojzetom Marinčkom, Ivom Puncerjem, 
Dušanom Robičem, od katerih je bil le nekaj let 
mlajši. Naš slavljenec je zagotovo pomemben kot 
začetnik dendrokronoloških raziskav v Sloveniji. 
Iz tega področja je njegova doktorska naloga, v 
kateri je preučeval črni bor na dolomitnih in 

apnenčastih rastiščih v zahodni Bosni. Bil je eden 
od začetnikov sistematičnega raziskovanja in 
poučevanja ekologije divjadi v okviru gozdarstva 
na univerzitetni ravni. Nedvomno je največ svoje 
izjemne vitalnosti, navdušenja in tudi prostega časa 
ter lastnih dohodkov namenil fitocenološkim in 
botaničnim raziskavam. Na njihov začetek lahko 
postavimo njegovo magistrsko nalogo iz leta 1973, 
v kateri je zelo temeljito botanično in gozdoslovno 
preučil poplavne gozdove Krakovskega gozda 
in opisal dve novi združbi doba in belega gabra. 
Ta naloga, ki je na znanstveni ravni zdajšnjih 
doktoratov, vsebuje že večino odlik, ki krasijo 
avtorjeva številna dela v naslednjih štiridesetih 
letih in več: natančnost, smisel za zaznavanje tudi 
manj očitnih razlik v rastiščih, temeljita analiza 
in primerjava z doslej znanim. Preučevanje in 
kartiranje poplavnih gozdov je izjemno zahtevno, 
Marko se mu je posvetil tudi v kasnejših letih. 
Žal vseh svojih izsledkov s tega področja še ni 
objavil. Kljub temu je njegov elaborat Močvirni 
in poplavni gozdovi Slovenije iz leta 1994 eno 
izmed najbolj celovitih in tudi v uglednih revijah 
citiranih fitocenoloških del o gozdovih črne jelše 
v Sloveniji. Čeprav je novo zvezo gozdov belega 
gabra, Fraxino pannonicae-Carpinion betuli, opisal 
le v kratkem, v samozaložbi izdanem članku 
(2006),  je z njo v fitocenološkem jeziku zelo 
pravilno izrazil prehodna rastišča med logi in 
gozdovi belega gabra na avtomorfnih tleh. Že ob 
raziskavah poplavnih gozdov je začel vzporedno 
floristično kartirati, spoznavati nove redke vrste  
in njihove razširjenosti v Sloveniji. Dejansko raz-
širjenost vrst kot sta na primer Gagaea spathacea 
ali Pulmonaria dacica v Sloveniji poznamo prav 
po njegovi zaslugi.

Pomembne so njegove raziskave toploljubnih 
bukovih gozdov južne Primorske, predvsem na 
Vremščici in v Čičariji, kjer je v težko prehodnem 
skalnatem hribovju opisal tudi novo združbo 
lipe in gorskega javorja (Corydalido ochroleucae-
-Aceretum, 1991) in jih je prav tako povezoval z 
novimi florističnimi opažanji. Izjemen je prispe-
vek Marka Accetta pri poznavanju rastlinstva in 
rastja Kočevske in celotne jugovzhodne Slovenije, 
vključno z Gorjanci. Temu območju je posvetil 
več kot deset let zelo temeljitih in obsežnih 
raziskav, pri katerih je prehodil in preplezal tudi 
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najtežje dostopna območja, opisal številne nove 
združbe (med gozdnimi predvsem črnoborovja 
in bukovja), našel za to pokrajino (ali za celotno 
Slovenijo – najdba šaša Carex depauperata, 1998) 
nove rastlinske vrste in bistveno dopolnil vednost o 
rastlinstvu naše države. Veliko novosti s Kočevske 
in jugovzhodne Slovenije je objavil prav v Goz-
darskem vestniku. Kočevski so sledila pionirska 
preučevanja ostenij tudi v osrednji Sloveniji (na 
primer v Zasavju). Opravil je raziskave naskalnih 
združb, ki jih pri nas do zdaj na tak način in v 
takem obsegu ni opravil nihče drug. Ob tem je bil 
vseskozi metodološko natančen, za take razmere 
je uporabljal prilagojeno metodo popisovanja, 
upošteval mahovno plast in mahovne združbe.

Čeprav je bil delovno aktiven (zaposlen) skoraj 
do svojega 71. leta, tudi po upokojitvi ni počival, 
temveč kljub spoštljivim letom in zdravstvenim 
težavam nadaljeval zelo zahtevno terensko delo, 
tokrat nekoliko bližje domu, v soteskah jugo-
zahodno od Ljubljane, še posebej v Iški in Zali. 

Rezultat teh dolgotrajnih raziskav so tri temeljite 
monografije, pri katerih so mu tehnično pomagali 
Uroš Kolar, Alojz Škvarča in vnuk Andrej Accetto 
(ena je izšla v reviji Folia biologica et geologica, 
dve v reviji Zbornik gozdarstva in lesarstva oz. 
Acta silvae et ligni, doslej zadnjo, iz lanskega leta, 
je posvetil preminulima prijateljema profesorjema 
Dušanu Robiču in Boštjanu Anku), ki prinašajo 
podrobne sezname, karte in opise razširjenosti 
vrst in združb, od katerih je precej novih. Tako 
podrobnih monografskih obravnav rastlinstva 
in rastja manjših območij do zdaj pri nas nismo 
poznali. V Iški je Marko Accetto že leta 2007 s 
pomočjo prof. Toneta Wraberja opisal tudi nov 
takson za znanost, podvrsto Heliosperma veselskyi 
subsp. iskense.  

Ob ustvarjalnem raziskovalnem delu ne smemo 
prezreti slavljenčeve pedagoške dejavnosti, saj je 
bil na Oddelku za gozdarstvo (in tudi na Oddelku 
za krajinsko arhitekturo) Biotehniške fakultete 
precej let univerzitetni učitelj fitocenologije oz. 

Slika 2: Iški slanozor (Heliosperma veselskyi subsp. iskense) (Foto M. Accetto)



GozdV 74 (2016) 7-8 325

Gozdarstvo v času in prostoru
vrednotenja gozdnih rastišč, še prej pa asistent pri 
predmetu gojenje gozdov in predavatelj predmeta 
ekologija divjadi. Sam ali v soavtorstvu s prof. 
Robičem je študentom pripravil več študijskih 
gradiv.

Medtem ko se starejši avtor tega zapisa in 
slavljenec poznata že od začetkov njune delovne 
in raziskovalne dejavnosti v fitocenologiji, sem 
mlajši avtor Marka Accetta spoznal kot študent 
gozdarstva, saj sem pri njem opravil izpit Ekologija 
divjadi. V spominu mi je ostal kot strog, a pravičen 
profesor. Kasneje sva bila nekaj let sodelavca na 
Biološkem inštitut ZRC SAZU. Nikoli nisva bila 
skupaj pri terenskem delu, le dvakrat skupaj na 
službeni poti. Skupne pa so nama nekatere zna-
čajskih lastnosti, predvsem »lakota« (nuja) po 
terenskem delu, še posebej v odmaknjenih, težje 
dostopnih območjih, pri čemer se sam skoraj 
nikoli (če pa že, so me varovali drugi) nisem 
spuščal po vrvi do objektov raziskovanj, kot to 
on dela še zdaj. V različnih delih Slovenije, on 
v jugovzhodni, jaz v severozahodni, sva skoraj 
hkrati opažala podobne, še ne opisane gozdne 
združbe (na primer združbo bukve in dlakavega 
sleča, nekatera črnoborovja in združbe s kranjskim 
jegličem, Primula carniolica). V marsičem mi je 
njegov pristop torej zelo blizu.

Že od otroštva ga bolijo krivice, nanje je zelo 
občutljiv, čeprav so morda kdaj povzročene tudi 
nehoteno. Prizadene ga tudi prevelika površnost 
in neupoštevanje njegovih s trudom pridobljenih 
spoznaj. Na eno in drugo se je včasih odzval tudi 
naglo in ostro (morda kdaj tudi preostro), kar se je 
kazalo tudi v nekaterih strokovnih polemikah oz. 
javnih nestrinjanjih s stališči ali objavami nekate-
rih kolegov. Nastale so napetosti in nesporazumi, 
ki so kdaj bili tudi nekoliko mučni in škodljivi 
za stroko. Veva pa, da si tega sam ni želel in da 
drugače, kot je, ni zmogel ravnati. Sodi v celoto 
njegovega značaja in nedvomno enkratne oseb-
nosti med slovenskimi fitocenologi. Četudi kdaj 
z njim nismo soglašali, se njegovemu temeljitemu 
in obsežnemu raziskovalnemu delu (glej spodaj 
zbrano bibliografija mag. Maje Peteh) moramo 
pokloniti. Zdaj ga zagotovo še ne moremo celovito 
ovrednotiti, nedvomno pa predstavlja zelo tehten 
in dragocen prispevek k poznavanju gozdnih 
združb ter celotnega rastja in rastlinstva Slove-

nije. Nekatere njegove objave, od magisterija na 
začetku, do zadnje monografije o Iškem vintgarju, 
sodijo med klasična dela slovenske fitocenologije, 
njegove številne botanične objave so ali šele bodo 
vključene v pregledna dela o rastlinstvu Slovenije, 
s pridom jih že zdaj uporabljamo pri naravovar-
stvenih napotilih in ravnanju. Marko Accetto se 
lahko s ponosom ozre na doslej opravljeno delo, 
gozdarski in botanični vedi predaja dragoceno 
dediščino, z raziskavami pa nadaljuje; brez tega, 
kot je nekoč dejal mlajšemu med nama, skoraj ne 
bi mogel živeti, čeprav za to že desetletje žrtvuje 
sredstva svoje pokojnine. Ob častitljivem jubileju 
mu iskreno želiva trdnega zdravja in dobrega 
počutja, da se bo še naprej lahko odzval na klic 
narave in gozda ter zagotovo presenetil z novimi 
botaničnimi najdbami in opisi novih združb.
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(Scop.) F. W. Schultz, Silene alpestris Jacq. Hladnikia, 
7: 47-52. 
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Accetto M. 1993. Sto in eno leto staro "sporočilo" Leopolda 
Hufnagla. Gozdarski vestnik, 51, 9: 418-420.
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in okroglolistne lakote na Bohorju (Galio-Abietetum 
M. Wraber 1959 var. geogr. Dentaria polyphyllos var. 
geogr. nova). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 27: 
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dolini. Gozdarski vestnik, 39, 10: 418-424.

Accetto M. 1979. Prispevek k poznavanju zimske 
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Accetto M. 2005. Smrečje z Justinovo zvončico 
(Companulo justinanae-Piceetum abietis var. ass. 
nov) v skrajnih rastiščnih razmerah visokogorskega 
kraškega sveta Kočevske in Notranjskega Snežnika. 
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in vegetacija Slovenije ter sosednjih območij 2005, 
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and vegetation of Slovenia and neighbouring countries 
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Robič D., Accetto M., Kutnar L., Veselič Ž. 2003. 
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the data base for forest management planning, with 
regard to phytocoenology, ecology and vegetation 
mapping. V: Območni gozdnogospodarski načrti in 
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and Renewable Forest Resources: 135-151.

Accetto M. 2002. Razvoj gozda na strmih pobočjih in 
grapah med ostenji nad Srobotnikom ob Kolpi = Forest 
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spreminjajočem se okolju, Maribor 14.-15. 11. 2002. 
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značilnosti vrste Aristolochia pallida Willd. v Beli 
krajini = Distribution and some morphological 
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Flora in vegetacija Slovenije 1999, 26. in 27. 11. 1999 v 
Ljubljani. Ljubljana, Botanično društvo Slovenije: 10.
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im Gebiet von Kočevsko (Slowenien) = Virgin 
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Tagung der Ostalpin-dinarischen Gesellschaft für 
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BRD und der 7. Österreichischen Botanikertagung 
1993 in Neukirchen am Großvenediger (Salzburg), 



GozdV 74 (2016) 7-8330

Gozdarstvo v času in prostoru
(Sauteria, 6). Salzburg, Wien, WUV-Universitätsverlag: 
7-20.

Accetto M. 1995. Združba Neckero crispae-Campanuletum 
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na ljubljanski univerzi: zbornik povzetkov referatov. 
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Accetto M. 1978. Dinarski jelovo-bukov gozd z gorsko 
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Mitteilungen der Ostalpin-dinarischen Gesellschaft 
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societa per gli studi vegetazionali delle alpi orientali 
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publikaciji (3)
Accetto M. 2003. Zanimivosti rastlinstva in rastja 
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Kostanjevica na Krki 1252-2002: zbornik ob 750. 
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na Krki, Krajevna skupnost, Organizacijski odbor za 
praznovanje 750. obletnice prve listinske omembe 
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and floodplain forests. V: The floodplain forests in 
Europe: current situation and perspectives. (European 
Forest Institute Research Report, 10). Leiden, Boston, 
Köln, Brill: 233-248.

Accetto M. 1986. Vrsta Pinus nigra Arnold u Jugoslaviji. 
V: Prirodna potencijalna vegetacija Jugoslavije: 
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za 18. kongres IUFRO Yu 86 = Natural potential 
vegetation of Yugoslavia: (commentary to the map 
1 :1,000.000): summary: edited for 18th IUFRO 
Congres Yu 86. Ljubljana, Paralele: 47.

Recenzija, prikaz knjige, kritika (9)
Accetto M. 2003. ˝Ni vse zlato, kar se sveti˝ - Ob izidu 

vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije v merilu 
1:400.000, ZRC SAZU (Biološki inštitut Jovana 
Hadžija), 2002. Gozdarski vestnik, 61, 3: 152-156. 
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Accetto M. 1987. Srednjevropski lesovi. Gozdarski 
vestnik, 45, 2: 101.

Accetto M. 1983. O pragozdovih in gozdnih rezervatih 
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Accetto M. 1980. Vegetacija zemlje in ekološki sistem 
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Accetto M. 1974. Gozdnogojitveni seminar treh dežel. 
Gozdarski vestnik, 32, 10: 419-420.

Predgovor, spremna beseda (1)
Accetto M. 1996. Predgovor. V: Lovska družina 

Dobrepolje: [50 let: 1946-1996]. Videm-Dobrepolje, 
Lovska družina: 1.

Predgovor, spremna beseda (1)
Accetto M. 1996. Predgovor. V: Lovska družina 

Dobrepolje: [50 let: 1946-1996]. Videm-Dobrepolje, 
Lovska družina: 1.

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Monografije (8)
Košir Ž., Zorn-Pogorelc M., Kalan J., Marinček L., Smole 

I., Čampa L., Šolar M., Anko B., Accetto M., Robič D., 
Toman V., Žgajnar L., Torelli N., Tavčar I., Kutnar L. 
2007. Gozdnovegetacijska karta Slovenije. Ljubljana, 
Gozdarski inštitut Slovenije: 1 CD ROM.
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sintaksonomskemu uvrščanju vlažnih dobovo-
gabrovih gozdov = Nomenclatural note to the 
syntaxonomical classification of moist forests of 
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6 str.

Košir Ž., Zorn-Pogorelc M., Kalan J., Marinček L., Smole 
I., Čampa L., Šolar M., Anko B., Accetto M., Robič 
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Ljubljana. 

Mlinšek D., Accetto M., Anko B., Piskernik M, Robič 
D., Smolej I., Zupančič M. 1980. Gozdni rezervati 
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gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti: 414 str.

Accetto M., Mlinšek D., Anko B., Piskernik M., Robič D., 
Smolej I., Zupančič M. 1979. Novi gozdni rezervati 
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gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti: 
13 str., 140 str. pril.

Accetto M., Mlinšek D., Anko B., Piskernik M., Robič D., 
Smolej I., Zupančič M. 1978. Novi gozdni rezervati v 
Sloveniji: I, II. Ljubljana, Ljubljana, Inštitut za gozdno 
in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti: 94 
str, 305 str. pril.

Košir Ž., Zorn-Pogorelc M., Kalan J., Marinček L., Accetto 
M., Čampa L., Kalan J., Smole I., Šolar M., Žgajnar 
L., Vrankar T. Torelli N., Tavčar I., Kutnar L. 1975. 
Gozdnovegetacijska karta Slovenije: opis gozdnih 
združb: karta v M 1:100000. Ljubljana, Inštitut za 
gozdno in lesno gospodartvo, Biro za gozdarsko 
načrtovanje: 150 str.

Učbeniki in učna gradiva (11)
Accetto M. 2002. Postopek hierarhične klasifikacije in 

ordinacije s programom Syn-tax (Podani 1993, 1994): 
študijski pripomoček za izvedbo analiz hierarhične 
klasifikacije in ordinacije na računalniku za študente 
podiplomskega, dodiplomskega in visokošolskega 
strokovnega študija gozdarstva ter dodiplomskega 
študija krajinske arhitekture. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire: 12 str. 

Accetto M. 2002. Terenski pouk iz predmeta 
fitocenologija: študijski pripomoček za študente 2. 
letnika univerzitetnega študija Krajinske arhitekture. 
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko 
arhitekturo:7 str.

Accetto M. 2002. Terenski pouk iz predmeta gozdna 
fitocenologija: študijski pripomoček za študente 2. 
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Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire: 10 str.

Accetto M. 2002. Terenski pouk iz predmeta vrednotenje 
rastišč z gozdno fitocenologijo: študijski pripomoček 
za študente 2. letnika visokošolskega strokovnega 
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Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Novo 
mesto (DIT) je 25. 5. 2016 organiziralo tradicio-
nalni strokovno-izobraževalni in družabni dan 
- Dan revirnega gozdarja. Letos je potekal v OE 
Novo mesto, KE Podturn-Straža, GGE Soteska, 
revir Soteska.

Več kot 40 gozdarskih inženirjev in tehnikov 
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), Gozdnega 
gospodarstva Novo mesto d.d. in upokojencev 
se je zbralo v gasilskem domu Soteska, kjer jih je 
sprejel predsednik DIT-a Radko Biličič in vodja 
KE Podturn ZGS Ivan Plut. Sledilo je predavanje 
na temo ogroženosti gozda zaradi podnebnih 
sprememb. Predavanje je vodil Andrej Držaj. V 
tem tednu je potekal tudi Teden gozdov s sloga-
nom; Gozd za jutri – ohranimo jih, zaradi česar je 
predavatelj primero prilagodil tematiko predavanj. 

Dan revirnega gozdarja v GGE Soteska
GDK 96+97(045)=163.6

Predstavil je razloge podnebnih sprememb, trende 
in prognoze s posledicami, ki naj bi jih podnebne 
spremembe povzročile v gozdu ter možne ukrepe 
za zmanjšanje vpliva le-teh.

Po končanih predavanjih in pred odhodom na 
teren je revirni gozdar Brane Bradač predstavil 
revir Soteska. Slednji leži na zahodu GGO Novo 
mesto, delno v občini Žužemberk in delno v občini 
Dolenjske toplice. Revir je v 100 % državni lasti, 
meri 1.935 ha s 99,4 % gozdnatostjo. V revirju leži 
pragozd Pečka (60 ha), ki ga je leta 1894 izločil 
gozdar Hufnagel. Povprečna lesna zaloga meri  
422 m3/ha, letno pa priraste 11 m3/ha lesa. Za 
revir so značilni visokokakovostni podgorski  
(14,5 %) in gorski (45 %) bukovi gozdovi ter 
dinarski jelovo bukovi gozdovi (37,3 %). V revirju 
so bila izmerjena tudi najvišja bukova drevesa v 

Slika 1: Ambrožev ovinek (Foto: R. Kruh)
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Slika 2: Razgledna točka – Pečke, odd. 24 in 25 (Foto: R. Kruh)

Sloveniji. Sledil je ogled revirja na terenu. Revirni 
gozdar je pripravil 5 lokacijskih točk z različno 
vsebino. Na prvi točki (Ambrožev ovinek) so si 
udeleženci ogledali pomlajeno površino, kjer je 
bila obnova gozdov zamujena. Slednja se je začela 
leta 1985. Takratni bukovi gozdovi so imeli visoko 
lesno zalogo (663 m3/ha) in starost (160-170 let), 
v spodnjem sloju pa se je že kazal letvenjak. Na 
drugi točki so si udeleženci ogledali območje, 
kjer je leta 2004 viharni veter v prebiralnem 
jelovo-bukovem gozdu poškodoval 2.876 m3 
lesa na površini 13 ha (221 m3/ha).  Na območju 
celotne GGE Soteska je takrat padlo 15.000 m3 
lesa. Na tretji točki so imeli udeleženci iz 800 m  
.n.m.v. in ob jasnem vremenu lep razgled na 
pretežni del vzhodne Slovenije. Na tej lokaciji 
je leta 1985 potekala klasična sečnja in žičniško 
spravilo lesa. Površina se je uspešno  pomladila, 
sedaj je mladovje pretežno že v fazi letvenjaka. 
Na četrti točki so si ogledali 4 ha veliko ekocelico, 

ki so pred kratkim na ZGS izločili z namenom 
uresničevanja projekta Life Kočevsko, predvsem 
zaradi puščanja odmrle lesne mase. Zadnja točka 
pa je bila namenjena ogledu dobro izvedene stojne 
sečnje v bukovem drogovnjaku.

Po končanem terenskem ogledu se je dan kul-
turno zaključil z ogledom ostankov gradu Soteska 
in starih avtomobilov v tamkajšnjem muzeju.

Upravni odbor društva DIT se za ta dan iskreno 
zahvaljuje vsem prisotnim za udeležbo in podporo 
takšnemu strokovno-kulturnemu izobraževanju. 
Iskreno se zahvaljujemo tudi vsem prostovoljcem, 
predvsem pa Gozdnemu gospodarstvu Novo mesto 
d.d., ki je dogodek še dodatno finančno podprl.

Robi Saje
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Uvodnik

Različnost vlog gozdnega ekosistema

Pri načrtovanju z gozdovi pogosto govorimo o večnamenskem gospo-
darjenju; posamezni poseg v gozd naj bi hkrati pozitivno vplival na več 
funkcij gozda. Tako pogosto želimo – poleg vpliva na proizvodne vloge 
gozda – pozitivno vplivati tudi na socialne in ekološke vloge. V preteklosti 
(nekaterim) slednjim niso namenjali velike pozornosti, saj so bile tudi 
dokaj neznane. Dandanes so nam npr. bolj znani pozitivni učinki gozda 
v vodovarstvenih območjih – zadrževanje padavinske vode, čiščenje 
podtalnice itn. Pogosto pa pozabimo, da lahko nepravilno negovan gozd, 
nepravilno projektirane in slabo vzdrževane prometnice (ceste, vlake), 
neprimerno skladiščen les, neustrezen gozdni red ob vodotokih povzroči 
tudi večjo ekonomsko škodo. Večji kosi lesne biomase ob vodotoku se 
namreč lahko ob pojavu visokih voda vključijo v vodotok in postanejo 
lesno plavje. Ena od pogosto spregledanih vlog gozda je tudi zaščita pred 
pobočnimi procesi, kot so kamninski plazovi. Ustrezno gospodarjen gozd, 
primerno postavljene prometnice ter njihovo vzdrževanje lahko do neke 
mere nadomestijo dražje gradbeno-tehnične ukrepe. V preteklosti se je 
gozdove, ki opravljajo to vlogo, določalo na podlagi izvedenskih mnenj, 
kar je bilo zamudno in do neke mere subjektivno. Zdaj nove tehnologije 
daljinskega zaznavanja omogočajo avtomatizacijo pri grobih določitvah 
območij in tako lahko strokovnjaki bolj ciljno iščejo rešitve znotraj takih 
območij, s čimer lahko bistveno zmanjšamo stroške kartiranja izbrane 
funkcije gozda.

V oktobru so pomembnost različnih vlog gozdov in pomembnost 
trajnostnega gospodarjenja z njimi v javnem pismu podpori panevrop-
skemu političnemu procesu Forest Europe (prej Ministrska konferenca o 
varstvu gozdov v Evropi - MCPFE) izrazile tudi nekatere ključne evropske 
organizacije, kot so združenje večjih javnih in zasebnih lastnikov gozdov, 
gozdarski načrtovalci in nekateri predstavniki gozdne industrije. Izpostavili 
so spreminjanje zahtev družbe do gozdarstva in pomembnost medsektor-
skega usklajevanja ter izpostavljanja ekonomske upravičenosti trajnostnega 
načina gospodarjenja z gozdovi. Izziv procesa pa po njihovo še vedno 
ostaja izboljšanje predstavitve glavnih rezultatov, predvsem pa čim več 
predlogov prenesti v konkretne ukrepe na evropski in nacionalni ravni.

Ker so v naših gozdovih podlubniki še vedno »preveč« aktualni, 
dodajamo: »Končno nam je vreme nekoliko bolj naklonjeno!« Ohladitve 
bodo vsaj začasno zaustavile njihovo nekontrolirano razmnoževanje in 
lastniki gozdov bodo lahko mirneje in bolj načrtno sanirali poškodovane 
gozdove iglavcev. Dela je ostalo še veliko.

Dr. Mitja SKUDNIK in mag. Franc PERKO



GozdV 74 (2016) 9 339

Znanstvena razprava

1 UVOD
1 INTRUDUCTION

Ne moremo trditi, da raziskav, ki kakorkoli 
obravnavajo odmrlo drevje, odmrlo biomaso ter 
velike lesene ostanke v gozdovih, tako z ekolo-
škega vidika kot tudi gospodarskega, v Sloveniji 
ni (npr. Diaci in Perušek, 2004; Gyrörek, 2008; 
Kadunc, 2008; Grce, 2012; Ramšak, 2013; Nagel 

1Doc. dr. M. K., Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, 
SI-1000 Ljubljana, Slovenija. milan.kobal@bf.uni-lj.si
2T. L. dipl. ing. gozd., Kopališka pot 5, SI-2392 Mežica, 
Slovenija. tadej.lampreht@gmail.com

GDK 384.3:378.312(045)=163.6

Leseno plavje v zgornjem toku Meže
Large woody debris in the upper part of Meža

Milan KOBAL1, Tadej LAMPREHT2

Izvleček:
Kobal, M., Lampreht, T.: Leseno plavje v zgornjem toku Meže; Gozdarski vestnik, 74/2016, št. 9. V slovenščini 
z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 33. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila 
Marjetka Šivic.
V zgornjem toku reke Meže smo od njenega izvira (1267 m n. v.) do sotočja z Bistro (602 m n. v.) opravili meritve 
lesenega plavja. V tem delu površina prispevnega območja zavzema 65,2 km2, dolžina struge znaša 11,64 km. Po-
sameznim kosom lesenega plavja, ki so bili v strugi ali v horizontalnem 10 m pasu ob strugi, smo izmerili dolžino 
in premer na polovici njihove dolžine. V raziskavo smo vključili kose z najmanjšo dolžino 0,5 m in najmanjšim 
premerom 10 cm. Hkrati smo z GNSS-napravo izmerili koordinate kosov lesenega plavja. Preostale parametre 
smo ocenili (stopnjo razkroja, položaj v strugi, rabo tal ter ukoreninjenost). Popisali smo 1673 kosov lesenega 
plavja (v povprečju 14,4 kosa na 100 m struge), ki so skupaj obsegali 145,15 m3 (v povprečju 1,25 m3 na 100 m 
struge). Prevladovalo je leseno plavje, dolžine od 1,5 do 2,5 m, sicer je bila povprečna dolžina 3 m. Povprečni 
premer je bil 18 cm, povprečni volumen pa 0,09 m3. Rezultati kažejo, da se leseno plavje v strugi in na njenih 
pobočjih pojavlja v zelo neenakomernih intervalih. Na razporeditev lesenega plavja najbolj vpliva raba tal ob 
strugi, zlasti prisotnost gozda. V zgornjem toku reke Meže se leseno plavje najpogosteje vključi zaradi posledic 
bočne erozije. Prevladujejo kosi lesenega plavja višjih stopenj razkroja.
Ključne besede: leseno plavje, vodne ujme, erozijski in hudourniški procesi, varstvo pred erozijo in hudourniki, 
gozdarski preventivni ukrepi, reka Meža

Abstract:
Kobal, M., Lampreht, T.: Large woody debris in the upper part of Meža; Gozdarski vestnik (Professional Journal 
of Forestry), 74/2016, vol 9. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 33. Translated by the authors 
and Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In the upper course of the Meža River, from its spring (1267 m a.s.l.) to the confluence with the Bistra Creek (602 
m a.s.l.), we systematically measured large woody debris, LWD. In this section, the surface of the contribution 
area covers 65.2 km2 and the channel is 11.64 km long. For individual pieces of LWD, located in the channel or 
in the buffer area of 10 m on each side of the channel, we measured the length and diameter at the midpoint. The 
minimum length of LWD to be evaluated was 0.5 m and the minimum diameter was 10 cm. We also measured 
coordinates of large woody debris by using GNSS device. Other parameters were also assessed (decay class, po-
sition in the river channel, land use and rootiness). Overall, 1673 pieces of wood were examined and their total 
volume was 145.15 m3. The average LWD density per 100 m of channel length was estimated at 14.4 pieces, or 
1,25 m3 in volume. The average length of LWD was 3 m, while the majority of LWD measured from 1.5 to 2.5 
m in length. The average diameter was 18 cm and the average volume was 0.09 m3. The results also show that 
in the river and on its slopes LWD occurs at highly irregular intervals. Our study also revealed that land use, 
especially forested area, has a strong impact on the presence or absence of LWD in the Meža River. The most 
important factor for the presence of LWD in the upper course of the Meža River is bank erosion. Predominating 
LWD was classified into higher stages of decay.
Key words: large woody debris, floods, erosional and torrential processes, protection against erosion and torrents, 
forest management to protect against erosion and torrents, Meža River

in sod., 2016), lahko pa z gotovostjo trdimo, da 
gozdarji v Slovenji (še) ne namenjamo dovolj 
pozornosti odmrlemu drevju ter velikim lesenim 
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ostankom v strugah vodotokov in/ali ob njih (Slika 
1). Takšni kosi lesa se lahko ob pojavu visokih 
voda vključijo v vodotok in postanejo leseno 
plavje. Izjema v gozdarski stroki so dela Papeža 
(2011a; Papež, 2011b); v svoji diplomski nalogi 
je leseno plavje v zgornjem delu Meže analiziral 
tudi Lampreht (2016).

Slika 1: Leseni ostanki v zgornjem toku Meže v strugi predstavljajo leseno plavje (foto: T. Lampreht)
Figure 1: Wood remains in the upper course of the Meža River representing large woody debris (photo: T. Lampreht)

Leseno plavje neposredno vpliva na fizikalne, 
kemijske in biološke lastnosti vodnih ekosistemov 
in je po mnenju ekologov in geomorfologov ključni 
element v rečnih sistemih (Montgomery in Piégay, 
2003). Po drugi strani je leseno plavje v času 
poplavnih dogodkov pogosto vzrok za zamašitve 
pretočnih profilov, kar lahko pomembno vpliva 
na obseg škode (Papež, 2011a; Papež, 2011b).

Škoda zaradi negativnih učinkov lesenega plavja 
ob nastanku visokih voda lahko nastane zaradi 
a) zmanjšanja pretočnosti rečnih strug in/ali b) 
zmanjšanja funkcionalnosti določenih varovalnih 

objektov v strugi (Papež, 2011a; Papež, 2011b; 
Papež in sod., 2011). Zmanjšanje pretočnosti 
rečnih profilov lahko vodi do zamašitev, po navadi 
na točkah naravnih zožitev pa tudi pri določenih 
infrastrukturnih objektih (cevni prepusti, mostovi, 
prečni objekti, …). Tako varovalni objekti ne 
opravljajo več svoje funkcije. Zaradi zamašitev 

pretočnega profila lahko nastane tudi: a) preu-
smeritev vodnih tokov in s tem pojav poplavne 
nevarnosti na mestu, kjer je sicer ni pričakovati ali 
b) ojezeritve, ki se praviloma razvijejo v porušitve 
bregov in poplavni val. Podobne zamašitve lahko 
nastanejo tudi na sotočjih pritokov in na lokacijah, 
kjer se v strugo odloži plazovina zemeljskega ali 
snežnega plazu (Horvat in sod, 2008; Papež, 2011a; 
Papež, 2011b; Papež in sod., 2011). Naravni jezovi, 
ki na takšnih lokacijah nastanejo zaradi lesenega 
plavja, lahko ob ekstremnih dogodkih v primeru 
njihove porušitve povzročijo katastrofalne posle-
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Slika 2: Primeri nepravilno skladiščenega lesa in neustreznega puščanja sečnih ostankov ob strugi Meže  
(foto: T. Lampreht)
Figure 2: Examples of incorrectly stored wood and inappropriate leaving of woody debris along the channel of the 
Meža River (photo: T. Lampreht)

dice dolvodno (Rudolf–Miklau in sod., 2011).
Papež (2011a, 2011b) in Papež in sod., (2011) 

leseno plavje definirajo kot vse oblike lesenega 
materiala, ki se med pojavom visokih voda iz 
različnih vzrokov vključi v odtok. Glede na način 
vnosa v strugo, leseno plavje delijo na:
•	 les,	ki	je	že	v	strugi	(les,	ki	se	je	odložil	v	strugi	 
 ob snežnem plazu, vetrolomu ali zaradi  
 gospodarjenja z gozdom),
•	 drevnina,	ki	je	v	strugo	prišla	neposredno	zaradi	 
 erozijskih procesov in plazenja z brežin struge,
•	 drevnina,	 ki	 je	 v	 strugo	 prišla	 neposredno	 
 zaradi bočne ali globinske hudourniške erozije  
 (Slika 3),
•	 drevnina,	ki	 je	v	strugo	prišla	neposredno	s	 
 pobočij nad vodotokom zaradi zemeljskih  
 plazov,
•	 različni	 lesni	 proizvodi,	 ki	 so	 nastali	 zaradi	 
 izkoriščanja gozda (Slika 2), 
•	 obdelani,	 gospodarski	 les,	 če	 je	neprimerno	 
 skladiščen (Slika 2).

Posebno pri upravljanju vodotokov na območju 
Alp lahko z boljšim poznavanjem pomena lese-
nega plavja ter njegovih pozitivnih in negativnih 
učinkov zmanjšamo njegove negativne učinke ter 
posledično škodo, ki nastane zaradi poplav (Comiti 
in sod., 2006; Mao in sod., 2008). Poznavanje 
količin lesa v vodotokih in ob njih, dinamiko 
vključevanja lesa v vodotok, prenos in njegovo 
odlaganje v strugi vodotoka je nujno potrebno 
za natančnejšo in verjetnejšo oceno različnih 
poplavnih scenarijev. Zato so podatki o količini 
in značilnostih velikih lesenih ostankov (npr. 
njihova porazdelitev, dolžina in premer, stopnja 
razkrojenosti), ključni za oblikovanje ustreznih 
zaščitnih/varovalnih ukrepov.

Obvladovanje tveganja zaradi nevarnosti lese-
nega plavja je mogoče zmanjšati s celostnim pri-
stopom, ki mora zajemati celoten spekter različnih 
ukrepov, da bi zmanjšali tveganje na spremenljivo 
raven (Rudolf-Miklau in Hübl, 2010). Med ukrepe 
za preprečevanje pojava lesenega plavja v strugah 
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in zmanjševanje škodljivega delovanja v času 
visokih voda sodijo: gozdarski ukrepi, inženir-
sko biološki ukrepi, tehnični ukrepi, prostorsko 
načrtovalski ukrepi, interventni ukrepi ter nadzor 
in vzdrževanje vodotokov (Papež in sod., 2011).

Namen analize lesenega plavja v zgornjem 
toku Meže je: a) oceniti količino (število kosov 
in volumen) lesenega plavja v strugi Meže od 
izvira do sotočja z Bistro, b) analizirati prostor-
sko razporeditev lesenega plavja vzdolž struge 
reke Meže ter c) ugotoviti dejavnike, ki vplivajo 
na količino (število kosov in volumen) lesenega 
plavja v strugi reke Meže. Postavili smo naslednje 
raziskovalne hipoteze:
•	 v	zgornjem	delu	struge	Meže	prevladuje	leseno	 
 plavje krajših dolžin (manj kot 4 m),
•	 v	zgornjem	delu	struge	Meže	je	leseno	plavje	 
 razporejeno neenakomerno,
•	 v	zgornjem	delu	struge	Meže	prevladuje	leseno	
 plavje nižjih stopenj razkroja. 
•	 največji	delež	lesenega	plavja	v	zgornjem	delu	 
 struge Meže obsegajo kosi, ki so se v strugo  
 vključili iz neposredne bližine, 
•	 na	količino	 lesenega	plavja	v	zgornjem	delu	 
 struge Meže vpliva raba tal, zlasti prisotnost  
 gozda.

2 OPIS RAZISKOVALNEGA 
OBMOČJA IN RAZISKOVALNE 
METODE

2 TEST SITE DESCRIPTION AND 
RESEARCH METHODS

2.1 Opis raziskovalnega območja
2.1 Test site description

Območje Zgornje Mežiške doline je orografsko 
zelo razgibano in ima značilno podobo razčle-
njenega gorskega sveta (Gozdnogospodarski …, 
2012). Reka Meža je v zgornji Mežiški dolini s svo-
jimi pritoki izoblikovala značilne gorske, ozke in 
strme doline, ki jih ustvarjajo hudourniški potoki, 
zaradi česar so težko prehodni in prepadni tereni. 
Izvir Meže je pomembna ločnica med silikatnimi 
in karbonatnimi kamninami osrednjega dela 
Karavank in Centralnih Alp. Dolomiti in apnenci 
se pogosto prepletajo in mešajo (dolomitiziran 
apnenec). Pobočni grušči in breče se pojavljajo v 

delu Pece in Uršlje gore, na Zadnjih travnikih pod 
Olševo pa poleg pobočnega grušča najdemo še 
morene in deluvialne nanose. Na nižjih pobočjih 
prevladuje silikatna podlaga, kjer je mnogo izvirov 
in veliko talne vode (Gozdnogospodarski …, 
2010; Gozdnogospodarski… , 2012). Prevladujejo 
distrična rjava tla in rendzine. Obrečna tla so 
razvita le na omejeni površini vzdolž vodotokov.

Na nekoč prevladujoče bukovo-jelove gozdove 
sta v preteklosti najbolj vplivala industrija (rudar-
ska, železarska) z velikimi potrebami po lesu in 
oglju ter kmetijstvo, ki je s skrajno ekstenzivnim 
načinom izkoriščanja (golosečnje, pašništvo, 
steljarjenje itn.) povzročalo propadanje gozdnih 
površin (Zagorc, 1964). Zelo so pospeševali 
smreko, kar se odraža v spremenjeni drevesni 
sestavi, sistematično so zatirali bukev (obročkanje), 
kot pionirska vrsta se je v višjih legah uveljavil 
macesen (Gozdnogospodarski …, 2010; Gozdno-
gospodarski …, 2012) Vse to je povzročilo veliko 
degradacijo vegetacije in tal (Zagorc, 1964), ki 
so postala bistveno manj odporna in erodibilna, 
zaradi zmanjšanja zadrževalnih sposobnosti za 
vodo se je povečal površinski odtok vode, kar je 
zelo vplivalo na številne erozijske in hudourniške 
procese. Na začetku 19. stoletja so bila mnoga 
pobočja do vrha razgozdena; na območju Zgornje 
Mežiške doline so gozdne površine zavzemale le 
okoli 25 % delež (Medved, 1967; Čas, 2013). Zdaj 
gozdnatost znaša več kot 80 % (Čas, 2013), kar 
ugodno vpliva na vodni režim v tleh in na zmanj-
ševanje erozijskih procesov, ki so v preteklosti 
zelo zaznamovali podobo krajine.

Reka Meža izvira v Avstriji na pobočju Olševe, 
nato hitro ponikne v morensko gradivo in si po 
približno 1,2 km svojo strugo začne ustvarjati na 
slovenskem ozemlju, kjer se ji najprej pridružita 
Repov potok in Koprivna. Nižje se po svojih 
dolinah zlivajo vanjo Topla, Helenski potok in 
Bistra ter v središču Črne še Javorski potok. 
Porečje, s katerega Meža s svojimi pritoki odvaja 
vodo, je veliko 566 km2, njen srednji letni pretok 
je 7,16 m3/s, specifični odtok se giblje od 20 do 
30 l/s, odtočni koeficient pa znaša približno 50 % 
(Stopar, 2004).

Primarni višek doseže pomladi (april, maj), 
kar je posledica taljenja snega, ki ga je v povirju 
Meže veliko, sekundarni višek nastane v novembru 
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kot posledica jesenskega deževja. Izjemoma so 
jesenske padavine zelo izrazite; takrat prevlada 
jesenski višek (npr. poplave 1990). Minimuma se 
pojavita poleti (primarni); vzrok je vroče poletje 
ter povečanje evapotranspiracije (prehajanje vode 
v obliki vodne pare z zemeljske površine in skozi 
listne reže rastlin v ozračje). Sekundarni zimski 
nižek je posledica snežne retinence, ko v snežni 
odeji zadržana voda šele s taljenjem snega preide 
v vodni odtok (Stopar, 2004).

2.2 Zajem podatkov
2.2 Data acquisition

Terenski popis lesenega plavja smo začeli na 
drugem izviru Meže, kjer reka na slovenskem 
ozemlju ponovno privre na površje (1247 m n. 
v.). Od tod je raziskava potekala po celotni strugi 
Meže vse do njenega sotočja s potokom Bistra 
(602 m n. v.). V tem odseku je trasa struge dolga 
11,64 km, veliko večino dolžine struge (11,49 km 
oz. 98,7 %) pa obdajata gozdno drevje in grmovje. 
Gozd z desne strani dolvodno je prisoten na 53,6 
% dolžine struge ter z leve dolvodno na 2,6 % 
dolžine struge. Z obeh strani Mežo obdaja gozd na 
3,6 % dolžine struge, na 39 % struge pa je omejek.

Preglednica 1: Površina prispevnega območja F ter največji pretoki Meže za visoke vode s povratno dobo 10, 
100 in 500 let (Anzeljc in Sovre, 2014)
Table 1: The surface of the contribution area F and maximum flows of the Meža River for high water return period 
10, 100, and 500 years (Anzeljc et Sovre, 2014)

Lokacija F (km2)  Q10 (m3/s) Q100 (m3/s) Q500 (m3/s)
Meža izvir 1,4 2,1 4,9 7,6

Meža do Repovega p. 4,4 4,6 11,0 17,0
Meža pod Repovim p. 6,5 7,5 17,0 27,0

Meža do Koprivne 10,0 9,6 22,0 34,0
Meža pod Koprivno 23,2 23,0 51,0 78,0

Meža do Janžekovega gr. 24,8 25,0 55,0 83,0
Meža pod Janžekovim gr. 27,7 27,0 61,0 93,0
Meža do Rožančevega gr. 28,1 28,0 62,0 94,0
Meža pod Rožančevim gr. 29,9 30,0 67,0 101,0

Meža do Tople 36,5 35,0 79,0 120,0
Meža pod Toplo 50,1 40,0 87,0 128,0

Meža do Helenskega p. 52,9 41,0 89,0 132,0
Meža pod Helenskim p. 63,9 45,0 99,0 147,0

Meža do Bistre 65,2 46,0 100,0 148,0

Kot leseno plavje smo v tej raziskavi obrav-
navali:
•	 vse	oblike	lesenega	materiala,	katerega	dolžina	 
 je bila najmanj 0,5 m in premer najmanj 10 cm,
•	 vse	oblike	lesenega	materiala,	ki	je	bil	v	strugi	 
 in na njenih pobočjih v horizontalni oddalje- 
 nosti 10 m od roba struge na vsako stran,
•	 vsa	 podrta	 drevesa	 s	 koreninami	 in	 panji,	 
 katerih koreninski sistem je bil še delno vraščen  
 v strugo ali pobočje in za katera smo predvi- 
 devali, da jih lahko tok ob pojavu visokih vod  
 odplavi.

V popis lesenega plavja nismo vključili živih 
dreves ter dreves in panjev, ki so bili zakoreninjeni 
v zemlji. Prav tako smo izključili vse kupe drv na 
pobočju struge, ki so bili kot posledica snegoloma 
(ki je območje prizadel tri tedne pred terenskim 
delom naše raziskave) tam začasno deponirani in 
za katere smo predvidevali, da jih bodo v najkraj-
šem mogočem času odstranili. Izključili smo tudi 
začasna skladišča gozdnih lesnih sortimentov, ki 
so bila v času raziskave zapolnjena in za katera 
smo predvidevali, da bodo njihove sortimente 
odstranili v najkrajšem mogočem času, saj je les 
še ekonomsko zanimiv. Izključili smo tudi sorti-
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mente, ki so bili v strugo umetno vneseni zaradi 
tehnične ureditve struge oz. stabilizacije brežin 
in ki kljub dotrajanosti še vedno opravljajo svojo 
funkcijo. Vključili pa smo tiste, ki ne opravljajo 
več svoje funkcije in niso na mestih, kjer bi morali 
biti. Prav tako smo med leseno plavje vključili 
starejše/trhle kupe lesa, ker smo predvidevali, 
da bodo tam ostali.

2.2.1   Parametri za ocenjevanje lesenega plavja
2.2.1   Large woody debris characteristics

Vsakemu kosu lesenega plavja smo ocenili:
•	 dolžino	kosa	na	0,1	m	natančno,	
•	 premer	na	sredini	kosa	na	1	cm	natančno,	
•	 lokacijo	v	Gauß-Krügerjevem	koordinatnem	 
 sistemu (GNSS Leica Viva CS 10), 
•	 stopnjo	razkroja	po	Zielonka	in	sod.	(2009),	
•	 izvor	lesenega	plavja,
•	 rabo	tal	oz.	prisotnost	gozda	ob	strugi	(gozd	 
 desno, gozd levo, gozd, brez gozda ter omejek).
Izvor lesenega plavja smo ocenili po naslednjih 
merilih:
•	 na	 samem	mestu:	 leseno	plavje,	 ki	 je	 bilo	 v	 
 strugo ali na pobočje vključeno iz neposredne  
 bližine, predvsem zaradi bočne erozije in  
 podrtic,
•	 s	pobočja:	leseno	plavje,	ki	se	je	zaradi	različnih	 
 vzrokov v strugo ali pobočje vključilo z višje  
 ležečih delov pobočja,

Slika 3: Drevnina, ki se je v junijskem neurju leta 2016 v strugo hudourniškega pritoka Meže v Mežici vključila 
neposredno zaradi bočne hudourniške erozije in plazenja pobočij (foto: T. Lampreht)
Figure 3: Large woody debris coming into the channel of a torrential afflux of the Meža River in Mežica in the 
storm in June 2016 directly due to sideward torrential erosion and landsliding of the slopes. (photo: T. Lampreht)

•	 po	vodi:	leseno	plavje,	za	katerega	smo	predvi- 
 devali, da je prišlo do mesta trenutnega naha- 
 jališča v času visokih vod po vodi,
•	 skladišče	lesa:	leseno	plavje,	ki	je	bilo	v	strugi	 
 ali na pobočju v neposredni bližini začasnih  
 skladišč gozdnih lesnih sortimentov, ki so bila  
 v času raziskave prazna in za katere smo ocenili,  
 da bodo do pojava visokih vod tam tudi ostala,
•	 drugo:	vse	leseno	plavje	antropogenega	izvora,	 
 kot so različni leseni drogovi, tramovi, stari  
 vodni objekti, ostanki lovske preže, ograje,  
 dotrajani deli mostnih konstrukcij itn.
Stopnje razkroja po Zielonka in sod. (2009) 
predvidevajo pet razredov (Slika 4):
•	 razred	 1:	 sveže	 podrta	 drevesa	 in	 njihovi	 
 ostanki, na katerih je lubje še povsem prisotno,  
 prav tako tudi majhne veje in vejice,
•	 razred	2:	opaziti	je	pomanjkanje	skorje,	površina	 
 drevesnih debel je gladka, prisotne so samo  
 veje, debelejše od 1 cm,
•	 razred	 3:	 na	 lesenem	 plavju	 so	 opazne	 do	 
 približno 1 cm globoke razpoke, prisotni so  
 ostanki vej,
•	 razred	4:	celotna	površina	lesenega	plavja	je	 
 razjedena, vidne so 1 do 5 cm globoke razpoke,  
 vej ni več,
•	 razred	5:	opaziti	je	izrazito	pomanjkanje	zuna- 
 njih plasti lesenega plavja, razpoke so globoke  
 več kot 5 cm.
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Slika 4: Leseno plavje po stopnjah razkroja. 1. razred (A). 2. razred (B). 3. razred (C). 4. razred (D). 5. razred 
(E) (foto: T. Lampreht)
Figure 4: Large woody debris according to decay class. 1st class (A), 2nd class (B), 3rd class (C), 4th class (D), 5th 
class (E). (photo: T. Lampreht)

2.2.2   Obdelava podatkov
2.2.2   Data analysis

Podatke smo vnesli v program Excel. Prostornino 
lesenega plavja smo iz podatka o premeru kosa 
(2r) ter njegovi dolžini (l) izračunali po enačbi V 
= π × r2 × l, podobno kot v primerljivih raziskavah 
(npr. Diehl in Bryan., 1993; Comiti in sod., 2006; 
Comiti in sod., 2008; Zielonka in sod., 2009). Pri 
tem je treba omeniti, da v popis ni bila vključena 
dolžina koreninskega sistema pri kosih lesenega 
plavja (panji, podrta drevesa s koreninami). Zato 
tudi izračunana prostornina plavja ne predstavlja 
mase korenin. V programu Excel smo naredili tudi 
vse analize. Koordinate in vse na terenu popisane 
parametre lesenega plavja smo nato uvozili v 
ArcMAP in ustvarili točkovni vektorski sloj z 
vsemi parametri v atributni tabeli. V naslednjem 
koraku smo v programu ArcMAP na podlagi 
senčenega lidarskega digitalnega modela reliefa 
DMR digitalizirali strugo reke Meže od izvira do 

sotočja z Bistro; ustvarili smo linijski vektorski sloj. 
Nato smo koordinate položajev lesenega plavja 
(ki zaradi napake GNSS-naprave praviloma niso 
ležale neposredno v strugi) »pripeli« na strugo 
reke Meže. Prav tako smo v okolju GIS izračunali 
oddaljenost lesenega plavja od izvira reke Meže. 
Število kosov in volumen lesenega plavja na 100 
m dolžine struge smo izračunali z metodo pla-
vajočega lokalnega okna; za vsak meter struge 
smo izračunali skupno vsoto ± 50 m od te točke.

3 REZULTATI
3 RESULTS

V raziskavo je bilo vključenih 1673 kosov lesenega 
plavja. Zlivno območje reke Meže od izvira do 
sotočja z Bistro na tem območju obsega 65,2 km2 
(Preglednica 1). Skupna količina lesenega plavja 
je znašala 145,15 m3 (Slika 5). Pri tem je treba 
poudariti, da raziskovalno območje (struga in 
10 m horizontalni pas na vsako stran struge) ne 
obsega vseh enot lesenega plavja, ki se lahko ob 
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ekstremnih dogodkih vključijo v vodotok. Zavedati 
se moramo, da se v odvisnosti od nagiba terena, 
geologije območja in lastnosti tal ter značilnosti 
sestojev leseno plavje lahko vključi v strugo tudi s 
precej bolj oddaljenih pobočij. Povprečna količina 
lesenega plavja na 100 m struge je ocenjena na 
14,4 kosa oz. 1,25 m3 na 100 m struge. Največja 
izmerjena dolžina posameznega kosa je bila 24 m,  
prostornina največjega kosa pa 3,8 m3. Sicer je 
povprečni premer znašal 18 cm, povprečna dolžina 
3 m in povprečen volumen 0,09 m3.

3.1 Dolžina kosov lesenega plavja
3.1 Length of large woody debris

Po številu so z 32,4 % prevladovali kosi lesenega 
plavja, dolžine od 1,5 do 2,5 m (Slika 6). Sledili so 
kosi lesenega plavja, dolžine od 2,5 do pod 3,5 m; 
takih kosov je bilo 16,7 %. Nekoliko manj (16,4 %) 
je bilo kosov lesenega plavja, dolžine od 0,5 do 
pod 1,5 m. Nato je bilo opazno zmanjševanje 
števila kosov glede na dolžino lesenega plavja. 
Skupno število kosov lesenega plavja, krajših 
od 4 m, je bilo 1310 oz. 78,3 % ter predstavljajo  
67,6 m3 oz. 46,6 % skupnega volumna popisa-
nega lesa.

Slika 5: Skupna (kumulativna) količina (število in volumen) lesenega plavja od izvira do sotočja z Bistro maja 2016
Figure 5: Cumulative amount (number and volume) of large woody debris from the spring to the confluence with 
the Bistra in May 2016

3.2 Prostorska razporeditev lesenega 
plavja

3.2 Spatial distribution of large woody debris

Na grafikonu prostorske razporeditve lesenega 
plavja (Slika 7) je razvidno, da se leseno plavje 
v strugi in na njenih pobočjih pojavlja neena-
komerno. V zgornjem delu struge leseno plavje 
doseže svoj volumenski maksimum in znaša  
16,0 m3 na 100 m struge. Od tega 7,98 m3 je 
gozdnih lesnih sortimentov, ki jih niso odpeljali 
iz začasnega skladišča in bodo glede na stopnjo 
razkroja predvidoma tam tudi ostali. Največ  
kosov se prav tako pojavi v zgornjem delu struge; 
tam smo popisali 105 kosov na 100 m struge. 

3.3 Izvor lesenega plavja
3.3 Recruitment of large woody debris

Največji delež zavzemajo kosi, ki so bili v strugo 
ali na pobočje vključeni iz neposredne bližine 
(Slika 8) in zajemajo skoraj dve tretjini vsega 
lesenega plavja (996 kosov oz. 59,5 %). Povprečni 
volumen teh kosov je znašal 0,10 m3. Drugače 
je v primeru lesenega plavja, ki ga je vodni tok 
zanesel do mesta trenutnega nahajališča; pri tem 
je bilo opaziti manjše kose plavja, povprečni 
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Slika 6: Frekvenčna porazdelitev dolžin kosov lesenega plavja od izvira do sotočja z Bistro maja 2016
Figure 6: Frequency distribution of lengths of large woody debris from the spring to to the confluence with the Bistra 
Creek in May 2016

Slika 7: Prostorska razporeditev količine (število in volumen) lesenega plavja od izvira do sotočja z Bistro maja 
2016. Prikazana je tudi raba tal
Figure 7: Spatial distribution of the amount (number and volume) of large woody debris from the spring to the 
confluence with the Bistra in May 2016. Land use is shown as well

volumen je bil 0,06 m3. Opazno manjši delež 
(16,7 % glede na volumen) so zavzemali kosi, ki 
so se vključili iz višje ležečih delov pobočja in/
ali zaradi posledic skladiščenja lesa in/ali drugih 
antropogenih vplivov. Pri skladiščih lesa gre za 
večje kose (povprečni volumen kosa je 0,16 m3), 
medtem ko preostalo plavje obsega manjše kose. 

3.4 Razkrojenost lesenega plavja
3.4 Decay classes of large woody debris

Iz prikaza razkrojenosti lesenega plavja (Slika 
9) lahko spoznamo, da tako po številu (35,3 %) 
kot tudi po volumnu (30,8 %) prevladuje plavje 
četrtega razreda razkrojenosti. Delež plavja, ki 
je uvrščen v 3. in 5. razred razkroja, je nekoliko 
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Slika 8: Izvor lesenega plavja od izvira do sotočja z Bistro maja 2016
Figure 8: Number and volume of large woody debris according to the recruitment from the spring to the confluence 
with the Bistra in May 2016

Slika 9: Število in volumen lesenega plavja glede na razred razkroja od izvira do sotočja z Bistro maja 2016
Figure 9: Number and volume of large woody debris according to the decay class from the spring to the confluence 
with the Bistra in May 2016

manjši, za vse te tri razrede pa je mogoče opaziti, 
da število v primerjavi z volumnom predstavlja 
večji delež, kar pomeni, da so bolj razkrojeni kosi 
lesenega plavja (razredi od 3 do 5) številčnejši, 
vendar manjših volumnov. Sicer skupno ti trije 
razredi predstavljajo 83,7 % glede na število vseh 
kosov ter 70,6 % glede na volumen celotnega lese-
nega plavja v zgornjem toku Meže. Drugačno sliko 
predstavljata 1. in 2. razred razkroja, kamor je bilo 

uvrščeno precej manj kosov lesenega plavja (n = 
271), njihov volumen pa v primerjavi s številom 
obsega večji delež. Iz tega lahko sklepamo, da 
gre za večje kose plavja. V 1. razred so bila naj-
pogosteje uvrščena drevesa, ki so zaradi posledic 
snegoloma v aprilu 2016 končala v strugi ali na 
pobočju. Med njimi je bilo precej takšnih, ki so 
se podrla cela, skupaj s koreninskim sistemom.
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3.5 Vpliv rabe tal na količino lesenega 
plavja

3.5 Influence of land use on large woody 
debris

Iz Preglednice 2 vidimo, da se izrazito največ kosov 
lesenega plavja v strugi Meže in ob njej pojavlja 
tam, kjer je gozd samo na desni strani struge. Tam 
smo izmerili 65,3 % vseh kosov lesenega plavja. V 
znatno manjši meri so zastopani kosi plavja, kjer 
sta ob strugi omejek (20,3 %) in gozd z obeh strani 
(11,6 %). V območju, kjer je gozd na obeh straneh 
struge, so večji kosi lesenega plavja. Še precej 
manj je lesenega plavja, kjer se gozd pojavlja na 
levi strani struge (2,7 %). Najmanjši delež kosov 
plavja pa je v območju struge, kjer ni grmovne 
in drevesne vegetacije; na takem območju smo 
izmerili samo en kos lesenega plavja.

Preglednica 2: Dolžina posameznih odsekov struge Meže glede na rabo tal oz. prisotnost gozda ter prikaz količine 
(število in volumen) glede na rabo tal
Table 2: Length of individual channel sections of the Meža River according to land use respectively forest presence 
and display of the amount (number and volume) according to land use

V nadaljevanju smo dodatno preračunali tudi 
gostoto lesenega plavja na 100 m dolžine struge, 
in sicer ločeno za posamezne rabe tal. Razvidno 
je, da je količina (predvsem število kosov) precej 
podobna, kjer se gozd pojavlja na desni oz. levi 
strani. Precej večja je preračunana količina lese-
nega plavja na 100 m struge, če se gozd pojavlja 
na obeh straneh. Po količini sledijo deli struge, 
ki potekajo skozi omejek; razumljivo je, da je 
najmanjša količina lesenega plavja na odseku 
struge, kjer ni gozda.

Raba tal Dolžina [m]
Število kosov plavja Volumen plavja

n n / 100 m m3 m3 / 100 m

Gozd, desno 6242 1092 17,5 90,45 1,45

Gozd, levo 298 45 15,1 2,25 0,76

Gozd 415 195 47,0 29,03 7,00

Omejek 4537 340 7,5 23,39 0,52

Brez gozda 150 1 0,7 0,01 0,01

Skupna  
dolžina struge 11642 1673 14,4 145,15 1,25

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Naša raziskava kaže, da je izrazito največ lesenega 
plavja, katerega dolžina je od 1,5 do 2,5 m (Slika 
6), povprečna (mediana) dolžina plavja je 2,1 m. 
Precej podobno frekvenčno porazdelitev dolžine 
kosov lesenega plavja so v Andih ugotovili tudi 
Comiti in sod. (2008), prav tako v Dolomitih 
(Comiti in sod., 2006), kjer v obeh območjih 
prevladuje plavje dolžin od 1 do 2 m. V Andih 
so v raziskavo vključili kose, daljše od 1 m, v 
Dolomitih pa kose, daljše od 0,3 m. Povprečen 
volumen kosa lesenega plavja v območju naše 
raziskave je znašal 0,09 m3, kar pomeni 1,25 m3/100 
m struge. Zelo podobne rezultate so ugotovili tudi 
Comiti in sod. (2006), ki so opravljali meritve v 
petih različnih italijanskih gorskih hudournikih. 

Najmanjša povprečna izmerjena količina lesenega 
plavja v hudourniku je bila 0,5 m3/100 m. V treh 
hudournikih so se vrednosti gibale od 1,5 do  
1,9 m3/100 m struge. V hudourniku, kjer so 
izmerili največ lesenega plavja, je ocena znašala 
3,5 m3/100 m struge. Struge teh hudournikov 
potekajo na višjih nadmorskih višinah (do 2000 
m) in po zelo strmih terenih.

Leseno plavje je izrazito neenakomerno poraz-
deljeno po celotnem raziskovalnem območju 
vzdolž profila struge reke Meže (Slika 7), kar je tudi 
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sicer pogosto pri podobnih raziskavah (npr. Comiti 
in sod., 2006; Comiti in sod., 2008a; Zielonka in 
sod., 2009). Povprečna količina lesenega plavja v 
zgornjem toku Meže (14,4 kosov/100 m struge) je 
manjša od vrednosti, ki so jih v Tatrah ugotovili 
Zielonka in sod. (2009). V dveh gorskih potokih 
so popisali približno 60 kosov/100 m struge. Kot 
razlog navajajo predvsem zelo omejeno človeško 
dejavnost znotraj raziskovalnega območja. Tod se 
drevesa vključujejo v vodotok predvsem zaradi 
naravnih procesov. Leseno plavje je potem pre-
puščeno naravi, saj ga človek ni odstranil iz strug 
in s pobočij. Primerljivo lahko razložimo večje 
količine lesenega plavja v krajšem zgornjem toku 
reke Meže, zato sklepamo, da je količinski višek 
lesenega plavja v naši raziskavi (105 kosov/100 m 
struge) predvsem posledica težje dostopnosti in 
posledično manjših možnosti za aktivnejše gospo-
darjenje z gozdovi. Nekoliko manjše vrednosti, 
38 kosov, pa so v Ameriki namerili Costigan in 
sod. (2015).

Podobno kot Zielonka in sod. (2009) smo v naši 
raziskavi ugotovili, da je stopnja razkroja povezana 
z dolžino hlodov in da so v prvem razredu naj-
daljši kosi lesenega plavja (Preglednica 4). Z večjo 

dolžino lesenega plavja se med pojavom visokih 
vod poveča tudi verjetnost zamašitev, podoben 
učinek imajo večji kosi plavja, kjer so prisotne tudi 
veje in / ali koreninski sistem (Gschnitzer in sod., 
2015). Ker so v prvi razred uvrščeni prav takšni 
kosi plavja, je njihova pravočasna odstranitev še 
toliko pomembnejša (snegolom 2016). Hkrati 
rezultati kažejo, da se z višjo stopnjo razkroja 
zmanjšuje povprečna dolžina lesenega plavja. Prav 
tako so v poljski raziskavi ugotovili, da so najkrajši 
kosi lesenega plavja v petem razredu razkroja. Pri 
tem je treba poudariti, da so kosi lesenega plavja 
uvrščeni v peti razred razkroja, ki v raziskoval-
nem območju reke Meže predstavljajo 24 m3, že 
tako močno razkrojeni, da se med transportom v 
času poplavnih dogodkov razbijejo in razpadejo. 
Kljub temu pa lahko njihovi ostanki v zamašitveni 
matrici vplivajo na pretočnost naravnih zajezitev.

Leseno plavje v območju naše raziskave v 
največji meri predstavljajo kosi, ki so se na tre-
nutna nahajališča vključili iz neposredne bližine  
(59,5 %), predvsem zaradi posledic erozije brežin 
in nestabilnih pobočij nad strugo, kar kot naj-
pogostejši vzrok navajajo tudi drugi (npr. Diehl 
in Bryan, 1993; Comiti in sod., 2006; Comiti in 

Preglednica 3: Povprečna dolžina in standardni odklon (SD) dolžin in volumnov kosov lesenega plavja od izvira 
do sotočja z Bistro maja 2016 glede na izvor
Table 3: Average length and standard deviation (SD) of lengths and volumes of large woody debris pieces from the 
spring to the confluence with the Bistra in May 2016 according to their origin

Preglednica 4: Povprečna dolžina in standardni odklon (SD) dolžin in volumnov kosov lesenega plavja od izvira 
do sotočja z Bistro maja 2016 glede na razred razkroja
Table 4: Average length and standard deviation (SD) of lengths and volumes of large woody debris pieces from the 
spring to the confluence with the Bistra in May 2016 according to the decay class

Izvor lesenega plavja Iz okolice Iz pobočja Ostalo Po vodi Skladišče 
lesa

Dolžina
Povprečje [m] 3,4 3,2 2,3 1,9 3,3

SD 2,8 3,0 1,7 1,3 2,5

Volumen
Povprečje [m] 0,10 0,11 0,06 0,06 0,16

SD 0,20 0,21 0,06 0,07 0,26

Razred razkrojenosti lesenega plavja Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 Razred 5

Dolžina
Povprečje [m] 5,0 4,0 2,8 2,6 2,4

SD 3,5 3,7 2,2 2,2 1,7

Volumen
Povprečje [m] 0,15 0,16 0,07 0,07 0,07

SD 0,29 0,44 0,11 0,11 0,09
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sod., 2008; Zielonka in sod., 2009). Zanimiva 
je ugotovitev, da se je količina lesenega plavja 
zaradi posledic snegoloma v aprilu 2016 (tudi 
to plavje se je v strugo ali na pobočje vključilo iz 
neposredne bližine) po grobih ocenah povečala 
za dobrih 20 m3, kar je približno 15 % celotne 
količine plavja, ki je bilo vključeno v raziskavo. 
Pri tem je treba poudariti, da je bil v času med 

snegolomon in terenskim popisom del poškodo-
vanega drevja, že odstranjen iz struge in brežin. 
Lahko sklepamo, da delež lesenega plavja, ki se 
vključuje v vodotok kot posledica ekstremnih 
meteoroloških pojavov (vetrolom, snegolom, 
žledolom), pomembno vpliva na količino plavja. 
Navedene ugotovitve potrjuje tudi dejstvo, da se 
je poškodovana drevnina zaradi posledic snego-
loma v raziskovalnem območju pojavljala le do 
nadmorske višine približno 850 m. Tako lahko 
sklepamo, da bi bil ta delež v nižjih hudourniških 
strugah še večji. Lesene ostanke, ki jih je po naši 
oceni do mesta trenutnega nahajališča transpor-
tiral vodni tok, predstavljajo 26 % vsega lesenega 
plavja. Pri tem lahko opazimo, da gre za krajše 
kose manjšega volumna (Preglednica 3). Plavje, 
ki je bilo v raziskavo vključeno zaradi neprimer-
nega skladiščenja gozdnih lesnih sortimentov 
ter drugih antropogenih vplivov, skupaj zavzema 

Slika 10: Neupoštevanje gozdnega reda; veje in drugi sečni ostanki so v strugi in njeni neposredni bližini (foto: 
T. Lampreht)
Figure 10: Ignorance of forest rules, branches and other woody debris are in the channel and its direct vicinity. 
(photo: T. Lampreht)

nezanemarljivih 10 % volumna vsega lesenega 
plavja. Rezultati nazorno kažejo, da prisotnost 
ali odsotnost gozda ob strugi Meže zelo vpliva na 
količino lesenega plavja. Zanimiva je ugotovitev, da 
je v območjih, kjer je gozd na obeh straneh struge, 
število kosov lesenega plavja, preračunano na 100 
m odseka, približno trikrat večje kot v območjih, 
kjer je gozd samo na desni oz. levi strani struge 

(Preglednica 2). To dejstvo pripisujemo temu, da 
je gospodarjenje z gozdom, kjer se gozd pojavlja 
na obeh straneh struge, to je v povsem zgornjem 
strmem delu raziskovalnega območja, zaradi težje 
dostopnosti omejeno. Še izrazitejša je razlika med 
območji, kjer je gozd na obeh straneh struge, saj 
preračunano na 100 m odseke obsegajo približno 
šestkrat več enot lesenega plavja kot območja, kjer 
je ob strugi omejek.

4.1 Predlogi za optimalno ukrepanje v 
zgornjem toku Meže 

4.1 Suggestions for optimal forest 
management in the upper part of the 
Meža river

Pri upravljanju vodotokov je vsekakor nujen 
celosten pristop, zato je treba upoštevati geomor-
fološki in ekološki vidik pa tudi vidik potencialne 
nevarnosti, ki ga lahko v času poplav predstavlja 
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leseno plavje. Zato se strinjamo s Henshaw in 
sod. (2015), da je sistemsko urejanje takšnih 
vodotokov neprimerno, saj so potrebni lokacij-
sko specifični pristopi, ki z omenjenih vidikov 
obravnavajo vsak vodotok posebej. Ekološki in/
ali gospodarski interesi so pogosto v nasprotju s 
potrebo po zaščiti. Lesene ostanke je treba zaradi 
njihovih številnih pozitivnih učinkov puščati v 
vodotokih, razen če je tehten in utemeljen razlog 
za njihovo odstranitev. Glede na minule poplavne 
dogodke na reki Meži in njenih pritokih pa je 
očitno, da je pogosta problematika, povezana z 
nevarnostjo, ki jo predstavlja leseno plavje. Na 
podlagi opažanj s terena smo ugotovili nekatere 
podobne ugotovitve, ki jih po vzoru s Tirolske 
(Stohr, 2011) in svojih izkušenj predlaga tudi 
Papež (2011a). Zato za zmanjšanje hudourniških 
in erozijskih procesov ter količin lesenega plavja 
v vplivnem območju zgornjega dela struge Meže 
predlagamo naslednje ukrepe:
•	 odstraniti	je	treba	vso	neprimerno	drevnino	 
 (drevesa, ki koreninijo na območju pretoka  
 visokih vod, drevesa na nestabilnih delih brežin  
 ali na pobočju nad strugo, kjer so opazni znaki  
 plazenja ali erozijske zajede. Predlagamo, da  
 se v odvisnosti od nagiba terena ter geoloških  
 in pedoloških lastnosti na območjih, kjer je  
 verjetnost za vključitev drevnine v strugo  
 Meže, v oddaljenosti vsaj ene drevesne višine ne  
 pušča nobenih lesenih ostankov, ki lahko  
 ogrozijo poplavno varnost. Na bolj strmih  
 naklonih (več kot 40 %) moramo oddaljenost  
 ustrezno povečati; Sobota in sod. (2006)  
 predlagajo 1,5- do 2,4-kratnik drevesne višine.  
 Prav tako predlagamo, da se v tem območju  
 ne pušča habitatnih dreves in ekocelic);
•	 čimprejšnje	odstranjevanje	lesenega	plavja	na	 
 lokacijah, kjer se nabirajo večje količine plavja  
 ter odstranitev tistih podrtih dreves in njihovih  
 ostankov (npr. vejevje, izruvani panji, drva), ki  
 so zaradi posledic aprilskega snegoloma 2016 in  
 gradnje nove vlake še vedno v vplivnem  
 območju struge Meže (Slika 10, Slika 11);
•	 nego	 ter	 sestojno	 zgradbo	 gozda	 je	 treba	 
 prilagoditi varovalni funkciji;
•	 pri	 sečnji,	 spravilu	 in	 skladiščenju	 gozdnih	 
 lesnih sortimentov ter gradnji gozdnih  

 prometnic je treba z doslednimi ukrepi  
 preprečevati nastanek oz. širjenje erozijskih  
 procesov in zmanjšati možnost odnašanja  
 lesenega plavja (hlodi, panji, vejevje, drva itd.)  
 v strugo;
•	 iz	vplivnega	območja	 je	 treba	odstraniti	ves	 
 odpadni material antropogenega izvora, ki  
 onesnažuje okolje in hkrati vpliva na odtok  
 visokih voda;
•	 odstranitev	dotrajanih	in	gradnja	novih	ustrezno	 
 temeljenih samonosilnih mostnih konstrukcij  
 na primernih lokacijah; kjer je potrebno,  
 predlagamo nadvišanje mostov;
•	 za	 ustrezno	 velike	 prepuste	 na	 primernih	 
 lokacijah je treba zagotoviti tudi ustrezno  
 zaščiten vtok in iztok; kjer zaradi velikih  
 količin naplavin ni mogoče preprečiti zamašitve 
 prepustov, je smiselno razmišljati o primernih  
 tehničnih hudourniških ukrepih;
•	 za	večjo	poplavno	varnost	v	povirju	Meže	in	 
 za zmanjšanje škode v prihodnosti je nujno  
 tudi redno in kakovostno vzdrževanje cest in  
 vseh njenih pripadajočih objektov;
•	 potencialna	nevarnost	so	tudi	drugi	dotrajani	 
 gradbeno-tehnični objekti (obrežni zidovi in  
 zaplavno ustalitvene pregrade), ki so prav tako  
 potrebni temeljitega vzdrževanja;
•	 po	potrebi	(ocena	strokovnjakov)	na	primerni	 
 lokaciji predvideti izgradnjo ustrezne zadrže- 
 valne pregrade za zaustavitev lesenega plavja.

Prav tako predlagamo, da bi na hudourniških 
območjih v sečnospravilni načrt vključili tudi 
organizacijska navodila (določila o nujnih ukre-
pih v vplivnem območju hudourniških strug), ki 
bi lahko občutno vplivala na zmanjšanje vnosa 
lesenega plavja. Zaradi doslednih ukrepov pri 
gospodarjenju z gozdovi, ki so nujno potrebni za 
varnost na ogroženih območjih, priporočamo tudi 
ustreznejše vrednotenje gozdarskih normativov. 
Ker je za lastnike gozdov gospodarjenje s takšnimi 
gozdovi večinoma nedonosno, se strinjamo z 
Diaci in sod. (2012), da je nujno oživiti sistem 
spodbud za izpeljavo potrebnih negovalnih del, 
kot je to praksa v sosednjih državah, kjer za ta 
namen črpajo tudi evropska sredstva. Menimo 
tudi, da je treba lastnike gozdov bolje informi-
rati o pomenu varovalnih gozdov in še posebno 
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o problematiki, ki jo leseno plavje predstavlja v 
hudourniških strugah.

Zaradi pomanjkanja raziskav, ki se ukvarjajo 
s sistematičnimi meritvami lesenega plavja, nji-
hovi negativni učinki niso upoštevani v postop-
kih izdelave kart ogroženosti. Posledica tega je 
tveganje izgube natančnosti predvidevanja in 
podcenjevanje nevarnosti (Mazzorana, 2009). 
Kljub našim rezultatom in ugotovitvam na tem 
področju ostaja veliko negotovosti (predvsem pri 
napovedovanju zmogljivosti prenosa plavja, saj so 
ti procesi večinoma naključni in zelo zapleteni). 

Zato je vsekakor treba izboljšati tudi razumevanje 
procesov vključevanja in transporta lesenega plavja 
v času visokih vod v hudourniških strugah. Smi-
selno bi bilo ponoviti raziskavo na istem odseku 
Meže, kolikor mogoče hitro po naslednjem večjem 
poplavnem dogodku, ki bo povezan s prenosom 
večjih količin in vključevanjem novih kosov 
lesenega plavja. S takšno primerjavo bi lahko 
izsledili določene pomembne ugotovitve glede 
dinamike lesenega plavja v zgornjem toku Meže. 
Smiselno bi bilo razmišljati tudi o raziskavah, 
ki jih v tujini že uspešno izvajajo z radijskimi 

Slika 11: Podrta drevesa, ki so zaradi posledic snegoloma v aprilu 2016 končala v Meži (A in B). V precejšnjem 
obsegu so jih sicer v razmeroma kratkem času odstranili iz struge, njihovi sortimenti pa so kljub nevarnosti, ki 
jo lahko povzročijo v primeru visokih vod, skladiščeni na poplavnem območju (C). Izruvani panji pa so ostali 
tik ob strugi (D) (foto: T. Lampreht)
Figure 11: Fallen trees that ended in the Meža River due to snow breakage in April 2016 (A and B). Though they 
were removed from the channel in relatively short time, their assortments are stored in the flood area despite the 
danger they can cause in the case of high water (C). Their uprooted stamps have even been left right by the channel 
(D). (photo: T. Lampreht)
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oddajniki, sledilnimi napravami… V Švici, npr., 
so Jochner in sod. (2015) izbrane kose lesenega 
plavja opremili s transponderji z radijsko iden-
tifikacijo, katerim potem sledijo prek različnih 
dogodkov sprostitve. Tako pridobijo pomembne 
podatke o njihovi dinamiki med pojavom visokih 
vod, kar je pomemben korak na poti k izboljšanju 
upravljanja celotnega rečnega sistema. Vsekakor 
bi bile pomemben del celostnega pristopa tudi 
raziskave lesenega plavja z ekološkega vidika in 
vpliva na  morfologijo struge. Smiselne se zdijo tudi 
analize vnosa lesenega plavja v struge vodotokov 
glede na sestojne značilnosti obvodnih gozdov 
(drevesna sestava, sestojni tipi, lesna zaloga, ciljni 
premeri posameznih drevesnih vrst, koncepti 
gojenja). Prav tako bi dodatno razumevanje 
vnosa lesenega plavja omogočile geomorfološke 
analize lidarskega digitalnega modela reliefa 
visoke resolucije (npr. 1 × 1 m) ob vodotokih 
(npr. horizontalne in vertikalne ukrivljenosti 
površja, različni topografski indeksi, hrapavost 
površja itn.). Predlagamo, da bi z raziskavami 
lesenega plavja čim prej dosegli točko, ko bodo 
njihovi rezultati vključeni v postopke izdelave 
kart ogroženosti, ki bi morale postati obvezen 
del gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 
načrtov oziroma prostorskih načrtov.

Na področju zmanjševanja ogroženosti pred 
erozijskim in hudourniškim delovanjem bi goz-
darska stroka lahko odigrala pomembnejšo vlogo. 
Možnosti vidimo na področju nadzora nad 
hudourniškimi in erozijskimi procesi v povirju, 
ki naj bi potekalo vzporedno s terenskim delom 
revirnih gozdarjev in gozdarskih načrtovalcev. 
Prav tako naj bi vzporedno s terenskim delom 
gozdarske stroke potekalo evidentiranje vseh 
nemih prič (dokazov in sledov o prejšnjih in 
aktualnih erozijskih ter hudourniških procesih), 
ki so ključni podatek v procesu izdelave kart 
erozijsko ogroženih območij – le-te bi morale 
postati obvezen del gozdnogospodarskih načr-
tov. Prav tako morajo gozdarji aktivno prevzeti 
nadzor nad stanjem protierozijskih ukrepov (npr. 
stanje vzdolžnih in prečnih ureditev hudourni-
ških strug) in načrtovanjem njihove potencialne 
obnove oz. vzpostavitve ponovnega delovanja 
(npr. gradnja učinkovitejših zadrževalnih pregrad 
za zaustavitev lesenega plavja). Zato se strinjamo 
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s pobudami, ki v veliki meri izhajajo iz tirolskih 
izkušenj ter prakse (Stohr, 2011) in jih predlaga 
Papež (2011a): da je treba čim prej sistemsko 
urediti terenski nadzor na določenih kritičnih 
odsekih hudournikov z namenom pravočasnega 
zaznavanja in dokumentiranja neželenih poja-
vov oz. nemih prič, poškodb na hudourniških 
varovalnih objektih in neustreznih antropogenih 
vplivov. Gozdarska stroka naj pri tem prevzame 
glavno pobudo, nadgradi sistem (metodologijo) 
načrtovanja, izvajanja in kontrole gozdnih del z 
vidika upoštevanja hudourniške problematike. 
To bi moralo biti za gozdarstvo izziv ter razvojna 
priložnost. Bomo znali to izkoristiti?

5 POVZETEK
Leseno plavje neposredno vpliva na fizikalne, 
kemijske in biološke lastnosti vodnih ekosistemov 
in po mnenju ekologov in geomorfologov pomeni 
ključne elemente v rečnih sistemih. Na drugi 
strani je leseno plavje pogosto vzrok za zamašitev 
pretočnih profilov in posledično povečanje škode 
zaradi poplav. Posebno pri upravljanju vodotokov 
na območju Alp lahko z boljšim poznavanjem 
pomena lesenega plavja ter njegovih pozitivnih 
in negativnih učinkov zmanjšamo njegove nega-
tivne učinke ter posledično škodo, ki nastane 
zaradi poplav.

Terenski popis lesenega plavja smo začeli na 
drugem izviru Meže, kjer reka na slovenskem 
ozemlju ponovno privre na površje (1247 m n.  
v.). Od tod je raziskava potekala po celotni strugi 
Meže vse do njenega sotočja s potokom Bistra 
(602 m n. v.). V tem delu površina prispevnega 
območja Meže znaša 65,2 km2. V tem odseku je 
trasa struge dolga 11,64 km, veliko večino dolžine 
struge (11,49 km oz. 98,7 %) pa obdajata gozdno 
drevje in grmovje.

Rezultati raziskave kažejo, da je največ kosov 
lesenega plavja dolžine od 1,5 do 2,5 m; takih 
je 32,4 % vseh kosov, ki so bili vključeni v razi-
skavo. Skupno število kosov lesenega plavja, ki so 
krajši od 4 m, je 1310, kar je 78,3 %. Na podlagi 
geolociranja posameznih kosov lesenega plavja 
smo ugotovili, da se leseno plavje v strugi in na 
njenih pobočjih pojavlja neenakomerno, saj je 
že na krajših razdaljah opaziti izrazito povečanje 
oz. zmanjšanje njihovega števila. Največ kosov se 
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pojavi v zgornjem delu raziskovalnega območja 
in znaša 105 kosov na 100 m struge. V raziskavi 
smo glede na stopnjo razkrojenosti leseno plavje 
najpogosteje uvrstili v četrti razred, ki obsega 35,3 
% vseh kosov. Sledita mu tretji razred, v katerega so 
vključeni kosi s srednjo stopnjo razkroja in znaša 
27,1 %, ter peti razred, ki predstavlja 21,4 %. Prvi 
in drugi razred, v katera so vključeni kosi nižjih 
stopenj razkroja; skupaj znašata dobrih 16 %, torej 
obsegata najmanjši delež lesenega plavja. Znotraj 
raziskovalnega območja smo ugotovili, da se leseno 
plavje v strugo ali na pobočje najpogosteje vključi 
iz neposredne bližine, predvsem zaradi posledic 
erozije brežin in nestabilnih pobočij nad strugo, 
kar znaša 59,5 % kosov lesenega plavja. Za 26,3 
% enot lesenega plavja smo ocenili, da so v času 
visokih vod do mesta trenutnega nahajališča 
prispele po vodi. Drugi izvori lesenega plavja so 
zastopani v manjših deležih.

Ugotovitve naše raziskave nakazujejo, da pri-
sotnost ali odsotnost gozda ob strugi Meže zelo 
vpliva na količino lesenega plavja. Tako je na 
območjih, kjer je gozd na obeh straneh struge, 
preračunano na 100 m odseke, približno trikrat 
več enot lesenega plavja kot na območjih, kjer 
je gozd samo na desni oz. levi strani struge. Še 
izrazitejša je razlika med območji, kjer je gozd na 
obeh straneh struge, saj, preračunano na 100 m 
odseke, je tam približno šestkrat več enot lesenega 
plavja kot na območjih, kjer je ob strugi omejek.

5 SUMMARY

Large woody debris directly affects physical, 
chemical, and biological charcteristics of water 
ecosystems and, according to the ecologists’ 
and geomorphologists’ opinion, represents key 
elements in river systems. On the other hand, 
large woody debris often causes obstruction of 
flow profiles and, as a consequence, damage due 
to flooding. Managing above all waterways in the 
Alpine area, we can reduce negative impact and 
consequently damage due to flooding by better 
knowledge of the large woody debris significance 
and both its positive and negative effects.

Field inventory of large woody debris started 
at the second spring of Meža River, where the 
river surges to the surface again (1247 m a.s.l.). 
From there on the research was carried out on the 

entire channel of the Meža River to its confluence 
with the Bistra (602 m a.s.l.). In this part, the area 
of the Meža River contribution zone amounts 
to 65.2 km2. The channel route in this section is 
11.64 km long and the majority of the channel 
route (11.49 km or 98.7 %) is surrounded by forest 
trees and shrubs.

The results of the research show that the most 
of the large woody debris pieces have a length bet-
ween 1.5 and 2.5 m, 32.4 % of all pieces, included 
into this research belong here. Total number of 
large woody debris, shorter than 4 m, amounts to 
1310, which represents 78.3 %. Based on geoloca-
tion of individual pieces of large woody debris we 
found out that large woody debris in the channel 
and its banks appear irregularly, since a distinctly 
increase or reduction of its quantity can be noticed 
already over short distances. The largest number of 
pieces occurs in the upper part of the research area; 
it amounts to 105 pieces per 100 m of the channel. 
According to the decay level in our research we 
most often classified large woody debris into the 
4th class, which represents 35.3 % of all pieces. 
It is followed by the 3rd class, comprising pieces 
with medium decay level and amounting to 27.1 
%, and the 5th class, representing 21.4 %. The 1st 
and the 2nd class, comprising pieces with lower 
decay levels and together amounting to good 16 
%, represent the smallest share of large woody 
debris. Within the research area we found out, 
that large woody debris most often comes in the 
channel or its bank from the direct vicinity, above 
all due to the consequences of bank erosion and 
unstable slopes above the channel; this represents 
59.5 % of large woody debris pieces. We estimated 
that 26.3 % of large woody debris units had been 
transported over water to the momentary finding 
spot during floods. Other sources of large woody 
debris are represented in smaller shares.

Findings of our research indicate that the pre-
sence or absence of forest by the channel of the 
Meža River strongly affects the amount of large 
woody debris. Thus the areas, covered with forest 
on both sides of the channel, represent, converted 
into 100 m sections, about three times more large 
woody debris units than the areas, covered with 
forest only on the right or left side of the channel. 
There is an even more distinct difference between 
the areas, covered with forest on both sides of the 
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channel, and the areas, where a clearing at the 
river bank is present; the former ones represent, 
converted into 100 m sections, about six times 
more large woody debris units than the latter ones.
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Znanstvena razprava
GDK 384.2+585(497.4Ajdovšina)(045)=163.6

Porušitvena erozija v občini Ajdovščina – možnosti in omejitve 
uporabe lidarskih podatkov za modeliranje padajočega 
kamenja
Rockfall in Municipality of Ajdovščina – Possibilities and Limitations of Use of Lidar 
Data for Rockfall Modeling 

Milan KOBAL1, Neža GANTAR2

Izvleček:
Kobal, M., Gantar, N.: Porušitvena erozija v Občini Ajdovščina – možnosti in omejitve uporabe lidarskih podatkov 
za modeliranje padajočega kamenja; Gozdarski vestnik, 74/2016, št. 9, V slovenščini z izvlečkom in povzetkom 
v angleščini, cit. lit. 40. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Porušitvena erozija je posledica preperevanja kamnin, ki se v naravi najpogosteje kaže kot padajoče kamenje. 
Časovna napoved skalnih podorov je praktično nemogoča, lahko pa z uporabo različnih modelov določimo 
območja potencialnega premeščanja in odlaganja kamenja, ki jih lahko predpostavimo kot ogrožena območja. 
V raziskavi smo Občino Ajdovščina razdelili na območje, kjer prevladuje karbonatna matična podlaga, in na 
območje, kjer se kot matična podlaga pojavlja fliš. Mejni vrednosti naklonov, nad katerimi smo območja pred-
postavili kot potencialni izvor kamenja, smo povzeli po literaturi; za flišnata območja 46 °, za območje karbo-
natne matične podlage pa 53 °. Območja potencialnega premeščanja in potencialnega odlaganja kamenja smo 
določili z modelom Conefall, ki temelji na načelu energijske linije – uporabili smo kot energijske linije 32 °, kot 
vrha stožca pa ± 16 °. Pri modeliranju smo uporabili lidarski digitalni model reliefa 1 × 1 m. Določili smo 1524 
potencialnih izvorov padajočega kamenja s skupno površino 102,9 ha. Srednja velikost potencialnega območja 
izvora kamenja je 260 m2. Na podlagi rezultatov modela Conefall smo na območju Občine Ajdovščine določili 
3379,9 ha zemljišč, kjer  je verjetnost gibanja oz. odlaganja padajočega kamenja, med območjema pa so opazne 
razlike glede deleža teh površin. Uporaba lidarskih podatkov je pri določanju potencialnih izvorov kamenja 
pogosta in ima številne prednosti pred  drugimi metodami, vendar ima tudi pomanjkljivosti; določeni so bili 
nekateri nesmiselni izvori kamenja, na drugi strani pa s testirano metodo nismo zajeli določenih potencialnih 
izvorov. Obdelava podatkov je na večjem območju procesno potratna in terja zmogljivo računalniško opremo. 
Najboljša rešitev za modeliranje porušitvene erozije se zdi kombinacija uporabe lidarskega digitalnega modela 
reliefa ob hkratni terenski kontroli izločenih potencialnih območij izvora kamenja in kartiranja obstoječih 
skalnih podorov, ki naj poteka vzporedno s terenskim delom revirnih gozdarjev in gozdarskih načrtovalcev. 
Izdelava kart ogroženosti pred porušitveno erozijo bi morala postati obvezen del gozdnogospodarskih načrtov.
Ključne besede: porušitvena erozija, padajoče kamenje, varovalni gozd, skalni podori, karta ogroženosti pada-
jočega kamenja, Občina Ajdovščina

Abstract:
Kobal, M., Gantar, N.: Rockfall in Municipality of Ajdovščina – Possibilities and Limitations of Use of Lidar 
Data for Rockfall Modellig. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 74/2016, vol 9. In Slovenian, 
abstract and summary in English, lit. quot. 40. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text 
Marjetka Šivic.
Rockfall is a consequence rock decay, which is most often shown as rockfall in the nature. Time prediction of 
rockfalls is practically impossible, but using diverse models we can determine areas of potential rockfall motion 
and deposition we can assume to be hazard areas. In our research we divided the Ajdovščina Municipality into the 
area with prevailing calcareous bedrock and the area with flysch occurring as bedrock. Limit values of the slopes, 
above which the areas were assumed to be potential rockfall sources, come from the literature; for flysch areas 
46° and 53° for calcareous bedrock area. The potential rock motion and run-out zones were determined using 
Conefall model based on the principle of energy line – we applied energy line angle 32° and angle of the cone 
top ± 16°. In modeling we used lidar digital relief model 1 × 1 m. We determined 1524 potential rockfall sources 
with total area of 102.9 ha. Mean size of the potential rockfall release zone is 260 m2. On the basis of Conefall 
model results we determined 3379.9 ha of areas where there is probability of rockfall motion or run-out; there 
are large differences concerning the share of these areas. Lidar data is frequently used in determining potential 
rockfall sources and has many advantages over other methods, but it also has deficiencies. Some pointless rockfall 
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

1.1 Splošno o eroziji
1.1 General information on erosion

Erozija je proces razdiranja tal zaradi delovanja 
zunanjih sil, npr. vode, leda, snega, vetra in težnosti 
(Horvat, 2001). V slovenskem prostoru so erozijski 
procesi dokaj intenzivni, saj je Slovenija pretežno 
hribovita dežela. Erozijski pojavi so prisotni na 
42–44 % njene površine (Zemljič, 1972). Poleg 
hudourniške erozije (površinsko sproščanje ero-
zijskega drobirja, globinska ter bočna erozija), 
plazne (globinski in površinski plazovi v enovitih 
in plastovitih zemljinah, usadi, splazitve, zdrsi in 
počasno polzenje tal), snežne (drsenja, polzenje 
in plazenje snežne odeje), poplavne (poplavlja-
nje, preplavljanje in naplavljanje) poznamo tudi 
porušitveno (Horvat, 2001).

Porušitvena erozija nastaja zaradi preperevanja 
kamnine. Med porušitveno erozijo Horvat (2001) 
uvršča padanje kamenja, padanje skal, skalne 
podore in podore hriba. Vsi ti procesi se pojavljajo 
predvsem na strmih pobočjih in skalnih stenah, 
kjer je slojevitost kamnine vzporedna s pobo-
čjem in krušenje poteka konstantno. Značilnost 
porušitvene erozije je, da se v zelo kratkem času 
sprosti velika količina energije. Kot navaja Brilly s 
sod. (1999), so skalne porušitve nevarne zaradi a) 
premikov hribinskih gmot, ki lahko poškodujejo 
ali porušijo objekte ter b) odlaganja hribinskih 
gmot, ki lahko zajezijo vodotoke, prekinejo pro-
metne povezave ter spremenijo podobo krajine.

Dorren in sod. (2011) podrobneje razlikujejo 
gibanje padajočega kamenja na: območje izvora 
kamenja (angl. release zone), območje premeščanja 
(angl. transit zone) in območje odlaganja (angl. 
deposit zone). V začetni fazi  nastaja na strmem 
terenu in v skalnih stenah z večjim naklonom 

1 Doc. dr. M. K., univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire. Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. milan.
kobal@bf.uni-lj.si
2 N. G., dipl. inž. gozd (UN), Godovič 177, SI-5275 
Godovič, Slovenija. neza.gantar@gmail.com

sproščanje ter gibanje skal in kamenja. V tej 
fazi, ko je gibanje nemoteno, lahko ocenimo 
pospeševalce in sprožilce kamenja. Pospeševalci 
so pojavi, ki omogočajo in pospešujejo pojav 
padajočega kamenja, sprožilci pa so tisti pojavi, 
ki dejansko v trenutku sprožijo padec kamna 
ali skale (Dorren, 2003). Ko padajoče kamenje 
preide v območje premeščanja, doseže največjo 
hitrost in največje trke ter odboje od podlage. V 
zadnji fazi oz. fazi odlaganja kamenje postopoma 
izgublja hitrost in se na koncu tudi ustavi. Na 
istih lokacijah se lahko območja premeščanja in 
območja odlaganja prekrivajo. 

Gibanje padajočega kamenja je odvisno pred-
vsem od naklona terena in hrapavosti – gladka 
podlaga absorbira malo kinetične energije, medtem 
ko npr. melišče absorbira več energije padajočega 
kamenja. V grobem ločimo prosti pad, odbijanje 
od tal, kotaljenje, drsenje in na koncu zaustavitev, 
ki je lahko hipna (Dorren, 2003).

1.2 Metode modeliranja porušitvene 
erozije

1.2 Methods of rockfall modelling

Porušitvene erozije ni mogoče časovno natančno 
napovedati, lahko pa z uporabo različnih modelov 
določimo območja potencialnega premeščanja in 
potencialnega odlaganja kamenja, skal in hribin 
(v nadaljevanju padajočega kamenja), ki jih lahko 
predpostavimo kot ogrožena območja. Pri mode-
liranju porušitvene erozije je torej treba najprej 
določiti a) potencialne izvore padajočega kamenja 
ter b) območja potencialnega premeščanja in s tem 
tudi območja potencialnega odlaganja kamenja.

Kobal, M., Gantar, N.: Porušitvena erozija v občini Ajdovščina – možnosti in omejitve uporabe lidarskih podatkov 
za modeliranje padajočega kamenja

release areas were determined, while we did not embrace certain potential sources using the tested method. Data 
processing is, in terms of processing, lavish on a larger area and requires very capable computer software. The 
best solution for rockfall modeling seems to be combination of lidar digital relief model and simultaneous field 
control of the eliminated potential rockfall release and deposit areas. It should take place parallelly with field 
work of district foresters and forest planners. Preparation of rockfall hazard maps should become a mandatory 
part of forest management plans. 
Key words: rockfall, rockfall release area, protection forest, rockfall motion, rockfall hazard map, Ajdovščina
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Za določanje območij potencialnih izvorov 
padajočega kamenja se v literaturi pojavljajo 
različni pristopi. Najstarejša metoda je terensko 
kartiranje; je najbolj natančna, vendar zamudna 
metoda in zato primerna samo za podrobne 
analize na že znanih območjih. Na tak način so 
za območje Trente ogroženost pred porušitveno 
erozijo določili Petje in sod. (2005). Pogosto se 
območja potencialnega izvora kamenja določi 
tudi na podlagi Temeljnih topografskih načrtov 
merila 1 : 5000 in 1 : 10000 (TTN 5/10) oz. na 
podlagi Državne topografske karte merila 1 : 
25000 (DTK 25) (npr. Novak, 2014). 

Naslednji pristop temelji na enotno določeni 
mejni vrednosti naklona pobočja, nad katerim 
predpostavimo večjo verjetnost nastanka poru-
šitvene erozije (Toppe, 1987; van Dijke in van 
Westen, 1990). V Sloveniji sta deloma na tak način 
potencialne izvore kamenja določila Skudnik in 
Kušar (2011), dodatno sta upoštevala še rabo tal, 
geološko karto in masko skalovitosti, pridobljeno 
na podlagi državne topografske karte Slovenije; 
v gozdovih sta kot območja potencialnega izvora 
določila vse površine z naklonom, večjim od 39 °, 
na neporaslih zemljiščih pa  več kot 42 °. Podobno 
je območja sproščanja določil tudi Guček (2016). 
Novejši je pristop, ki je uporaben predvsem za 
modeliranje padajočega kamenja na območjih, za 
katere  imamo natančnejši digitalni model reliefa 

Kobal, M., Gantar, N.: Porušitvena erozija v občini Ajdovščina – možnosti in omejitve uporabe lidarskih podatkov 
za modeliranje padajočega kamenja

Slika 1: Pogled na del potencialnih izvorov padajočega kamenja v občini Ajdovščina (foto: M. Kobal)
Figure 1: View of the part of potential rockfall release zones above Ajdovščina (photo: M. Kobal)

(DMR) visoke prostorske ločljivosti (npr. 1 × 1 
m). Površino (npr. občina, gozdnogospodarsko 
območje, statistična regija), znotraj katere mode-
liramo padajoče kamenje, najprej razdelimo na 
geomorfološko homogene enote. Kriterij delitve so 
najpogosteje geološka zgradba, talne značilnosti, 
reliefna razgibanost itn. (Loye in sod., 2009). Nato 
za posamezno geomorfološko homogeno enoto 
izdelamo porazdelitev naklonov po 1 ° razredih, 
to porazdelitev pa nadalje razstavimo na več 
Gaussovih porazdelitev (angl. decomposition of 
a distribution). Pri tem minimiziramo vsoto kva-
dratov odstopanj dejanske porazdelitve naklonov 
od vsote novonastalih normalnih porazdelitev.  Po 
navadi določimo od 3  do 5 novih porazdelitev. 
Zgornji dve (oz. ena) porazdelitvi predstavljata 
skalne stene in pobočja, ki jih prevzamemo 
kot območja potencialnega izvora padajočega 
kamenja. Na tak način sta območja sproščanja 
v Švici določila Loye in sod. (2009) ter Corona 
in sod. (2013). 

Modele, s katerimi določimo območja poten-
cialnega premeščanja in potencialnega odlaganja 
kamenja, lahko delimo v dve skupini glede na to, 
ali doseg skalnega podora določimo na podlagi sta-
tično določenega kota (npr. Conefall; Jaboyedoff, 
2003) ali na podlagi simuliranja gibanja kamenja 
po pobočju (npr. RockyFor3D; Dorren, 2012), kjer 
je glavni rezultat snop trajektorij potovanja kame-
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nja od njegovega izvora do mesta zaustavitve. Kot 
vhode v model potrebujemo podatke o gozdnem 
sestoju, digitalnem modelu reliefa, lastnostih 
terena, obliki skalnih mas, tipu talne površine in 
morebitni zaščiti pred padajočim kamenjem na 
obravnavani površini. Z modelom Conefall dolo-
čimo doseg skalnega podora na obravnavanem 
območju, hitrost gibanja skal, kinetično energijo 
in število prehodov kamenja preko posamezne 
točke. Prisotnost pojava padajočega kamenja na 
terenu ocenimo na območju odlaganja kamenja, 
kjer lahko opazimo kamenje prejšnjih pobočnih 
procesov (Slika 1), ki se je zaustavilo v obliki 
melišč ali posameznih kamnov, t. i. nemih prič 
(Dorren in sod., 2005).

1.3 Gozdovi z varovalno in zaščitno 
funkcijo

1.3 Indirect and direct protection forests

Na območjih, kjer obstaja verjetnost potencialnega 
premeščanja in potencialnega odlaganja kamenja,  
je gozd naravna ovira gibanju padajočega kamenja. 
Gozdarji tako že vrsto let kartiramo funkcije, ki 
jih opravljajo gozdovi; v kontekstu porušitvene 
erozije sta to predvsem funkcija varovanja gozdnih 
zemljišče in sestojev (skupina ekoloških funkcij) 
ter zaščitna funkcija (skupina socialnih funkcij).

Prostorska opredelitev funkcij gozdov oz. 
kartiranje funkcij je (lahko) subjektivna, čemur 
pa se izognemo z uporabo različnih prostorskih 
modelov napovedovanja razširjenosti nekega 
pojava. V Sloveniji so tako že narejene raziskave 
padajočega kamenja za cesto Kranjska Gora–
Vršič–Bovec (Horvat, 1996), Zgornje Posočje 
(Koren, 2005), območje Trente (Petje in sod., 
2005), vas Brezno (Štampe, 2006), Kamniško 
Bistrico (Skudnik in Kušar, 2011), odsek železniške 
proge Podbrdo–Most na Soči; Baško grapo (Rak 
in sod., 2012), Sotesko pri Bohinju (Novak, 2014), 
del vršiške ceste (Noč, 2014), gozdnogospodarski 
enoti Jezersko in Tržič (Guček, 2016). Na Ljube-
lju so modeliranje padajočega kamenja opravili 
Rebernik (2013) ter Kajdiš in sod. (2015), na cesti 
Godovič–Idrija pa Kunc (2008). 

V raziskavah so pogosto narejene tudi presoje 
varovalnega učinka gozdov na padajoče kamenje, 
za kar se uporablja model Rockfor.NET. Učin-
kovitost in zanesljivost zaščite pred naravnimi 

nevarnostmi, ki jo zagotavlja gozd, sta odvisni 
od a) naravne nevarnosti, b) frekvence in inten-
zivnosti škodnih dogodkov ter c) stanja gozda 
(Brang in sod., 2006). 

Vpliv gozda na padajoče kamenje v izvornem 
območju ima pozitivne in negativne učinke. 
Korenine dreves zadržujejo kamenje in tako 
preprečujejo začetek podornih procesov, po drugi 
strani pa preperevanje zaradi organskih kislin 
in preraščanje korenin v razpoke skal pospešuje 
nastanek padajočega kamenja. V območju gibanja 
in območju zaustavljanja prihaja do trkov kamenja 
z drevesi in posledično do zmanjšanja njihove 
hitrosti oziroma njihove zaustavitve (Dorren in 
sod., 2005). Gostota drevja je pomembnejša od 
premera pri manjšem kamenju, za zaustavitev 
večjega pa je nujna prisotnost drevja večjih pre-
merov (Dorren in sod., 2011).

Namen prispevka je: a) na območju Občine 
Ajdovščina s pomočjo lidarskega digitalnega 
modela reliefa določiti območja potencialnega 
izvora kamenja in območja potencialnega pre-
meščanja ter odlaganja kamenja ter b) ugotoviti 
možnosti in omejitve, ki jih pri modeliranju 
padajočega kamenja prinaša lidarski digitalni 
model reliefa.

2 METODE
2 METHODS

2.1 Občina Ajdovščina
2.1 Municipality of Ajdovščina

Občina Ajdovščina se razprostira na 245,2 km² 
in šteje 19047 prebivalcev (Statistični urad RS, 
2016). Območje Občine Ajdovščina se reliefno 
razlikuje. Osrednji del Vipavske doline, kjer leži 
mesto Ajdovščina (106 m n. v.), na severu preide 
v kraško planoto Trnovskega gozda (1495 m n. 
v.), na severovzhodnem delu pa planoto Hrušica. 
Na jugu se dvigajo Vipavski griči. Na zahodnem 
delu prevladuje ravninski del, od koder prihaja 
vpliv sredozemskega podnebja. Najnižja točka 
občine je rokav Vipave pod Batujami (60 m n. v.).

Trnovski gozd sestavljajo apnenci in dolomiti 
mezozojske starosti. Najstarejši skladi apnencev in 
dolomitov iz zgornjega triasa so na severovzhodu, 
nato jim proti jugozahodu sledijo jurski in kredni 
skladi (Vidmar, 2010). Hrušica je zgrajena iz kre-



GozdV 74 (2016) 9362

Kobal, M., Gantar, N.: Porušitvena erozija v občini Ajdovščina – možnosti in omejitve uporabe lidarskih podatkov 
za modeliranje padajočega kamenja

dnih apnencev. Vipavsko dolino, Vipavske griče 
in spodnja pobočja Trnovskega gozda sestavljajo 
terciarne flišne kamnine. Na pobočju Trnovskega 
gozda in v ravninskem delu Vipavske doline so 
kvartarne pobočne breče, pobočni grušč, aluvialni 
nanosi rek in potokov ter kraška ilovica.

V Občini Ajdovščina je po podatkih karte 
rabe tal Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in 
prehrano (MKGP, 2016a) 7294,4 ha kmetijskih 
zemljišč ter 15923,4 ha gozdov. Med geomorfolo-
ško homogenima enotama so razlike zlasti v deležu 
kmetijskih in deležu gozdnih zemljišč. Razlikuje 
se tudi delež pozidanih zemljišč (Preglednica 1).

2.2 Modeliranje padajočega kamenja
2.2 Rockfall modelling

2.2.1  Določanje območij sproščanja  
  padajočega kamenja

2.2.1   Rockfall source area identification

Pri določanju potencialnih izvorov padajočega 
kamenja smo uporabili pristop, ki temelji na 
dekompoziciji porazdelitve naklonov znotraj geo-
morfološko homogenih regij. Občino Ajdovščina 
smo razdelili na dve geomorfološko homogeni 

enoti (Slika 2) glede na matično podlagi iz pedo-
loške karte Slovenije DPK25 v merilu 1 : 25000 
(MKGP, 2016b). Razlikovali smo med karbonatno 
matično podlago (apnenec) in flišem v Vipavski 
dolini. Lidarske podatke za izdelavo DMR smo 
pridobili na spletni strani eVode Agencije Repu-
blike Slovenije za Okolje (ARSO, 2016). V pro-
gramu ArcMAP 10.4 (ESRI, 2016) smo iz oblaka 
lidarskih točk, določenih kot talnih, izdelali DMR 
prostorske ločljivosti 1 × 1 m, v nadaljevanju pa 
tudi karto naklonov po razredih 1 °. Frekvenčno 
porazdelitev naklonov znotraj obeh geomorfolo-
ško homogenih regijah smo izdelali na podlagi 
atributne tabele sloja naklonov (Slika 3).

Kot mejne vrednosti naklonov, nad katerimi 
smo območja določili kot potencialni izvori kame-
nja, smo prevzeli vrednosti, ki jih je za primerljive 
matične podlage v Švici določil Loye s sod. (2009) 
– 46 ° za območje, kjer prevladujejo fliš, oz. 53 ° 
za območje karbonatne matične podlage. V 
nadaljevanju smo izločili vse potencialne izvore, 
kjer je bila površina območja manjša od 10 m2 
(povzeto po Loye in sod., 2009), ter izvore, kjer 
je bila razlika v nadmorski višini znotraj območja 
potencialnega izvora manj kot 5 m.

Preglednica 1: Raba tal na območju občine Ajdovščina leta 2016 (MKGP, 2016a)
Table 1: Land use in the municipality of Ajdovščina in 2016 (MAFF, 2016a)

Raba tal MKGP
Geomorfološka regija 1 

(karbonatna matična podlaga)
Geomorfološka regija 2
(flišna matična podlaga)

Občina Ajdovščina 
(skupaj)

površina (ha) delež (%) površina (ha) delež (%) površina (ha) delež (%)
Njive in vrtovi 1050,4 10,9 27,4 0,2 1077,8 4,4
Trajni nasadi 1080,4 11,2 24,0 0,2 1104,4 4,5

Travniške 
površine 2452,4 25,4 1885,0 12,7 4337,4 17,7

Druge kmetijske  
površine 537,3 5,6 237,6 1,6 774,8 3,2

Gozd 3606,1 37,4 12317,3 82,8 15923,4 64,9
Pozidana in 

sorodna zemljišča 866,7 9,0 227,0 1,5 1093,7 4,5

Zamočvirjeno 
zemljišče 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Suho in odprto 
zemljišče 8,6 0,1 152,6 1,0 161,2 0,7

Voda 49,5 0,5 1,1 0,0 50,6 0,2
Skupaj 9651,4 100,0 14872,0 100,0 24523,4 100,0
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Slika 3: Porazdelitev naklonov za dve geomorfološko homogeni regiji v Občini Ajdovščina. Širina razreda je 1°

Figure 3: The distribution of slope of two geomorphological homogeneous regions in Ajdovščina. The width of the 
class is 1 °

2.2.2   Določanje območja odlaganja 
  padajočega kamenja

2.2.2   Modelling rockfall deposit zones

Za določitev območja potencialnega premeščanja 
in odlaganja kamenja smo uporabili program 
Conefall (Jaboyedoff, 2003). Model je primeren 
za uporabo na regionalnem in tudi na lokalnem 
nivoju in temelji na načelu energijske linije. Ta 
določa  največji doseg, do koder se kamenje lahko 
odloži in je bil določen na podlagi terenskih opa-

zovanj skalnih podorov (Heime, 1932, Berger in 
sod., 2005). Prav tako je bil na podlagi terenskih 
opazovanj določen tudi kot največjega lateral-
nega odlaganja kamenja. V modelu Conefall sta 
opisana kota vključena tako, da so za določanje 
dosega skalnega podora izbrane vse površine, 
ki so znotraj stožca (ki ga določata kota) v 3D  
prostoru, pri tem pa potencialni izvor padajočega 
kamenja predstavlja vrh stožca. Uporabili smo kot 
energijske linije 32 °, kot vrha stožca pa ± 16 °.

Slika 2: Razdelitev Občine Ajdovščina na dve geomorfološko homogeni enoti glede na podatke o matični podlagi 
iz pedološke karte Slovenije DPK25 v merilu 1 : 25.000
Figure 2: Subdivision of Ajdovščina into two geomorphological homogeneous units according to data on the bedrock 
of the soil map of Slovenia DPK25 in the scale of 1: 25,000
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3 REZULTATI IN RAZPRAVA
3 RESULTS AND DISCCUSION

3.1 Območja potencialnih izvorov 
padajočega kamenja

3.1 Potential Rockfall source area

Na območju Občine Ajdovščine smo znotraj dveh 
geomorfološko homogenih regij določili 1524 
območij, za katere na podlagi modela sklepamo, 
da so lahko potencialni izvori padajočega kame-
nja (Slika 4 – levo) s skupno površino 102,9 ha 
(Slika 4 - desno). Srednja velikost (mediana) 
območja potencialnega izvora kamenja je 260 m2. 
Znotraj geomorfološke regije 1 smo zaznali 328 

potencialnih izvorov kamenja v skupni površini 
16,0 ha. Srednja velikost (mediana) območja poten-
cialnega izvora kamenja je bila 266 m2,  največja 
velikost pa 0,86 ha. Srednja višinska razlika (medi-
ana) znotraj območja potencialnega izvora kamenja 
je bila 16,8 m, največja višinska razlika pa 119,7 m. 
Znotraj geomorfološke regije 2 smo zaznali 
1223 potencialnih izvorov kamenja v skupni 
površini 86,9 ha. Srednja velikost (medi-
ana) območja potencialnega izvora kame-
nja je bila 263 m2, največja velikost pa 4,34 ha. 
Srednja višinska razlika (mediana) znotraj obmo-

čja potencialnega izvora kamenja je bila 23,4 m,  
največja višinska razlika pa 281,4 m. Na sliki 5 je 
prikazan izsek iz senčenega digitalnega modela 
površja na območju nad izvirom Hublja, kjer so s 
črno barvo označena potencialna območja  izvora 
porušitvene erozije (Slika 5).

Lidarski podatki se smiselno uporabljajo na 
številnih področjih, tako v gozdarstvu (Kobler in 
Zafran, 2006; Kobal, 2014; Kobal in sod., 2015) 
kot tudi pri določanju in spremljanju erozijsko 
ogroženih območij (Hengxing in sod., 2010; 
Bossi in sod., 2015; Kobal, 2015). Sicer je uporaba 
lidarskih podatkov pri določanju izvornih območji 
kamenja pogosta (npr. Loye, 2009; Cororna in 
sod., 2013), vendar ima tudi pomanjkljivosti. Na 

nekatere smo naleteli tudi na primeru Občine 
Ajdovščina; model je izločil nekatera nesmiselna 
območja izvora kamenja (Slika 6), v nekaterih 
primerih pa je bil model  premalo natančen in 
ni zajel določenih območij, za katera je znano 
iz terenskega pregleda, da so potencialni izvori 
padajočega kamenja (Slika 7).

Zagotovo bi bilo smiselno pri določanju obmo-
čij potencialnih izvorov upoštevati dostopne 
karte rabe tal, vendar ne le pri določanju mejnih 
vrednosti naklonov površja (npr. Skudnik in 
Kušar, 2011), ampak tudi nasploh pri verjetnosti 

Slika 4: Frekvenčna porazdelitev površine potencialnih izvorov kamenja (levo) ter frekvenčna porazdelitev 
višinskih razlik potencialnih izvorov kamenja (desno)
Figure 4: Frequency distribution of areas of potential rockfall sources (left) and frequency distribution of differences 
in height of potential rockfall sources (right)
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Slika 5: Izsek iz senčenega digitalnega modela reliefa SZ nad izvirom Hublja, kjer so s črno barvo označeni 
potencialni izvori kamenja.
Figure 5: A section of the shaded digital model of relief NW above the spring of Hubelj, where potential rockfall 
sources are marked with black color.

Slika 6: Primeri nesmiselno določenih potencialnih izvorov kamenja na podlagi mejnih vrednosti naklonov 
pobočja iz lidarskega digitalnega modela reliefa. A: potencialni izvor kamenja na območju zbirnega centra v 
okviru Centra za ravnanje z odpadki Ajdovščina pod Dolgo Poljano. B: potencirani izvor kamenja na območju 
predora železniške proge pred Dobravljami. C: Številni potencialni izvori padajočega kamenja se pojavljajo na 
območju vrtač visokega krasa.
Figure 6: Examples of pointlessly determined potential rockfall sources based on the limit slope values from lidar 
digital relief model. A: A potential rockfall source in the area of assembly center in the framework of the Ajdovščina 
Waste Management Center under Dolga poljana. B: A potential rockfall source in the area of railway before Do-
bravlje. C: Numerous potential rockfall sources occur in the sinkholes area of high Karst.

za pojav območja sproščanja (npr. strmi nakloni 
na območju teras v vinogradih in nadvozih/pod-
vozih avtoceste, pozidana in sorodna zemljišča, 
npr. smetišče, Slika 6 – desno, Slika 6 – sredina). 
Primer upoštevanja rabe tal je predstavljen v 
Lopez-Saez in sod. (2016). V našem primeru 
smo na območju karbonatne matične podlage 
precej izvorov kamenja določili tudi v vrtačah 
na visokem krasu (Slika 6 – desno), zato bi 

bila smiselna predhodna analiza reliefa, kjer se  
vrtače pojavljajo; metodologija za prepoznavanje 
vrtač iz lidarskega digitalnega modela reliefa je 
znana (npr. Kobal in sod., 2015).

Na drugi strani pa smo z opisano metodolo-
gijo zagotovo ''spregledali'' precej potencialnih  
izvorov kamenja, tudi zaradi pomanjkanja  
lidarskih talnih točk (Slika 7 – levo). Na pobočjih, 
kjer je naklon podoben mejni vrednosti naklona 
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za izločanje potencialnih izvornih območij (Slika 
7 – desno), na podlagi testirane metodologije dolo-
čimo sicer več potencialnih območij sproščanja, 
vendar manjša zaradi nepovezanosti z drugimi 
večjimi izpadejo (izločili smo vsa območja sprošča-
nja, kjer je bila površina manjša od 10 m2). V teh 
primerih bi bilo smiselno narediti generalizacijo 
rastrske karte potencialnih izvorov kamenja oz. 
območja izvorov prostorsko omejiti z uporabo 
metodologije konveksnih množic v prostoru. Na 
tak način so Eysn in sod. (2012) določili gozdni 
prostor, metodologija pa se zdi smiselna tudi v 

primeru določanja izvornih območij kamenja 
(Slika 7 – sredina).

Primerjava naših rezultatov izločenih poten-
cialnih izvorov kamenja s prejšnjimi raziskavami 
padajočega kamenja v Sloveniji (npr. Skudnik in 
Kušar, 2011; Novak, 2014; Guček, 2016) ni korek-
tna, ker v prejšnjih raziskavah lidarskih podatkov 
še ni bilo na voljo. Za primerjavo natančnosti 
lidarskih podatkov in v prejšnjih raziskavah 
uporabljenih kart je na Sliki 9 prikazano isto 
območje na kartah različnih meril; iz lidarskih 
podatkov določeni izvori kamenja so označeni z 
rdečo barvo. Na kartah različnih meril so jasno 
vidne tudi stene – v nekaterih omenjenih študijah 
so bile stene iz podatkov prikazanih kart vključene 
med območja izvora kamenja.

3.2 Območja gibanja in odlaganja 
padajočega kamenja v Občini 
Ajdovščina

3.2 Rockfall risk assessment in the 
municipality of Ajdovščina

V raziskavi smo preverili tudi možnosti določanja 
območji potencialnega premeščanja in odlaganja 
kamenja na podlagi lidarskega DMR 1 × 1 m, 
ki je od leta 2015 dostopen za celotno območje 
Slovenije. Iz rezultatov modela Conefall sklepamo, 
da je na območju Občine Ajdovščina 3379,9 ha 
zemljišč (Preglednica 2), kjer obstaja verjetnost 

premeščanja oz. odlaganja padajočega kamenja. 
Opazne so razlike med obema regijama; znotraj 
geomorfološke regije 1 je takih površin 3,74 % oz. 
360,7 ha. K tej površini največ prispevajo območja, 
ki jih poraščajo gozdovi (132,9 ha). Večja je povr-
šina potencialnega gibanja in odlaganja kamenja na 
območju geomorfološke regije 2; skupno 3019,2 ha, 
kar  je dobra petina celotnega območja oz. 12,3 % 
Občine Ajdovščina. Prav tako tudi na tem območju 
največji delež predstavljajo gozdovi (1327,4 ha 
oz. 8,9 % celotne Občine Ajdovščina). Na sliki 9 
je prikazan izsek senčenega digitalnega modela 
površja na območju nad izvirom Hublja, kjer so 
z barvno lestvico označena števila potencialnih 
prehodov kamenja preko površine, velikosti 1 m2.

Model Conefall je sicer primeren tudi za upo-
rabo na regionalnem nivoju, vendar je obdelava 
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Slika 7: Primer nepravilno določenih potencialnih izvorov kamenja na podlagi mejnih vrednosti naklonov 
pobočja iz lidarskega digitalnega modela reliefa. A: primer nenatančnega digitalnega modela reliefa zaradi 
premalo lidarskih točk, določenih kot talnih. B in C: primer premalo izločenih potencialnih izvorov kamenja
Figure 7: An example of falsely determined potential rockfall sources based on limit slope values from lidar digital 
relief model. A: An example of inaccurate digital relief model due to a too little number of lidar points, determined 
as ground points. B and C: An example of not enough eliminated potential rockfall sources
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Slika 8: Primer treh preglednih kart z vrisanimi izvori kamenja, določenimi na podlagi mejnih vrednosti na-
klonov pobočja iz lidarskega digitalnega modela. A: TTN v merilu 1 : 5000, DPK v merilu 1 : 25000 ter DPK v 
merilu 1 : 50000
Figure 8: An example of three general maps with delineated rockfall sources, determined on the basis of limit slope 
values from lidar digital model. A: TTN in the scale of 1:5000, DPK in the scale of 1:25000, and DPK in the scale 
of 1:50000

Preglednica 2: Območja potencialnega premeščanja in potencialnega odlaganja kamenja v Občini Ajdovščina, 
določena z modelom Conefall glede na rabo tal
Table 2: Potential rockfall motion and run-out zones in the Ajdovščina Municipality, determined using the Conefall 
model with regard to soil use

podatkov procesno potratna in je potrebna zmo-
gljiva računalniška oprema. V našem primeru 
smo Občino Ajdovščina razdelili na 65 podenot 
in modeliranje dosega padajočega kamenja izva-
jali ločeno za vsako podenoto. Pri tem je treba 
opozoriti, da so se morale podenote znatno 
prekrivati (odvisno od naklona pobočja), sicer 

bi zaradi modeliranja lateralnega gibanja kame-
nja na mestih spajanja podenot nastale napake; 
kamenje iz ene podenote mora prosto prehajati 
tudi na drugo podenoto.

Nadgradnjo prikazanega modeliranje potenci-
alnega premeščanja in odlaganja kamenja pred-
stavlja 3D simuliranje kotaljenja kamenja po 
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Raba tal MKGP
Geomorfološka regija 1 

(karbonatna matična podlaga)
Geomorfološka regija 2
(flišna matična podlaga)

Občina Ajdovščina 
(skupaj)

površina (ha) delež (%) površina (ha) delež (%) površina (ha) delež (%)
Njive in vrtovi 0,2 0,00 0,1 0,00 0,3 0,00
Trajni nasadi 28,0 0,29 33,6 0,23 61,6 0,25

Travniške 
površine 1,6 0,02 11,2 0,07 12,7 0,05

Druge kmetijske  
površine 8,6 0,09 16,9 0,11 25,5 0,10

Gozd 132,9 1,38 1327,4 8,93 1460,3 5,95
Pozidana in 

sorodna zemljišča 7,5 0,08 8,9 0,06 16,4 0,07

Zamočvirjeno 
zemljišče 0,7 0,01 68,1 0,46 68,8 0,28

Suho in odprto 
zemljišče 0,8 0,01 43,4 0,29 44,3 0,18

Voda 180,3 1,87 1509,6 10,15 1690,0 6,89
Skupaj 360,7 3,74 3019,2 20,30 3379,9 13,78
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pobočju (npr. Stoffel in sod., 2006; Rammer in 
sod., 2010), vendar je ta metodologija še bolj 
računalniško potratna in  terja še več časa. Zato je 
še toliko pomembneje, da na eni strani določimo 
le območja, ki so zares izvori kamenja. Najboljša 
rešitev določanja izvorov kamenja se trenutno 
zdi kombinacija uporabe lidarskega DMR in 
določanje izvorov glede na mejni kot znotraj 
geomorfološko homogene enote, hkrati pa teren-
ska kontrola izločenih potencialnih izvorov. Tu 
vidimo veliko priložnost za gozdarsko stroko, ki bi 
lahko odigrala pomembnejšo vlogo pri določanju 
območij, ogroženih zaradi porušitvene erozije, ne 
le v obliki izdelave kart varovalnih gozdov, torej 
gozdov, ki opravljajo funkcijo varovanja gozdnih 
zemljišč, ter izločanju zaščitne funkcije gozdov. 
Evidentiranje izvorov kamenja in dosegov skal-
nih podorov (kartiranje t.i. nemih prič) bi lahko 
potekalo vzporedno s terenskim delom revirnih 
gozdarjev in gozdarskih načrtovalcev, izdelava 
kart ogroženosti pred porušitveno erozijo pa bi 
morale postati obvezen del gozdnogospodarskih 
načrtov oziroma preostalih prostorskih načrtov. 

4 POVZETEK
Erozija je razdiranja tal zaradi delovanja zunanjih 
sil (voda, led, sneg, veter in težnost). V slovenskem 
prostoru so erozijski procesi dokaj intenzivni. 
Porušitvena erozija (padanje kamenja, padanje 

skal, skalne podore in podore hriba)  nastaja zaradi 
preperevanja kamnine. Značilnost porušitvene 
erozije je, da  nastane v zelo kratkem času, nena-
dno se sprostijo velike količine energije. Skalnih 
podorov ni mogoče časovno natančno napovedati, 
lahko pa z uporabo različnih modelov določimo 
ogrožena območja. Pri tem je treba določiti poten-
cialne izvore padajočega kamenja ter območja 
potencialnega premeščanja in odlaganja kamenja. 
V literaturi se pojavljajo različni načini določanja 
območij potencialnega izvora padajočega kamenja. 
V prispevku smo na testnem območju Občine 
Ajdovščina preverili možnost določanja poten-
cialnih izvorov kamenja in modeliranje dosega 
kamenja iz lidarskih podatkov. Pri določanju 
izvorov padajočega kamenja smo uporabili pristop, 
ki temelji na dekompoziciji porazdelitve naklonov 
znotraj geomorfološko homogenih regij. Občino 
smo na podlagi podatkov o matični podlagi razdeli 
na dve regiji – razlikovali smo med apnencem in 
flišem. Kot mejne vrednosti naklonov za izvore  
kamenja smo prevzeli vrednosti, ki so jih za 
primerljive matične podlage v Švici določil Loye 
in sod. (2009): za območje fliša 46 °, za območje 
apnenca 53 °. Za določitev območja potencialnega 
premeščanja in odlaganja kamenja smo uporabili 
program Conefall. Model je primeren za uporabo 
na regionalnem in tudi lokalnem nivoju in temelji 
na principu energijske linije. Ta določa največji 
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Slika 9: Izsek iz senčenega digitalnega modela reliefa SZ nad izvirom Hublja, kjer so z barvno lestvico označena 
števila potencialnih prehodov kamenja preko površine velikosti 1 m2

Figure 9: A section of the shaded digital model of relief NW above the spring of Hubelj, where the numbers of  
potential rockfall passages over an area of 1 m2 are marked with color scale
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doseg, do koder se kamenje lahko odloži in je bil 
določen na podlagi terenskega opazovanj skalnih 
podorov (nemih prič). Prav tako je bil na podlagi 
terenskih opazovanj določen tudi kot največjega 
lateralnega odlaganja kamenja. Uporabili smo 
kot 32 ° ter ± 16 ° za vrh stožca.

Na območju Občine Ajdovščine smo določili 
1524 območij potencialnih izvorov padajočega 
kamenja s skupno površino 102,9 ha. Srednja 
velikost območja potencialnega izvora kamenja 
je 260 m2. Sicer je uporaba lidarskih podatkov pri 
določanju potencialnih izvorov kamenja pogosta, 
vendar ima tudi pomanjkljivosti, na katere smo 
naleteli tudi na primeru Občine Ajdovščina. Bodisi 
smo izločili nekatere nesmiselne izvore padajo-
čega kamenja bodisi je bila taka metoda premalo 
natančna in nismo mogli zajeti vseh potencialnih 
izvorov. Zagotovo bi bilo smiselno pri določanju 
območij sproščanja upoštevati dostopne karte rabe 
tal, prav tako bi bila smiselna predhodna analiza 
reliefa, kjer se pojavljajo vrtače. Na drugi strani pa 
smo z opisano metodologijo zagotovo ''spregledali'' 
precej potencialnih izvorov kamenja, tudi zaradi 
pomanjkanja lidarskih talnih točk. Na pobočjih, 
kjer je naklon podoben mejni vrednosti naklona 
za izločanje potencialnih izvornih območij, na 
podlagi testirane metodologije določimo le večje 
potencialne izvore, manjša pa izpadejo zaradi 
nepovezanosti z  drugimi, večjimi. 

Na podlagi rezultatov modela Conefall lahko 
sklepamo, da je na območju Občine Ajdovščine 
3379,9 ha zemljišč, kjer obstaja verjetnost giba-
nja oz. odlaganja padajočega kamenja. Opazne 
so razlike med obema območjema. Obdelava 
podatkov je na večjem območju procesno potratna 
in je potrebna zmogljiva računalniška oprema. 
Nadgradnjo prikazanega modeliranje odlaganja 
kamenja predstavlja 3D simuliranje kotaljenja 
kamenja po pobočju, vendar je ta metodologija še 
bolj računalniško potratna in  terja še več časa. Zato 
je še toliko pomembneje, da natančno določimo 
izvore kamenja. Najboljša rešitev se zdi kombina-
cija uporabe lidarskega digitalnega modela reliefa 
in določanje izvorov glede na mejni kot znotraj 
geomorfološko homogene enote, hkrati pa teren-
ska kontrola izločenih potencialnih območij, ki 
naj poteka vzporedno s terenskim delom revirnih 
gozdarjev in gozdarskih načrtovalcev. Izdelava kart 

ogroženosti pred porušitveno erozijo bi morale 
postati obvezen del gozdnogospodarskih načrtov 
oziroma preostalih prostorskih načrtov.

4 SUMMARY

Erosion is ground decay due to actions of exter-
nal forces (water, ice, snow, wind, and gravity). 
Erosion processes are rather intense in Slovenian 
area. Rockfall (falling of stones, falling of boulders, 
rockfall, and cliff collapse) occurs due to rock 
decay. Typical for rockfall is its occurring in a very 
short time, large quantities of energy are suddenly 
released. Rockfalls cannot be temporally accura-
tely predicted, but using diverse models we can 
determine risk zones. Thereby potential rockfall 
release zones and rockfall motion and run-out 
zones must be determined. Diverse manners 
of determining potential rockfall release zones 
occur in the literature. In this article we checked 
the possibility of determining potential rockfall 
release zones and modeling rockfall run-out from 
lidar data on the test area of Ajdovščina Muni-
cipality. Determining rockfall release zones we 
applied the approach based on the decomposition 
of slope distribution within geomorphologically 
homogenous regions; we divided the municipality 
on the basis of data about bedrock into two regi-
ons – we differentiated between lime and flysch. 
As limit values for rockfall sources we adopted 
values, defined for comparable parent materials 
in Swiss by Loye et al. (2009); for flysch zones 
46°, for limestone zones 53°. We used Conefall 
program for determining potential rockfall motion 
and run-out zones. The model is suitable for use 
on both regional and local level and is based on 
the principle of energy line. It defines maximal 
range where the rockfall can run out and was 
determined on the basis of field observations of 
rockfalls (silent witnesses). On the basis of field 
observations also the angle of the maximal lateral 
run-out of rocks was determined. We applied angle 
32° and ± 16° for the top of the cone.

In the area of Ajdovščina Municipality we deter-
mined 1524 potential rockfall release zones with 
total area of 102.9 ha. Mean size of the potential 
rockfall release zone is 260 m2. Although the use of 
lidar data for determining potential rockfall release 
zones is frequent, it also has deficiencies we met 



GozdV 74 (2016) 9370

also at the Ajdovščina Municipality example. We 
either eliminated some pointless rockfall sources 
or such method lacked accuracy and we could not 
embrace all potential sources. It would certainly 
make sense to take into account available land 
use maps for determining rockfall release zones, 
also a preliminary analysis of the relief, where 
sinkholes occur, would be reasonable. On the 
other hand, applying the described methodology 
we certainly “oversaw” a considerable number of 
potential rockfall release zones, also due to lack of 
lidar ground points. On the slopes with inclination 
similar to the limit value of inclination for elimi-
nating potential release zones, on the basis of the 
tested methodology only larger potential release 
areas are determined, the smaller ones fall out 
due to their disunion with the other, larger ones. 

On the basis of the Conefall model results we 
can conclude that in the Ajdovščina Municipality 
area there are 3379.9 ha of land, where the pro-
bability of rockfall motion or run-out is present. 
Differences between both areas are notable. Data 
processing is, in terms of processing, lavish on a 
larger area and requires very capable computer 
software. 3D simulation of rolling of rock down 
the slope is an upgrade of the presented mode-
ling of rockfall run-out, but this methodology 
Is even more computer lavish and requires even 
more time.  Therefore it is even more important 
to determine rockfall release zones accurately. 
The best solution seems to be the combination of 
lidar digital relief model use and determination 
of sources with regard to the limit angle within 
the geomorphologically homogenous unit and 
simultaneous field control of eliminated potential 
zones; it should take place parallelly with field 
work of district foresters and forest planners. 
Preparation of rockfall hazard maps should 
become a mandatory part of forest management 
plans respectively other spatial plans. 
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Okoljska vzgoja naj pomaga mladim bolje razumeti gozd
Environmental Education Should Help Young People to Understand the Forest Better

Špela PLANINŠEK1, Andreja FERREIRA2, Anže JAPELJ3

Izvleček:
Planinšek, Š., Ferreira, A., Japelj, A.: Okoljska vzgoja naj pomaga mladim bolje razumeti gozd. Gozdarski vestnik, 
74/2016, št. 9. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 16. Prevod Breda Misja, jezikovni 
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Poleg raziskovalnega dela v projektu GoForMura je komunikacija z ljudmi in podajanje rezultatov projekta 
različnim skupinam javnosti ključnega pomena za širjenje znanstvenih in strokovnih dognanj. Projekt je s 
svojim bistvom krepko posegel tudi v področje varstva narave. Gozdna pedagogika je začela poleg gozdarskih 
tematik predstavljati tudi stične točke z varstvom narave. Ne povsem gozdarska terminologija in pripravljenost 
deljenja znanja med mlajšo populacijo sta spodbudila nastanek ankete, ki je potekala med pedagogi v letih 2015 
in 2016. Rezultati ankete razkrivajo, kakšna je stopnja razumevanja zahtevnega besedišča s področja varstva 
narave, kakšno je mnenje pedagogov o učnih načrtih naravovarstva in gozdarstva ter nenazadnje, ali pedagogi 
dojemajo gozd kot učni prostor.
Ključne besede: okoljska vzgoja, gozdna pedagogika, gozdarstvo, naravovarstvo, anketiranje, projekt GoForMura 

Abstract:
Planinšek, Š., Ferreira, A., Japelj, A.: Environmental Education Should Help Young People to Understand the 
Forest Better. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 74/2016, vol 9. In Slovenian, abstract and 
summary in English, lit. quot. 16. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In addition to our research work in the GoForMura project, communication with people and presentation of 
the project’s results to diverse groups of the public are of key importance for dissemination of scientific and 
professional findings. In its essence, the project is strongly engaged in the field of nature conservation. Forest 
pedagogy has begun, in addition to forestry topics, to highlight common viewpoints with nature conservation. 
A not entirely forestry-specific terminology and willingness to share the knowledge with the younger popula-
tion encouraged the elaboration of a poll among the pedagogues in the years 2015 and 2016. The results of the 
survey indicate the level of understanding of an advanced text from the field of nature conservation, what is the 
pedagogues’ opinion on the curricula of nature conservation and forestry, and, last but not least, whether the 
pedagogues perceive forest as an educational space. 
Key words: environmental education, forest pedagogy, forestry, nature conservation, polling, GoForMura project
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1 UVOD
1  INTRODUCTION

V okviru projekta GoForMura že dve leti opra-
vljamo raziskave na gozdnatih poplavnih območjih 
Gornja Bistrica in Murska šuma v Prekmurju. Obe 
spadata v mrežo evropsko pomembnih naravo-
varstvenih območij Natura 2000, katerih namen 
je ohranitev ogroženih delov naravnega okolja 
ter živalskih in rastlinskih vrst. Zaradi obsežnih 
poplavnih gozdov ob Muri sta območji na ravni 
Slovenije pomembni naravni zatočišči za številne 
živalske pa tudi rastlinske vrste. 

Poleg raziskovalnega dela je v projektu ključ-
nega pomena komunikacija z ljudmi in podajanje 

rezultatov projekta različnim skupinam javnosti. 
Ker običajno raziskovalci svoje natančne, številčno 
in metodološko dokazljive ugotovitve objavljamo v 
publikacijah, ki so znanstvenega značaja, in redkeje 
v časnikih za splošno javnost, smo se v okviru 

Strokovna razprava
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projekta GoForMura izpopolnili tudi v slednjem. 
Poleg objav v lokalnih časopisih in prispevkov na 
radijskih postajah smo veliko pozornosti namenili 
neposredni komunikaciji z deležniki (Planinšek, 
2015, 2016). Pripravili smo osem izobraževalnih 
delavnic za širšo javnost, na petih dogodkih pa 
smo izobraževali mlajšo populacijo, torej otroke 
in mladostnike. 

Del projektnega delovnega sklopa Informiranje 
in obveščanje smo namenili okoljski vzgoji otrok 
in mladine. V okviru naravoslovnih dni, delavnic 

ter v okviru večjih prireditev smo v dveh letih 
informirali in izobraževali več kot štiristo mladih 
(Slika 1). Okoljska vzgoja otrok in mladine je tisti 
vzvod, zaradi katerega smo natančneje raziskali 
učne načrte, strokovne termine in pedagoško 
literaturo. Z okoljsko vzgojo lahko otrokom že v 
mladosti izoblikujemo odgovoren odnos do narave 
okrog nas (Divjak Zalokar, 2008). Razložimo 
jim, kako lahko sami prispevajo k ohranjanju in 
varovanju narave. Učimo jih, da so del narave in 
ne le njeni uporabniki.

Slika 1: Leseno igro spomin je najlepše igrati na prostem. (foto: Š. Planinšek)
Figure 1: Wooden memory game should be played outdoors (photo: Š. Planinšek)

Priložnost za sodelovanje s pedagogi, ki učijo 
otroke in mladino, smo dobili na izobraževalnih 
seminarjih za pedagoške delavce Mreže gozdnih 
vrtcev in šol. Omenjeni seminarji so nam ponudili 
priložnost, da se lahko neposredno povežemo 
s pedagogi z bogatimi izkušnjami na področju 
dela z otroki in mladino. Taka sodelovalna oblika 
gozdne pedagogike že zdaj pomeni pozitivno in 
izvirno obogatitev kurikuluma tj. učnega programa 
(Györek, 2014).

1.1 Koristnost učenja v gozdu
1.1 The usefulnes of education in the forest

Raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije smo 
leta 2011 začeli ustvarjati gozdno pedagogiko, ki 

temelji na pedagoškem konceptu odprtega učnega 
okolja. V tujini pa tudi na Zavodu za gozdove že 
vrsto let uvajajo načela gozdne pedagogike med 
zaposlene (Lesnik, 2014). Temeljno načelo je obisk 
gozda in sočasno učenje v naravi.

Že od začetka sodelovanje poteka tudi z Mrežo 
gozdnih vrtcev in šol in je že pokazalo prve 
pozitivne rezultate (Györek, 2014). V zadnjem 
desetletju postaja zelo pomemben prenos znanja 
in veščin v realnost in možnost njihove uporabe 
zunaj šole. Hkrati pa poučevanje v naravnem 
okolju tudi pedagoškim delavcem omogoča 
razvoj novih pedagoških idej in metod ter osebno 
rast (Mreža ..., 2016). Evropo je v zadnjih nekaj 
letih preplavila množica člankov, objav in tudi 
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znanstvenih prispevkov (npr. Palaiologou, 2016, 
Knight, 2013) o koristnosti učenja na prostem. Ne 
le da je koristno, da se otroci (in pedagogi) gibajo 
na svežem zraku, predvsem so vidni pozitivni 
premiki v motoričnih sposobnostih, senzoričnih 
zaznavah, opazovanju, spominu … Učenje v naravi 
in z naravo postane situacijsko, intervencijsko in 
polno občutij (Komljanc, 2013). Področje gozdne 
pedagogike se širi tudi na druge strokovne disci-
pline, kot so sociologija, psihologija, medicina in 
tudi na nekatere druge naravoslovne discipline.

Omeniti moramo tudi naše – človeško – izho-
dišče, zaradi katerega se lažje učimo v naravi. 
Razvoj naših možganov namreč presega nivo 
plazilskih možganov (instinktivna ravnanja, 
preživetje). Imamo pa veliko potrebo po uporabi 
sesalskih (močna čustva, impulzi, igrivost, socialni 
stiki, potreba po raziskovanju ...) in racionalnih 
možganov (ustvarjalnost, domišljija, reševanje 
težav, razmišljanje in refleksija, zavest o sebi, 
prijaznost, sočutje, pozornost ...). Zelo učinkovito 
kombinacijo teh dražljajev najdemo v naravnih 
okoljih, kot so park, gozd, sadovnjak, …

Ker mnoge raziskave (Palaiologou, 2016, 
Knight, 2013, Bilton, 2010, Ward, 2008) doka-
zujejo ugoden vpliv bivanja v naravi na človekove 
sposobnosti, nas je zanimalo, na katerem področju 
otrokovega razvoja anketiranci najhitreje opazijo 
spremembo, če ta obiskuje gozd.

1.2 Namen raziskave
1.2 Aim of the study 

Cilj anketiranja med pedagogi je bil usmerjen 
v razumevanje trenutnega znanja na področju 
naravovarstvenih tematik (Natura 2000, habitat, 
zavarovana vrsta). Namen raziskave je oceniti 
stanje oz. potrebe po uvajanju naravovarstvenih 
vsebin v učne načrte vrtcev in osnovnih šol ter 
predstaviti koristnost učenja na prostem, kamor 
uvrščamo aktivnosti, ki jih v zadnjih letih aktivno 
izvajamo v okviru Gozda eksperimentov. Zani-
malo nas je predvsem, kako bi pedagogi mladim 
predstavili zahtevne ključne besede (in njihov 
pomen) projekta GoForMura, kot sta npr. Natura 
2000 in habitat. Obenem nas je zanimalo, kakšne 
so navade slovenskih pedagogov pri učenju v 
inovativnem učnem okolju – kar gozd gotovo je 
(Györek, 2013, 2014, Planinšek in Vochl, 2015). 

Naša srednjeročna želja je tudi, da bi bila tema-
tika gozda in naravoslovja ustrezno in zadostno 
vključena v (po možnosti integrativne) kurikulume 
osnovnih šol.

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru 
Gozda eksperimentov nenehno izboljšujemo naša 
znanja na področju izobraževanja javnosti (Vilhar 
in Rantaša, 2016). Tematik, kot so Natura 2000, 
habitat, zavarovana območja in naravovarstvo 
pa doslej še nismo ustrezno pedagoško raziskali. 
In ravno te tematike so bile s strani financerjev 
projekta in sodelujočih na naših delavnicah 
izpostavljene kot najpomembnejše in najmanj 
jasno razumljene.

2 METODE
2 METHODS

Priprava anketnega vprašalnika je potekala oktobra 
2015. Izdelan vprašalnik smo testirali na vzorcu 
manjše skupine ljudi (5). Po popravkih z namenom 
izboljšanja razumljivosti anketnega vprašalnika 
smo začeli z anketiranjem. Obe anketiranji smo 
izvedli tako, da smo namen in zgradbo vprašalnika 
predstavili anketirancem, jim razdelili anketne 
vprašalnike ter jim bili na voljo za morebitna 
vprašanja med izpolnjevanjem.

Vprašalnik je bil razdeljen na naslednje vse-
binske sklope:
•	 mnenje	pedagogov	o	naravovarstvenih	vsebinah	 
 v učnih programih,
•	 poznavanje	pomena	gozdov	z	vidika	učencev,
•	 poznavanje	in	mnenje	pedagogov	o	zahtevnih	 
 strokovnih besedah v naravovarstvu,
•	 mnenje	pedagogov	o	koristnosti	učenja	v	gozdu,
•	 podatki	o	oddaljenosti	in	obiskih	gozda	med	 
 šolanjem,
•	 sociodemografski	podatki	o	anketirancu.

Anketiranje pedagogov smo izvedli na dveh 
lokacijah (Srednja Bistrica, Maribor) v oktobru 
2015 in aprilu 2016. Izpolnjenih je bilo 66 anket. 

Podatke smo zbrali preko anketnih vprašal-
nikov, ki so jih v tiskani obliki prejeli udeleženci 
pedagoških seminarjev, kasneje pa smo jih vnesli 
v spletno aplikacijo. Odločili smo se za vprašalnik 
zaprtega tipa (pri vprašanju je navedenih več 
mogočih odgovorov, med katerimi anketiranci 
izberejo enega; pri nekaj vprašanjih je bil vpra-
šalnik odprt z možnostjo dodatnih komentarjev).
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Za obdelavo podatkov smo uporabili odpr-
tokodno spletno aplikacijo 1KA, ki omogoča 
spletno anketiranje (Spletna …, 2016). To je 
spletna storitev, ki združuje naslednje funkcio-
nalnosti: razvoj, oblikovanje in tehnična izdelava 
spletnega vprašalnika; izvedba spletne ankete; 
zbiranje podatkov; urejanje in analiza podatkov 
ter metapodatkov.

3 REZULTATI
3 RESULTS

3.1 Predstavitev anketirancev
3.1 Presentation of respondents

V raziskavi je sodelovalo 65 oseb ženskega in 
ena oseba moškega spola. Večina anketirank 
in anketiranec (v nadaljevanju pedagogov) je 
zaposlenih (95 %); od teh jih 76 % dela v vrtcu, 
14 % v osnovni šoli , 3 % v srednji šoli, 7 % pa 
jih prihaja iz drugih izobraževalnih organizacij. 
V starostno kategorijo od 36 do 45 let sodi 43 % 
pedagogov, 37 % je nekoliko starejših (46 do 65 
let), 21 % pa mlajših od 36 let. Skoraj polovica jih 
je dokončala univerzitetno stopnjo izobraževanja 
(46 %), preostali so se izobrazili na višji ali visoki 
šoli (35 %) in srednji šoli (19 %).

Slovenija je ena izmed evropskih držav, kjer 
lahko javnost prosto vstopa tudi v zasebne goz-

dove. Ker pedagogi uporabljajo gozd tudi za svoje 
sprehode in aktivnosti, se je 98 % anketiranih stri-
njalo, naj ima javnost (in s tem gozdni pedagogi) 
še naprej prost dostop v gozdove. Med pedagogi 
je bilo 35 % takih, ki so lastniki gozda (ali lastnik 
živi v njihovem gospodinjstvu).

3.2 Naravovarstvene vsebine v učnih 
programih

3.2 Nature conservation topics in the 
curriculum

Kar 75 % anketiranih pedagogov meni, da so 
naravovarstvene vsebine premalo vključene v 
učne programe, dodatnih 12 % pa ocenjuje, da 
sploh niso vključene. Podobno vprašanje smo 
postavili tudi za ožjo temo »obravnava gozda z 
vsemi svojimi prvinami«. Ponovno se je pokazalo, 
da 84 % pedagogov meni, da v učnih načrtih gozd 
ni dovolj obravnavan.

Vsekakor določeno znanje o prvinah gozda 
učenci pridobivajo v procesu učenja večinoma 
prek dnevov dejavnosti (38 %) ter dejavnosti 
v vrtcu (sprehodi, športni dnevi, igralnica na 
prostem; 32 %).

Le 8 % pedagogov meni, da večino znanja 
o gozdu otroci dobijo pri kabinetnem pouku 
(Slika 2). Otroško znanje o gozdu je najboga-
tejše pri tematiki gozdnih živalskih vrst (57 %), 

Slika 2: Pri katerih pedagoških dejavnostih vaši učenci najpogosteje spoznavajo gozd? 
Figure 2: In which pedagogical activity your pupils most often learn about the forest?
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gozdnih drevesnih vrst (23 %) in drevesnih plodov  
(15 %), slabo pa otroci poznajo gozdno podrast 
in zeliščni sloj.

3.3 Zahtevne strokovne besede v 
naravovarstvu in njihova uporaba

3.3 Complex texts in nature conservation and 
their use

Anketiranja pedagogov smo se lotili tudi zaradi 
težavnosti podajanja tematik in zahtevnega bese-
dišča v povezavi z gozdovi in varovanimi območji. 
Zato smo v vprašalnik uvrstili odprto vprašanje, 
v katerem smo povpraševali po ustreznih sopo-
menkah oz. uporabnih razlagah pojmov Natura 
2000 ter habitat (Preglednica 1). S primernimi 
sopomenkami bo izobraževanje mladih lažje, saj 
lahko znane besedne zveze mnogo jasneje opišejo 
sicer abstrakten pojem. 

Nekatere sopomenke niso ustrezale strokov-
nemu pomenu besed, zato jih navajamo spodaj: 
Neprimerne zamenjave za pojem Natura 2000, ki 
smo jih zasledili med odgovori pedagogov so: »kme-
tijska zemljišča«, »neznano območje«, »drevo, 
gozd«, »zakladi narave«, »skrivališče naravnih 
zakladov«, »izobraževanje«.

Neprimerne zamenjave za pojem »habitat« so: 
»neka posebna vrsta rastlin, ki jih najdemo na 
več koncih, a so povsod malo drugačne, odvisno 
od življenjskih razmer«; »naravno okolje okrog 
nas«, »nekaj drugačnega«; »posebna, edinstvena 
vrsta živali ali rastline«.

Čeprav se zdijo tematike in besedišče, kot so 
območja Natura 2000, habitat, zavarovana vrsta, 
naravovarstvo zahtevne za prenos na mlajšo gene-
racijo, so pedagogi drugačnega mnenja: 57 % jih 

meni, da bi jih otrokom predstavili v prvih dveh 
triadah osnovnega šolanja, 15 % jih predlaga celo 
uvajanje teh izrazov v predšolski dobi. 

Za najprimernejši način predstavitve pojma 
Natura 2000 bi pedagogi izbrali učenje v naravi (57 
%) ali pa igro v naravi ali učilnici (33 %), nekateri 
bi se poslužili tudi izkušnje bivanja v naravi.

Koristnost učenja v gozdu
Anketiranci opazijo spremembe pri učencu, 
če obiskuje gozd; izboljšajo se zlasti motorične 
sposobnosti (31 %), senzorične zaznave (25 %), 
kognitivni razvoj (opazovanje, spomin, učenje …; 
20 %), emocionalne zaznave (18 %) in komuni-
kacijske spretnosti.

Pedagoški delavci menijo, da imajo dovolj 
znanja, strokovne literature in drugih pedagoških 
pripomočkov, da učencem ustrezno predstavijo 
živali v gozdu (49 %), gozd (34 %), manj pa so 

prepričani pri predstavljanju naravovarstvenih 
pojmov. Tako smo dobili potrditev, da je med 
pedagogi premalo znanja o naravovarstvu (kamor 
sodita tudi gozd in gozdna krajina) in da se tega 
zavedajo.

Prevečkrat smo na seminarjih slišali tarnanje, 
kako zapleteno je uresničiti sprehod v gozd in 
kako »ozka« so določila o varnosti oz. spremstvu 
učencev. Med nami pa so se prav vselej našli 
pedagogi, ki so delili nasvete in rešitve, kako rešiti 
težavo ter oditi v gozd po znanje in sprostitev. V 
našem vzorcu pedagogov jih mora 60 % za obisk 
gozda z učenci prepotovati do 500 m, medtem ko 
preostalih 40 % nima te sreče in je njihova pot 
do gozda dolga od 700 do 5000 m. Pogostnost 
obiskov gozda vrtčevskih otrok je pet obiskov 
na mesec. Kar nekaj odgovorov nas je pozitivno 

POJEM Primerna sopomenka Manj primerna sopomenka

Območje Natura 2000
naravno območje, prostor posebne 
narave, evropska naravovarstveno 

najvidnejša območja
zdrava narava, dom ogroženim 
živalskim in rastlinskim vrstam

Habitat

življenjski prostor, življenjsko 
okolje, domovanje oz. bivališče 

živali in rastlin; prostor v naravi, 
kjer živijo določene vrste živali in 
rastlin, ki so značilne za ta prostor 

dom za živa bitja, okolje, prostor, 
kjer nekdo živi ali nekaj raste, 

narava s prebivališči različnih vrst 
živalstva in rastlinstva, naravno 

okolje

Preglednica 1: Niz primernih sopomenk (soznačnic), ki bi lahko pri interpretaciji zamenjale uradno priznana pojma
Table 1: Set of appropriate synonyms that could replace the officially recognized and used terms in the interpretation
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presenetilo, saj je pogostost obiskov gozda tudi 
2- do 3-krat na teden. Po prestopu v osnovno 
šolo se ta številka drastično zmanjša in le sedem 
pedagogov je v okviru pouka odšlo z učenci v 
gozd, in še to le 1- do 2-krat na leto!

4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Vseh 66 pedagogov, vključenih v raziskavo, 
združuje naklonjenost do naravovarstva, narave 
in učinkovitejšega prenosa znanja na mlade. V 
nasprotnem primeru se ne bi udeležili izobra-
ževalnih seminarjev, ki potekajo v okviru Mreže 
gozdnih vrtcev in šol. Ugotovili smo, da so ustre-
zno izobraženi, da učencem predstavijo živali v 
gozdu in gozd, manj pa poznajo naravovarstvene 
pojme in pojem habitat. Lahko se torej zgodi, da 
bo katera od sedanjih generacij otrok prikrajšana 
za informacije o okolju, ki jih obdaja – krogotok 
znanja se ne more ustvariti zaradi pomanjkanja 
informacij pri pedagogih. Tako bo raven empatije 
do narave in pojavov v naravi lahko precej manjša.

Torkar (2006) je ugotovil in potrdil, da tudi 
vrednote učiteljev vplivajo na učenčev odnos do 
narave. Orientiranost k vrednotam moralnega 
značaja ter vrednotam duhovne rasti je v pozitivni 
soodvisnosti z odgovornejšim obnašanjem do 
narave. Za vzgojo in izobraževanje na področju 
varstva narave pomenijo odgovorni učitelji in 
vzgojitelji (ki s svojim zgledom znajo pozitivno 
vplivati na učence ter njihov odnos do narave) 
velik prispevek k uresničevanju enega temeljnih 
vzgojno-izobraževalnih ciljev – razvijanje učen-
čevega odgovornega odnosa do narave. V tem 
kontekstu je torej nujno, da okrepimo splošno 
znanje o tem, sicer se bosta nejasnost pojmov in 
pasiven odnos do okolja prenašala iz generacije 
v generacijo.

V naboru sopomenk, ki bi pri interpreta-
ciji narave lahko pogovorno oz. izobraževalno 
nadomestile besedi »območje Nature 2000« in 
»habitat«, so se znašle tudi precej neustrezne 
besedne zveze (npr. območje Natura 2000 pomeni 
neznano območje). Zelo pa nas veseli, da smo 
zbrali kar nekaj ustreznih sopomenk, ki bodo 
lahko pomagale pedagogom in laikom pri razlagi 
vsebin s področja naravoslovja (Preglednica 1). 

Upamo, da bomo aktivnosti z izobraževanjem 
pedagogov in mladih še nadaljevali, saj vidimo 
še veliko možnosti za izboljšanje znanja. 

K temu ne bodo veliko pripomogli trenutni 
kurikulumi OŠ, saj so si pedagogi enotni, da so 
naravovarstvene in gozdarske vsebine premalo 
vključene v učne programe; 12 % jih celo meni, 
da niso vključene! Zanimiva pa je zgodnost 
uvajanja naravovarstvenih vsebin v učni proces, 
ki jo predlagajo pedagogi; 15 % pedagogov bi s 
tem začelo že pred vstopom v OŠ, večina pa bi 
aktivnosti zelo pospešila v prvi in drugi triadi OŠ. 
Žal se po prestopu v osnovno šolo številka obiskov 
gozda drastično zmanjša – na le 1- do 2-krat na 
leto. Ob tem moramo upoštevati dejstvo, da so bili 
anketirani pedagogi zaposleni v vrtcih in šolah, 
ki se razglašajo za »gozdne« in se združujejo v 
Mrežo gozdnih vrtcev in šol! Kako nizko številko 
lahko potem pričakujemo v povsem »običajnih« 
vrtcih in šolah?!

Pri uvajanju tematike gozd v učni proces predla-
gamo, da se pedagogi poslužujejo sodelovalnega 
poučevanja, ki spodbuja in omogoča povezave med 
predmeti. Tako poučevanje ima med pedagogi 
zelo pozitiven prizvok, saj se izboljša izvirnost 
poučevanja in spodbudi nadgrajevanje znanja.

5 POVZETEK
Raziskovalni projekt GoForMura poteka že dve 
leti in količino terenskih opazovanj, meritev in 
ugotovitev je treba v jasnem jeziku nenehoma 
sporočati lokalnim časopisom, revijam in radij-
skim postajam. Prek delavnic, posvetov in nara-
voslovnih dni smo velik delež okoljske vzgoje 
namenili neposredni komunikaciji z mladimi. 
V zadnjem desetletju postajata zelo pomembna 
prenos ter pridobivanje znanja in veščin v ustre-
znem okolju oz. zunaj šole. Z anketiranjem smo 
želeli izvedeti, ali pedagoškim delavcem pomeni 
poučevanje v naravnem okolju možnost razvoja 
novih pedagoških idej in metod. 

Ker se projekt ukvarja tako z gozdarskimi kot 
z naravovarstvenimi tematikami, smo v anketi 
66 pedagogov povprašali o njihovem znanju na 
področju naravovarstvenih vsebin (Natura 2000, 
habitati, zavarovana vrsta). Cilj raziskave je bil oce-
niti potrebe po uvajanju naravovarstvenih vsebin 
v učne načrte vrtcev in osnovnih šol ter ugotoviti 
koristnost učenja na prostem, kamor uvrščamo 



GozdV 74 (2016) 9378

Planinšek, Š., Ferreira, A., Japelj, A.: Okoljska vzgoja naj pomaga mladim bolje razumeti gozd

aktivnosti, ki jih v zadnjih letih izvajamo v okviru 
Gozda eksperimentov na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije. Raziskovalci in gozdni pedagogi si ne 
želimo, da je katera od sedanjih generacij otrok 
prikrajšana za informacije o okolju, ki jih obdaja, 
zato upamo na nadaljnje aktivnosti v izobraže-
vanju pedagogov.

5 SUMMARY

The GoForMura research project is running 
already for two years and it is necessary to 
constantly inform local newspapers and radio 
stations in plain language on the amount of field 
observations, measurements, and findings. We 
had devoted a large part of the environmental 
education for direct communication with the 
youngsters through workshops, consultations, 
and natural science days. Transfer and gaining 
of knowledge and skills in the real environment 
or out of the school are becoming very important 
in the last decades. By polling we wished to find 
out, whether teaching in natural environment 
gives pedagogues an opportunity to develop new 
pedagogical ideas and methods.

Since the project is dealing with a mixture of 
forestry and environmental topics, we approached 
66 pedagogues and surveyed them about their 
knowledge in the field of environmental topics 
(Natura 2000, habitats and protected species). 
The research goal was to assess the needs for 
introducing environmental topics into the cur-
ricula of nursery and grammar schools as well 
as to determine the benefits of outdoor learning, 
which covers activities we have recently started 
to perform in the framework of the “Forest of 
Experiments” project at the Slovenian Forestry 
Institute. We as researchers and forest pedago-
gues do not wish any of the present generations 
of children to be deprived of information on 
environment, which surrounds them, so we hope 
that future activities in education of pedagogues 
will continue. 
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Z marcem 2016 se je začel triletni projekt BioVill 
– Kraji ogrevani z lesom, podprt s strani evrop-
skega raziskovalnega in inovacijskega programa 
Obzorje 2020. Namen projekta BioVill je prenos in 
prilagoditev izkušenj iz držav, kjer kraji ogrevani 
z biomaso že obstajajo (Nemčija in Avstrija), v 
ciljne države z velikim potencialom biomase, a 
z manj izkušnjami na tem področju (Slovenija, 
Srbija, Hrvaška, Makedonija in Romunija).

Kraj ogrevan z lesom je vas, občina, naselje ali 
skupnost, ki proizvaja in uporablja večino potrebne 
energije iz lokalno proizvedene biomase in drugih 
obnovljivih virov energije. Biomasa pridobljena 
iz gozdov, kmetijstva ali drugih biorazgradljivih 
ostankov se v krajih uporablja za proizvodnjo 
toplote in električne energije. Običajno se proi-
zvaja z različnimi tehnologijami (kotli na lesne 
sekance, pelete in polena, bioplinske naprave, 
soproizvodnja toplote in električne energije), ki 
zagotavljajo toploto za daljinske sisteme ogrevanja, 
na katere je vezano različno število uporabnikov. 
Načrtovanje in vgradnjo sistemov za obnovljive 
vire energije pogosto spremljajo ukrepi za ener-
getsko učinkovitost.

Projekt BioVill spodbuja proizvodnjo energije iz 
lokalno pridobljene lesne biomase, tako je njegov 
glavni cilj, da bi sedem izbranih krajev pripeljali 
do večje samooskrbe z energijo proizvedeno iz 
obnovljivih in lokalno dostopnih virov. S pove-
čanjem samooskrbe se bo krepilo tudi lokalno 
gospodarstvo, saj izdatki za energijo ostanejo 
v lokalni skupnosti, proizvodnja energentov in 
energije pa predstavlja nov vir dohodka in nova 
delovna mesta. Projekt ponuja priložnost za vstop 
na trg ali širitev dejavnosti za lokalne dobavitelje 
(kmete, lastnike gozdov), proizvajalce lesnih goriv 
ter mala in srednje velika podjetja (MSP).

Projekt BioVill - Kraji ogrevani z lesom
GDK 839.81(045)=163.6

Na slovenski strani sta v projekt vključena Goz-
darski inštitut Slovenije kot nacionalni koordinator 
in lokalna skupnost Dole pri Litiji kot kraj ogrevan 
z lesom. Lokalna skupnost Dole pri Litiji je tradi-
cionalno povezana z rabo lesa. Na tem območju 
obratuje več žag, lastniki gozdov so razmeroma 
dobro opremljeni tako z mehanizacijo za delo v 
gozdu, kot tudi s stroji in opremo za izdelavo in 
prevoz lesnih goriv. Večina individualnih objektov 
v lokalni skupnosti se ogreva z lesnimi gorivi. 
Glavne prednosti, zaradi katerih so izkazali interes 
za sodelovanje v projektu, so boljše izkoriščanje 
domačih gozdov, uporaba lokalne lesne biomase 
ter posledično ustvarjanje novih delovnih mest 
in zadrževanje mladih v lokalni skupnosti. Vsi ti 
dejavniki zagotavljajo dobro osnovo za preobrazbo 
lokalne skupnosti Dole pri Litiji v kraj ogrevan 
z lesom. Gozdarski inštitut Slovenije sodeluje v 
vseh predvidenih sklopih projekta in bo v lokalni 
skupnosti Dole pri Litiji izpeljal aktivnosti pro-
mocije in podpore pri razvoju energetsko neod-
visne lokalne skupnosti. Aktivnosti niso tržno 
naravnane, saj gre izključno za strokovno pomoč, 
moderiranje participacijskih procesov, podporo 
pri povezovanju akterjev v lokalni skupnosti ter 
zbiranje in analiziranje podatkov o trenutni in 
potencialni rabi lesa.

Več podatkov o projektu in njegovem izvajanju 
je dostopnih na www.biovill.eu. Na domači strani 
projekta so predstavljeni posamezni kraji ter šte-
vilna literatura na temo obnovljivih virov energije.

dr. Polona Hafner, dr. Nike Krajnc
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Konec septembra 2016 se je na Oddelku za gozdno 
tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije zaključil projekt VarBiom - Zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri pridobivanju, predelavi 
in rabi lesnih goriv. V projektu so sodelovali 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod 
Ljubljana in Zavod Maribor ter Zavod za gozdove 
Slovenije, sofinanciral ga je Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. V gospodinjstvih v Sloveniji 
za namene ogrevanja porabimo letno več kot 
1.400.000 m3 lesa. Raba lesa v te namene se iz leta 
v leto povečuje, čemur bi moralo slediti tudi večje 
ozaveščanje in izobraževanje tako proizvajalcev 
lesnih goriv, kot tudi uporabnikov posameznih 
oblik lesnih goriv. A temu žal ni tako. Posledica 
tega so številne nezgode pri pridobivanju, predelavi 
in rabi lesa za kurjavo, ki nas uvrščajo v evropski 
vrh po številu smrtnih in delovnih nezgod pri 
pridobivanju lesa, kot tudi pri pripravi lesnih goriv. 

Glavni namen projekta je bil na podlagi že 
znanih dejstev glede zagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu z lesnimi gorivi pripraviti program 
izobraževanja in ozaveščanja ter izvesti testni 
krog izvajanja izobraževanj. Aktivnosti projekta 
so bile namenjene širši javnosti in predstavnikom 
različnih ciljnih skupin. Tako smo tekom projekta 
pripravili 12 izobraževalnih delavnic in dosegli 
več kot 450 posameznikov. Glavne ciljne skupine 
so bili proizvajalci lesnih goriv (pogosto lastniki 

GDK 304:839.81(045)=163.6

gozdov in kmetje sami), upravljavci skladišč lesnih 
goriv, trgovci, inštalaterji kotlov na lesna goriva 
ter dimnikarji. Gradiva, ki so bila na delavnicah 
predstavljena, so bila tekom izvedbe izobraževanj 
tudi dopolnjena glede na potrebe ciljnih skupin 
ter so v elektronski obliki dostopna na spletni 
strani projekta www.varbiom.si. Izdelane so bile 
tudi zloženke o lesnih gorivih ter pravilnem kur-
jenju, ki so prav tako dostopne na spletni strani 
in v katerih boste našli še več koristnih napotkov 
za učinkovito in okolju prijazno ogrevanje z 
lesnimi gorivi.

Ob zaključku projekta smo na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije pripravili posvet na temo 
Pridobivanje, predelava in raba lesnih goriv, kjer 
so bile predstavljene politike s področja pridobi-
vanja, predelave in rabe lesnih goriv, predstavljen 
je bil vpliv rabe lesnih goriv na kakovost zraka ter 
vpliv na naše zdravje. Na okrogli mizi, ki je sledila 
predstavitvam, pa se je razvila živahna razprava 
o aktualnih temah in težavah na področju rabe 
lesnih goriv, s katerimi se srečujemo v vsakda-
njem življenju.

Več o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
pridobivanju, predelavi in rabi lesnih goriv si 
preberite na spletni strani www.varbiom.si, ki bo 
aktivna tudi po zaključku projekta.

Darja Kocjan in dr. Nike Krajnc

Slika 1: Posvet ob zaključku projekta VarBiom (foto J. Klun)

VarBiom - Zagotavljanje varnosti in zdravja pri pridobivanju, 
predelavi in rabi lesnih goriv
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Na pobudo projekta GoForMura smo na Gozdar-
skem inštitutu Slovenije oktobra 2015 pripravili 
likovni natečaj z naslovom Skrivnosti gozdov ob 
Muri. Ker so si gozdovi po Sloveniji precej raz-
lični, smo usmerili naše misli v preplet gozdov in 
reke Mure. Nekateri gozdovi v Prekmurju so prav 
posebni, saj so uspešno naselili živahna in včasih 
negostoljubna obrežja reke Mure. Prepleti vode 
in dreves, živali in rastlin ustvarjajo nenavadne 
prizore. Podobno kot ljudje imajo tudi živali 
in rastline prostor, ki ga lahko imenujejo dom 
(habitat). V njem najdejo vodo, hrano in zatočišče, 
torej vse tisto, kar jim omogoča preživetje. Natečaj 
je spodbujal mlade raziskovalce in ustvarjalce k 
odkrivanju zanimivih habitatov vseh vrst živali 
in rastlin, malih in velikih, ki živijo v poplavnih 
gozdovih ob reki Muri.

Namen natečaja je občutenje narave
Z likovnim natečajem smo želeli otroke spod-
buditi k opazovanju in doživljanju gozda, ki jih 

Opazovanje in doživljanje gozda skozi otroške oči
GDK 945-053.4/5(045)=163.6

obkroža. Doživetja in opažanja, ki se odražajo v 
likovnih izdelkih, nas popeljejo v svet, kjer lahko 
raziskovalci spet opazujemo gozd skozi otroške oči.

Zaključni izbor ni bil lahek
Vsak poslan paket izdelkov je bil unikaten – in 
vsak je zbudil neštete, včasih pozabljene, a vedno 
prijetne občutke raziskovalcem gozdov. Mnoge 
likovne tehnike, ki so se jih otroci poslužili, so 
navdušenje še stopnjevale. Vsak natečaj pa se 
mora zaključiti z izborom – najzanimivejših, 
najzgovornejših, naj….  izdelkov.
Strokovna komisija v sestavi Marjanca Jemec Božič 
(akademska slikarka in znana ilustratorka), dr. 
Petra Draškovič Pelc (Ars naturae, fotografinja) 
in dr. Lado Kutnar (raziskovalec na Gozdarskem 
inštitutu in amaterski fotograf) je marca 2016 
izbirala med 63 deli. Za vsako triado OŠ je izbrala 
5 likovnih del, ki so po umetniški, domišljijski in 
izrazni moči najbolj izstopala.

Slika 1: Moj pogled na Muro – nagrajeni likovni izdelek I. triade OŠ (Avtorica: Lara Weis, OŠ Križevci)
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Slika 2: Strokovna komisija pri usklajevanju mnenj (foto: Š. Planinšek)

Slika 3: Pod Murinim kamnom se skriva marsikaj - nagrajeni likovni izdelek II. triade OŠ (Avtorji: Aleks Frumen, 
Teo Lazar, Žan Vito Markovič, Žiga Pešti, OŠ Radenci)
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Slika 4: Zaliv Mure – malo drugačen pogled na vodo - nagrajeni likovni izdelek III. triade OŠ (Avtorica: Rebeka 
Kurbus, OŠ Beltinci)

Mnenja strokovne komisije:
»Izdelki mladih ustvarjalcev v prvih dveh tria-
dah so narisani z otroško srčnostjo, preprosto, še 
brez zunanjih vplivov. Učencem tretje triade je 
pomembna estetska kvaliteta, problem svetlobe 
in sence, barva, poetični poudarek, kompozicija, 
likovno izčiščen svet in predvsem želja po lastnem 
izražanju.«

Marjanca Jemec Božič (akademska slikarka in 
znana ilustratorka)

»Otroci doživljajo naravo s srcem in v prispelih 
likovnih delih se čuti njihova energija ustvarjalnosti, 
poti kreativnega izziva, krila domišljije, a pri tem 
ne izgubijo otroške prisrčnosti.«

Dr. Petra Draškovič Pelc (ARS NATURAE – 
fotografija, turizem in razvoj)

»Izbor del prispelih na likovni natečaj ‘Skrivnosti 
gozdov ob Muri’ je v polni meri nakazal tudi na 
zavedanje mladih ljudi o izjemni pestrosti življenja 
v Muri in ob njej ter o njegovem pomenu za našo 
sedanjost in prihodnost.«

Dr. Lado Kutnar (raziskovalec na Gozdarskem 
inštitutu in amaterski fotograf)

Avtorji izbranih likovnih izdelkov so na odmev-
nem dogodku BioBlitz v Veržeju 10.6.2016 prejeli 
priznanja ter zanimive nagrade.

Vabljeni na ogled likovne razstave
Na razstavi izdelkov, ki je pol leta potovala po 
Prekmurju in bo novembra 2016 gostovala na 
Gozdarskem inštitutu Slovenije vidite, katere 
podobe navdušijo otroške oči, ko opazujejo tesni 
preplet dreves, živali in vode.

Decembra se likovna razstava seli v prostore 
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko. Projektne aktivnosti 
in s tem aktivno okoljsko vzgojo otrok financira 
Program Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 
(SI02).

Rezultati natečaja in likovni izdelki so objavljeni 
tudi na spletnih straneh projekta GoForMura 
(goformura.gozdis.si).

Mag. Špela Planinšek
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Gozdarska založba
Gozdarska založba se je v obdobju 2012–2016 
posvetila izdajanju del iz slovenske gozdarske 
zgodovine.

2012: Od priprav za natis leta 1941, ki ga je pre-
prečila svetovna vojna, do poskusa izidaje knjige 
po koncu vojne so referati gozdarske ankete, ki je 
bila v Ljubljani od 27. februarja do 1. marca 1941, 
leta 2012 le izšli v knjigi: Za naš gozd. Gozdarska 
anketa 1941. Zbornik referatov prvega posveta o 
stanju gozdarstva na Slovenskem. Knjigo je izdala 
Gozdarska založba pri Zvezi gozdarskih društev 
Slovenije, uredila sta jo Boštjan Anko in Franc 
Perko, predgovor pa je prispeval Stane Granda.

2013: V sodelovanju Gozdarske založbe pri 
Zvezi gozdarskih društev Slovenije in Založništva 
Jutro je izšlo obsežno delo (832 strani) Gozd in 
gozdarstvo v Bleiweisovih novicah 1843–1902. 
Prispevke s področja gozdarstva, ki so jih obja-
vljale Novice, je zbral, uredil in spremno besedo 
napisal Franc Perko, predgovor pa je prispeval 
ddr. Igor Grdina.

2014: V nakladi 400 izvodov je pri Gozdarski 
založbi Zveze gozdarskih društev Slovenije in 
v sozaložništvu z Oddelkom za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire pri Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani in Zavodom za gozdove 
Slovenije po dveh desetletjih prizadevanj izšla 
knjiga Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi 
na Slovenskem – Flameckovi in Lesseckovi načrti 
za trnovski gozd in bovške in tolminske gozdove 
1769–1771. Knjiga obsega 400 strani, in sicer 
faksimile načrtov, nemško transkripcijo in slo-
venski prevod, in je plod dela številnih sodelavcev. 
Knjigo so uredili: Franc Perko, Edo Kozorog, 
Andrej Bončina. Predgovor: Andrej Bončina, 
Franc Perko, Edo Kozorog. Spremna beseda: 
Andrej Bončina, Edo Kozorog. Jezikovni pregled 
slovenskega besedila: Želja Cilenšek Bončina. 
Transliteracija: Vitomir Mikuletič (Flameckov in 
Lesseckov načrt za bovške in tolminske gozdove, 
Drago Trpin (Flameckov načrt za Trnovski gozd 
in preostalo gradivo). Prevod: Vitomir Mikuletič 

Poročilo urednika Gozdarske založbe in Gozdarskega vestnika 
za obdobje mandata 2012–2016

GDK 945.12(045)=163.6

(prevodi načrtov in drugega gradiva), Drago 
Trpin (prevod nemškega besedila na kartah), 
Silvester Gabršček (prevod italijanskega besedila 
na Geografski karti). Recenzije: Igor Grdina, 
Drago Trpin, Anton Janko, Silvo Torkar, Andrej 
Bončina. Oblikovanje in prelom: Jurij Koščak.

2016: Gozdarska založba je v sodelovanju z 
Založništvom Jutro izdalo knjigo Franc Perka Od 
ogolelega do gozdnatega krasa. Pogozdovanje krasa. 
Recenzijo in predgovor, 270 strani obsegajoče 
knjige s številnimi dokumenti in fotografijami, 
je opravil Jurij Diaci.

Žal nam letos ne bo uspelo izdati načrtovanega 
dela Idrijski lauf, avtorja Tadeja Brateta. Boštjan 
Košir pa se intenzivno ukvarja z rabo in pridobi-
vanjem lesa skozi zgodovino in tako njegovo delo 
lahko vključimo v program leta 2017.

Gozdarski vestnik
Letos se zaključuje že 74. letnik Gozdarskega 
vestnika. Če na grobo pogledamo v preteklost, 
spoznamo, da je revija postopno napredovala 
vsebinsko in oblikovno. Vedno več vse bolj 
izobraženih gozdarskih strokovnjakov omogoča 
reviji napredek tudi v strokovnem in znanstve-
nem pogledu.

Obseg revije se je povečeval od prvotnega 
obsega dobrih 200 strani (1938), proti koncu 
petdesetih let že prekoračil 300 strani, leta 1974 
dosegel že 420 strani, proti koncu devetdesetih 
let pa se ustalil pri 450 straneh. Zadnji letniki 
dosegajo obseg 500 strani.

Žal pa je naklada revije, kot kaže v zadnjem 
obdobju, v obratnem sorazmerju z izobrazbeno 
strukturo in številom gozdarjev. O prvotni nakladi 
revije je težko soditi, saj v reviji ni podatka o nati-
snjenih izvodih. V povojnem obdobju bi sodili, 
da je bila naklada visoka, če upoštevamo pozive 
za naročanje revije. V Bibliografiji 1938–1977 
zasledimo podatek, da se je letu 1974 število 
naročnikov povečalo na 1.150. V letih 1976–1977 
je vestnik izhajal že v nakladi 1.900 izvodov. Več 
kot 1.000 izvodov je Gozdarski vestnik dosegal 
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vse do začetka devetdesetih let, potem pa se je 
naklada, po reorganizaciji gozdarstva, posto-
pno, a vztrajno zmanjševala in je zdaj okoli 500 
izvodov. Gotovo je eden od razlogov tudi to, da 
mora biti zaradi sofinanciranja Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost prosto dostopna na dLib. 
Le upamo lahko, da se negativni trendi ne bodo 
nadaljevali, saj nam je znanje v kriznih časih še 
kako potrebno.

Obdobje 2012–2016
2012: V 70. letniku (2012) je Gozdarski vestnik 
izhajal v nakladi 650 izvodov v desetih številkah, 
od tega dveh dvojnih, na skupno 478 straneh. 
Dodatno je bilo natisnjenih še po 200 izvodov 
sredice: Tehnične smernice za ohranjanje in rabo 
genskih virov: bresti, evropski pravi kostanj, tre-
petlika in beli topol, navadna in puhasta breza, 
lesnika in drobnica. Tipologija gozdnih rastišč 
Slovenije na podlagi ekoloških in vegetacijskih 
razmer za potrebe usmerjanja razvoja gozdov.
Gozdarski vestnik je bil dobro preskrbljen z 
znanstvenimi in strokovnimi razpravami.

Razprave (znanstvene in strokovne) so se v 
veliki meri nanašale na aktualne težave gozdarstva 
in njegovo perspektivo ter prinašale nova spozna-
nja ter imele pomembno vlogo pri usmerjanju 
razvoja gozdov in prenosu znanja v prakso.

2013: Konec leta 2013 je Gozdarski vestnik 
zaključil svoj 71. letnik; izhajal je v skladu z 
letnim načrtom: deset številk (dve dvojni) v 
osmih zvezkih. Skupni obseg je bil 496 strani. 
Poleg redne vsebine so v letniku 71 kot sredica z 
natisom dodatnih 200 izvodov izšle še Tehnične 
smernice za ohranjanje in rabo genskih virov 
za: lipe in brek. 71. letnik Gozdarskega vestnika 
je usmerjal uredniški odbor, ki so ga sestavljali 
domači in tuji znanstveniki s področij razisko-
valnega in pedagoškega dela ter strokovnjaki iz 
gospodarstva kot uporabniki. V letu 2014 sta bila v 
uredniški odbor vključena dva mlajša raziskovalca 
z Gozdarskega inštituta Slovenije (Mitja Skudnik 
in dr. Tine Grebenc).

Uredniški odbor je praviloma deloval in spre-
jemal odločitve ter usmeritve preko e-pošte, ker 
je bilo nemogoče najti ustrezen termin za seje v 
živo. Člani uredniškega odbora so opravili tudi 
večino strokovnih recenzij prispevkov, ki so 

prispeli na uredništvo Gozdarskega vestnika. V 
letniku 71 je revija obdržala ustrezen znanstveni 
nivo. Objavljala je prispevek z vseh področij 
dejavnosti gozdarstva in tudi robnih področij 
(fitocenologija, živalski svet, gozdna pedagogika, 
kmetijsko-gozdarski sistemi).

Ker je v letniku 71 primanjkovalo aktualnih 
znanstvenih razprav s področja ekonomike goz-
darstva, pridobivanja lesa ter vloge in pomena 
zasebne lastnine pri izvajanju gozdarske zako-
nodaje in načrtov gospodarjenja z gozdovi (tri-
četrtine slovenskih gozdov je v zasebni lasti), 
smo v 72. letniku dali poudarek tem področjem 
in vzpodbujali raziskovalce, da bi se lotili teh 
aktualnih področij.

2014: Gozdarski vestnik, ki ga izdaja Zveza 
gozdarskih društev Slovenije, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana, je v letu 2014 izhajal v skladu s ter-
minskim načrtom in v načrtovanem obsegu ter 
usmeritvami uredniškega odbora (deset številk v 
osmih zvezkih v skupnem obsegu 504 strani). Če se 
ozremo v posebnosti letnika 2014, velja opozoriti:
•	 da	 je	 bilo	 nekaj	 več	 prostora	 namenjeno	 
 proučevanju zgodovine gozdov in gozdarstva,  
 saj so ta spoznanja nujno potrebna za razume- 
 vanje zdajšnjega razvoja gozdov in načrtovanje  
 ustreznih ukrepov za prihodnost,
•	 ena	 od	 številk	Gozdarskega	 vestnika	 je	 bila	 
 posvečena znanstveni analizi izvajanja  
 nacionalnega gozdnega programa, ki ga je  
 Državni zbor sprejel novembra 2007,
•	 nekaj	znanstvenih	razprav	je	bilo	namenjenih	 
 novim metodam zbiranja podatkov v  
 gozdarstvu 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 gospodar- 
 jenju z njimi (za praprotnice in semenke, hrošče,  
 gozdne ptice).
•	 Želeli	bi,	da	bi	dobili	več	znanstvenih	razprav	 
 s področja pridobivanja lesa in ekonomike  
 gozdarstva.

2015: Gozdarski vestnik je tudi v letu 2015 
izhajal v skladu s terminskim načrtom in v načr-
tovanem obsegu ter z usmeritvami uredniškega 
odbora Gozdarskega vestnika.
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V letniku 73 (revija izhaja od leta 1938) je izšlo 
deset številk v osmih zvezkih v skupnem obsegu 
504 strani + ovitki. Na notranji strani ovitka so 
bilie praviloma objavljeni prispevki iz zgodovine 
gozdov in gozdarstva iz različnih revij in časnikov 
(faksimile).

Znanstveni in strokovni prispevki so zajemali 
celotno področje gozdarstva, kar je zagotavljalo 
pestrost, zanimivost in aktualnost. Naj omenim 
le nekaj najbolj aktualnih tem:
•	 Prva	številka	je	bila	posvečena	vplivu	gospo- 
 darjenja z gozdovi na biotsko raznovrstnost  
 in ukrepom za zagotavljanje habitatov.
•	 Četrta	številka	je	bila	posvečena	gozdnogospo- 
 darskemu načrtovanju, uporabnosti in potrebam  
 po prilagoditvi novim razmeram in pogojem. 
•	 Zadnja	številka	pa	je	bila	posvečena	racionalni	
 rabi lesa listavcev s posebnim poudarkom na  
 bukovini, katere delež v lesni zalogi slovenskih  
 gozdov presega 50 odstotkov.

Z naštetimi in drugimi znanstvenimi razpra-
vami, ki so bile objavljene v Gozdarskem vestniku, 
so slovenski znanstveniki pridobivali novo znanje 
in spoznanja ter jih preko objav prenašali v prakso.

2016: Gozdarski vestnik si je zadal nalogo, da bo 
tudi v letu 2016 redno izhajal in znanstvenikom in 
operativcem omogočal objavo svojih raziskovalnih 
dosežkov in spoznanj s ciljem prenosa le-tega v 
prakso in tako omogočal razreševanje aktualnih 
težav slovenskega gozda in gozdarstva. Tako sta 
bili dve številki revije posvečeni pomenu lesne 
biomase za enetgetske namene.

Urednik je dajal ton reviji tudi z aktualnimi 
uvodniki, ki so opozarjali na slabosti in težave 
slovenskega gozdarstva. Prav zaradi uvodnikov 
pa je spomladi letos nastal nerazumljiv zaplet. 
Mogoče bi bilo prav, da si kritiki sedanjih uvo-
dnikov pogledajo npr. Gozdarski vestnik, 1955, št. 
9–10, s številnimi kritičnimi prispevki na račun 
gozdarstva in oblasti. Pa so bili to popolnoma 
drugačni časi, kot so dandanes.

Takšni ali drugačni pritiski na Gozdarski 
vestnik niso nekaj povsem novega. Ozrimo se 
v leto 1949, v čas, ko je bil les pomembnejši 
od gozda in je bil Gozdarski vestnik enostavno 
združen z revijo Les. Na srečo je to trajalo le eno 
leto, že leta 1950 je spet izšel Gozdarski vestnik 
kot samostojna strokovna revija. Drugi poskus, 

Gozdarstvo v času in prostoru
da bi ostali brez svojega glasila, sega v konec 
šestdesetih let prejšnjega stoletja. V Bibliografiji 
Gozdarskega vestnika 1938–1977 lahko prebe-
remo:…da je bil dr. M. Brinar eden tistih, ki so 
si močno prizadevali, da bi zamišljena združitev 
nekaterih revij, kot Socialističnega kmetijstva, 
Lesa, Kmečkega glasu, Gozdarskega vestnika in 
še kakšne, ne uspela.

Prav je, da našim zanamcem ohranimo tudi 
letošnji pripetljaj. Še enkrat se seznanimo s spor-
nima uvodnikoma:

Slovenski vladi pa tudi gozdarjem je kaj 
malo mar za gozdove

S prvimi zapisi o škodi zaradi podlubnikov na 
Kranjskem se srečamo v Bleiweisovih Novicah leta 
1868. Še močnejši napad smrekovih podlubnikov je 
Kranjska doživela leta 1875, ko je C. k. deželna vlada 
za Kranjsko, da se odvrne nevarnost, katera preti 
gozdom po smrekovem lubadarju, ki se je pokazal 
tudi na Kranjskem, ustanovila štiri gozdne komisije.

Z močnejšim napadom podlubnikov se je Slove-
nija srečala ob koncu druge svetovne vojne, ko so 
morali gozdarji, tudi s pomočjo brigadnih sečenj, 
zagotoviti les za obnovo med vojno porušene 
domovine in izvoz, namenjen industrializaciji 
države. Tako naj bi bilo med letoma 1945 in 1951 
posekanih 273.000 m3 lubadark in lovnih dreves 
ali povprečno 39.000 m3 na leto. Ministrstvo za 
kmetijstvo in gozdarstvo LRS je začenši z letom 1946 
izdalo več okrožnic glede zatiranja lubadarjev. V 
časopisih in revijah so se vrstili članki o škodljivosti 
lubadarjev in njihovemu zatiranju, organizirana so 
bila številna predavanja, Ministrstvo za kmetijstvo 
in gozdarstvo LRS je leta 1949 objavilo Odredbo 
o ukrepih proti škodljivemu mrčesu in nalezljivim 
boleznim na gozdnem drevju. Leta 1951 je mini-
strstvo v 15.000 izvodih izdalo brošuro inž. Jožeta 
Šlandra Zatiranje lubadarjev.

Nova večja gradacija smrekovega lubadarja je 
nastala med letoma 1971 in 1976 ob prehodu iz 
klasične na novo tehnologijo pridobivanja lesa.
Po velikih vremenskih ujmah na Gorenjskem 
leta 1984 je nastala nova gradacija smrekovega 
lubadarja. Njej je sledila ena večjih gradacij v letih 
1992 in 1995, ko je bilo treba na leto posekati okoli 
140.000 m3 iglavcev. Zveza društev inženirjev in teh-
nikov gozdarstva in lesarstva – Gozdarska založba 
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je leta 1993 izdala priročnik prof. dr. J. Titovška 
Lubadarji lahko uničijo gozdove. Posek manj kot 
200.000 m3 lubadark na leto je trajal do leta 2002, 
nato pa se je že naslednje leto povečal na 400.000 m3  
in se skokovito večal ter se leta 2005 približal 
800.000 m3. Postopno se je obseg sečenj zaradi 
podlubnikov zmanjševal in je v obdobju od 2009 
do 2012 znašal na leto nekaj več kot 200.000 m3.  
Z letom 2013 pa se je posek zaradi podlubnikov 
prizadetega drevja začel spet večati in leta 2015 
znašal kar 1,8 milijona m3. Še nekaj veljati pouda-
riti: v letu 2015 je bilo za posek evidentiranih kar 
2,15 milijona m3 lubadark, pa se vsega potrebnega 
ni posekalo. 

V slovenskih gozdovih s dogaja katastrofa, škoda 
gre v milijone evrov. Samo škodo zaradi manj-
vrednega lesa v letu 2015 lahko ocenimo na okoli  
30 milijonov evrov. Manjvreden les pa smo tržili že 
v letu 2014, in ga bomo kar v obilni meri še nekaj 

let, tako da se bo ta številka približala 100 milijo-
nom evrov. K škodi je potrebno dodati še stroške 
varstva, in seveda obnove in nege prizadetih gozdov, 
pa izpad dohodkov zaradi zmanjšanih donosov,…

Na kratko smo preleteli aktivnosti oblasti pri 
zatiranju podlubnikov skozi zgodovino, ki so se 
zganile ob mnogo manjši ogroženosti gozdov. 
Dandanes pa gozdarji, lastniki in vlada kar stoično 
prenašajo katastrofalne številke; zgleda kot da je 
glavna naloga gozdarjev le evidentiranje in spre-
mljanje. Naj mi begunci ne zamerijo primerjave. 
Vlada bi morala problemu podlubnikov v slovenskih 
gozdovih nameniti vsaj pol toliko časa in energije 
kot beguncem. Saj gre vendar za naš skupni gozd.

Mag. Franc PERKO (avtor uvodnika)

Silovito se je, brez argumentov, le s posplošeno  
oceno odzval direktor Zavoda za gozdove Slove-
nije. Preberimo njegovo pismo (Slika 1, 2: Pismo 1). 



GozdV 74 (2016) 9388

Gozdarstvo v času in prostoru

Slika 1: Pismo 1
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Slika 2: Pismo 1

Aktualen in kritičen je bil tudi uvodnik v 
aprilski številki Gozdarskega vestnika, osnova zanj 
pa letna poročila Zavoda za gozdove Slovenije in 
Povzetki območnih gozdnogospodarskih načrtov 
za Slovenijo 2011–2020:

Kdo usmerja razvoj slovenskih gozdov: 
stroka, lastniki ali narava?

Najpomembnejša naloga javne gozdarske službe je 
usmerjanje razvoja gozdov, ki to počne z izdelavo 
načrtov za gospodarjenje z gozdovi: gozdnogospo-
darskimi načrti območij, gozdnogospodarskimi 
načrti gospodarskih enot in gojitvenimi načrti. Na 
podlagi gozdnogojitvenega načrta, ki je izvedbeni 
načrt gozdnogospodarskega načrta gospodarske 
enote, Zavod za gozdove izda lastniku gozda, po 
predhodnem svetovanju in skupni izbiri dreves za 
možni posek, odločbo, v kateri so določena:
• potrebna gojitvena dela za obnovo gozdov in  
 nego mladovja ter varstvena dela z usmeritvami  
 in roki,
• količina in struktura dreves za največji mogoči  
 posek z usmeritvami in pogoji za sečnjo in  
 spravilo,
• obdobje, za katero je odločba izdana.

Kako smo pri tem uspešni, lahko razberemo 
iz povzetka območnih načrtov za Slovenijo za 
obdobje 2011–2020.
• V zasebnih gozdovih je bil načrtovani mogoči  
 posek po evidencah uresničen le 68-odstotno  
 (od tega je okoli tretjina sanitarnega poseka).  
 Če upoštevamo še ugotovitev, da je po podatkih  
 stalnih vzorčnih ploskev delež poseka brez  

 odobritve v zasebnih gozdovih znaten in znaša  
 27 %, lahko sklepamo, da posek, kot glavno  
 gojitveno opravilo, v vse manjši meri usmerja  
 stroka.
- Srečujemo se z velikim pomanjkanjem mladovij  
 (4,1 %, namesto 10–15), v obdobju 2001-2010  
 pa je bil načrt obnove realiziran le s 65 odstotki 
 (državni gozdovi 84 %, zasebni gozdovi 54 %).
• Ob sicer ugodni zasnovi, negovanost gozdnih  
 sestojev ne kaže najboljše podobe; ne le zasebni, 
 tudi državni gozdovi niso ustrezno negovani.  
 Tako stanje je razumljivo, saj izvajanje z načrti  
 predvidenih gojitvenih, varstvenih in drugih  
 del zaostaja za načrtovanim tudi v minulem  
 ureditvenem obdobju. Stanje je najbolj  
 kritično na področju nege, saj je bila v minulem  
 ureditvenem obdobju opravljena le slaba  
 polovica nege, ki je bila z območnim načrtom  
 predvidena za obdobje 2001–2010 (v državnih 
 gozdovih 71 %, v zasebnih gozdovih 35 %). Tudi  
 to kaže na premajhen vpliv stroke na usmerjanje  
 razvoja gozdov.

Že v preteklosti relativno velik obseg sanitarnega 
poseka (in posledično zmanjšan delež negovalnega 
poseka) je po letu 2014 (žled in podlubniki) postal 
prevladujoč in v veliki meri usmerja tok razvoja 
slovenskih gozdov. 

Če na koncu poskušamo odgovoriti na zasta-
vljeno vprašanje, lahko ugotovimo, da imajo v 
zadnjem obdobju odločujoč vpliv na razvoj gozdov 
narava in lastniki gozdov. Stroka je, tudi zaradi več 
kot prepolovljenih sredstev iz državnega proračuna 
namenjenih za sofinanciranje ukrepov, s katerimi 
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Slika 3: Pismo 2

Gozdarstvo v času in prostoru
bi pomagala pri usmerjanje razvoja gozdov, posta-
vljena nekako bolj na stranski tir. 

V dobro gozdov, lastnikov in javnosti moramo 
v najkrajšem času vzpostaviti pogoje, da bo imela 
stroka odločujoč vpliv pri usmerjanju razvoja 
gozdov, tako v normalnih, kot tudi izrednih raz-
merah.

Mag. Franc PERKO (avtor uvodnika)

Tokrat se je odzval direktor Zavoda za gozdove 
Slovenije Damjan Oražem z odpovedjo naročnine 
na Gozdarski vestnik (Slika 3: Pismo 2).
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Gozdarstvo v času in prostoru
Kot urednik sem želel ta dopis objaviti kot 

uvodnik majske številke Gozdarskega vestnika. 
S tem pa člani uredniškega odbora niso soglašali, 
predlagali so, da se z direktorjem Zavoda za goz-
dove Slovenije sestanemo na uredniškem odboru.

20. aprila 2016 je bila sklicana seja uredni-
škega odbora Gozdarskega vestnika, na katero 
smo povabili tudi direktorja Zavoda za gozdove 
Slovenije g. Damjana Oražma.

Direktor Zavoda za gozdove Slovenije se 
sestanka zaradi drugih nujnih obveznosti ni 
mogel udeležiti, med drugim pa je v svojem 
opravičilu dodal:
Tudi sicer imam s takimi sestanki, na katerega me 
g. Perko vabi, precej čudne občutke. Gre namreč 
za povsem enostavno zadevo: na trgu je revija, ki 
jo kupuje nekaj naročnikov. Eden od naročnikov 
meni, da ni prav, da je del vsebine tak, da glavni 
urednik neargumentirano pljuva po njem in se pač 
odloči, da za take stvari ne bo zapravljal niti časa 
niti denarja. Slučajno ta naročnik to naročnino 
pokriva s proračunskim denarjem in če vpraša 
svojega nadrejenega, ali je smotrno z državnim 
denarjem kupovati neupravičene »pljunke«, ki letijo 
na naročnika in državo, je odgovor vnaprej znan. 
Verjamem, da je sestanek dobronameren, ampak 
izgleda pa tako, da je naročnik šel po dolgoletnem 
rednem nakupovanju revije tokrat mimo kioska brez 
nakupa in ga prodajalec skupaj z uredniškim odbo-
rom lovita po ulici (in na sestankih) z namenom, 
da ga prepričata, da revijo pač mora kupovati… 
Veljajo tako tržne razmere (načelo ponudbe in 
povpraševanja) kot tudi svoboda izražanja in oboje 
sta ustavni kategoriji. Revija mora sama presoditi, 
kakšne vrste bralcev želi pritegniti in verjamem, da 
obstaja tržna niša tudi za prodajo takih uvodnikov. 
Zavod za gozdove Slovenije pa ne sodi vanjo in 
ne želi vplivati na vašo svobodo pisanja in vašo 
tržno usmeritev. Moja udeležba na sestanku bi 
lahko komu dišala po tem, da ZGS skuša vplivati 
na vsebino in mnenja avtorjev, čemur se pa želim 
v velikem loku in na vsak način izogniti.

Žal gre prav za to; s svojo odločitvijo je direktor 
Zavoda za gozdove Slovenije jasno pokazal, da želi 
vplivati na vsebino uvodnikov, pa mogoče tudi 
na druge kritične prispevke v slovenski strokovni 
gozdarski reviji Gozdarski vestnik, ki izhaja že od 
leta 1938. Takšna nesprejemljiva stališča zastopa 
inštitucija, ki ji je zaupano strokovno usmerjanje 
razvoja vseh slovenskih gozdov (kjer pa ne velja 
načelo ponudbe in povpraševanja!) in ki jo v 
celoti financira država. Mirno se je odpovedala 
slovenski strokovni gozdarski reviji, ki opozarja 
tudi na slabosti pri gospodarjenju s slovenskimi 
gozdovi in ki jo kot znanstveno periodično publi-
kacijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije.

Po temeljiti razpravi je uredniški odbor sprejel 
naslednje stališče:
Uredniški odbor Gozdarskega vestnika je na seji 
20. aprila 2016 obravnaval zaplet, ki ga, zaradi 
velikega pomena Gozdarskega vestnika za celotno 
gozdarsko stroko, obžaluje. Uredniški odbor si hkrati 
želi več sodelovanja vseh gozdarskih inštitucij pri 
Gozdarskem vestniku.

Šele ko so smrekovi podlubniki poleti 2016 
popolnoma ušli izpod nadzora gozdarjem in lastni-
kom in so začeli biti plat zvona tudi mediji, so se 
le zganili Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano RS, Vlada RS in Zavod za gozdove Slo-
venije ter pripravili in napovedali določene ukrepe 
in (tudi zakonske) spremembe, ki bi omogočali 
uspešnejše spopadanje s kalamitetami v slovenskih 
gozdovih in tudi uspešnejše usmerjanje razvoja 
gozdov, ki je po sedanji zakonodaji glavna naloga 
Zavoda za gozdove Slovenije. Vse to kaže, kako 
prav sta imela kritična uvodnika v marčevski in 
aprilski številki Gozdarskega vestnika.

Mag. Franc PERKO
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Uvodnik

Kongres IUFRO pred tridesetimi leti in 
dandanes

Lesne branike že dolgo ne služijo več zgolj oceni starosti drevesa. V tej 
številki lahko preberete, kako lahko na podlagi lesnoanatomskih značil-
nosti proučujemo tudi minule podnebne značilnosti. Struktura lesnih 
branik razkrije tudi marsikatero podrobnost na temo prepoznavanja 
trenutnih in minulih geomorfoloških procesov, kot so snežni plazovi, 
poplave, skalni podori. Tako so drevesa prave »neme priče« zgodovine.

Kar trideset branik je že priraslo od organizacije 18. Svetovnega kongresa 
IUFRO v Ljubljani (1986). To je bilo leto, ko se je vsa slovenska gozdarska 
stroka povezala in organizirala številne ekskurzije po celotni Jugoslaviji in 
hkrati intenzivno promovirala svoje znanje na področju gospodarjenja z 
gozdovi. Takrat je dogodek slavnostno potekal v ljubljanskem Cankarjevem 
domu, kjer je več kot dva tisoč udeležencev lahko prisluhnilo kar šesto 
različnim referatom. Številni ga še vedno imenujejo kot najpomembnejši 
dogodek slovenskega gozdarstva in lesarstva. Da je bil svetovni kongres 
tisto leto v Ljubljani, velja pomembno vlogo pri tem pripisati predvsem 
prof. dr. dr. h. c. Dušanu Mlinšku, ki je bil takrat tudi predsednik IUFRO. 
Priprave in izzivi za organizacijo kongresa so bili v tistem letu podrobno 
predstavljeni v naši stanovski reviji. Na drugi stani aktualne številke pred-
stavljamo kazalo šeste številke vestnika, vsebine pa boste lahko kmalu 
prebrskali v spletnih arhivskih številkah.

Sredi novembra je Državni svet pripravil posvet o pristopih k zagonu 
gozdno-lesne verige in dosegu konkurenčnosti Slovenije na tem področju. 
Sosednja Avstrija na leto ustvarja velike dobičke iz tega področja, njihova 
gozdno-lesna veriga je glede na letni dohodek takoj za turizmom. Pri 
tem se ne moremo izogniti vprašanju, kako je mogoče, da na eni strani 
državne meje gozdno-lesna veriga odlično deluje, na drugi (naši) pa se 
šele posvetujemo o njenem zagonu?

Dr. Mitja SKUDNIK
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Znanstvena razprava
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Ocena rabe lesa v energetske namene na primeru občine Šentjur
Assessment of Wood Use for Energy in the Case of Šentjur Municipality

Zoran POLNAR1, Lidija ZADNIK STIRN2, Janez KRČ3

Izvleček:
Polnar, Z., Zadnik Stirn, L., Krč, J.: Ocena rabe lesa v energetske namene na primeru občine Šentjur. Gozdarski 
vestnik, 74/2016, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 31. Prevedeno s strani av-
torjev, jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V luči ciljev evropskih direktiv in slovenskih akcijskih načrtov prispevek analizira povečano rabo lesa za ener-
getske namene, razpoložljivost in izkoriščenost lesa za energijo na področju občine. Kratkemu uvodu o pred-
nostih in slabostih, ki jih prinaša povečana raba lesa za energetske namene družbi kot celoti, sledi predstavitev 
metodologije za oceno razpoložljivosti lesa v občini za njegovo rabo v velikih kurilnih napravah za ogrevanje 
javnih objektov in zadovoljevanje potreb industrije v občini pa tudi za ogrevanje v gospodinjstvih. Pri tem smo 
upoštevali štiri možne scenarije, ki se nanašajo na posek, in namenili pozornost sortimentaciji. Uporabili smo 
domače in tuje raziskave ter analizo SWOT, s katero generiramo dejavnike, ki vplivajo na izkoriščenost lesa za 
energijo v občini. Strokovnjaki so s pomočjo anket primerjali posamezne dejavnike med seboj. Rezultate anket 
smo analizirali z metodo AHP, ki razvrsti dejavnike po pomembnosti. Predstavljeno metodologijo smo uporabili 
na primeru Občine Šentjur. Vir podatkov za raziskavo so bili podatki gozdarskega informacijskega sistema in 
Lokalni energetski koncept za Občino Šentjur. Ugotovili smo, da je v gozdovih v mejah Občine Šentjur dovolj lesa 
za energetsko uporabo v velikih kotlih, toda zaradi prevladujoče zasebne lastnine in drobnoposestne strukture 
gospodarjenje z gozdovi ne izpolnjuje potenciala. Za večjo izkoriščenost potenciala bodo potrebni inovativni 
ukrepi pri združevanju, predvsem majhnih lastnikov. Dejavnik, ki najbolj pozitivno vpliva na možnost izko-
riščanja lesa za energetske namene v velikih kotlih Občine Šentjur, je prisotnost infrastrukture za skladiščenje 
in predelavo. Najbolj negativno pa vplivata neuporaba sodobnih tehnologij sečnje in spravila ter majhen delež 
iglavcev v lesni zalogi.
Ključne besede: les za energetsko rabo, razpoložljivost lesa, SWOT, AHP, Občina Šentjur, velike kurilne naprave

Abstract:
Polnar, Z., Zadnik Stirn, L., Krč, J.,: Assessment of Wood Use for Energy in the Case of Šentjur Municipality. 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 74/2016, vol. 10. In Slovenian, abstract and summary in 
English, lit. quot. 31. Translated by the authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of 
the Slovenian text Marjetka Šivic.
In the light of the objectives of the EU directives and Slovenian action plans for an increased use of wood for 
energy, this article examines the availability and utilization of wood for energy in the municipality. A brief 
introduction on the advantages and disadvantages for the society as a whole, arising from the increased use of 
wood for energy purposes, is followed by the presentation of methodology for assessing the availability of wood 
in the municipality for its use in large boilers for heating public facilities and to meet the needs of industry in 
the municipality as well as for domestic heating. In this context we considered four possible scenarios relating 
to felling and devoted special attention to assortimentation. We have relied upon domestic and foreign research 
and applied SWOT analysis which is used to generate factors affecting the utilization of wood for energy in the 
municipality. Through surveys, the experts compared the individual SWOT factors. The survey results were 
analyzed using AHP method, which ranks the factors according to their importance. Presented methodology 
was applied in the case of Šentjur Municipality. The source of data for the research consists of data from the na-
tional forest inventory and the local energy concept for the municipality Šentjur. Within the limits of the Šentjur 
Municipality, there are sufficient quantities of wood for a possible district heating project, but the availability 
of biomass is not satisfying for now, since it depends heavily on the majority share of privately owned forests 

1Z. P., mag. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 
1000 Ljubljana
2Prof. dr. L. Z. S., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 
Ljubljana
3Prof. dr. J. K., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Les za energetsko rabo je eden najpomembnejših 
obnovljivih virov energije (OVE), predvsem v 
kontekstu doseganja ciljev EU glede podnebnih 
sprememb in energije (Directive 2009/28/EC, 
2009). Les kot energent prispeva k zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov in pripomore k blažitvi 
globalnega ogrevanja, je obnovljiv vir, kar zago-
tavlja trajno oskrbo in nižjo ceno v primerjavi s 
fosilnimi viri energije (Stupak in sod., 2007). Prav 
zato politične direktive in dokumenti v svetu in 
tudi v Evropi predpostavljajo in postavljajo kot 
cilj povečano rabo lesa v energetske namene 
(Linstad in sod., 2015, European Commission, 
2013). To velja tudi za Slovenijo, ki na podlagi 
dokumentov EU, zlasti Direktive 2009/28/EC 
(2009), ki določa, da mora vsaka država članica 
sprejeti nacionalni akcijski načrt za obnovljive 
vire energije (AN OVE) za obdobje 2010–2020, 
v svojem AN OVE (2010) postavlja za cilj do leta 
2020 povečanje OVE na 25 %. Da je Slovenija na 
dobri poti glede povečanja rabe lesa v energetske 
namene, kažeta tudi podatka, da je imela Slovenija 
v letu 2005 že 16,2 % energije iz OVE in da je bil 
v letu 2011 delež lesa v OVE 43,8 % (UNECE/
FAO, 2013).

Glede na to, da je Slovenija sorazmerno bogata 
z gozdovi in lesom, doseganje postavljenih ciljev 
v AN OVE ni nemogoče. Zavedamo se, da ima 
povečanje deleža lesa za energijo po eni strani 
vrsto pozitivnih učinkov, predvsem socialno-
-ekonomske učinke, kot so večja energetska 
samooskrbnost in nove aktivnosti na podeželju, 
kar zmanjšuje nezaposlenost in povečuje družbeni 
prihodek ter manjše stroške ogrevanja (Gozdarski 
inštitut Slovenije, 2012), in ekološke učinke, kot 
že omenjeno, zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov, in nenazadnje učinkuje tudi na pove-
čevanje intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi 
ter organiziranje lastnikov gozdov (Zavod za 

gozdove Slovenije, 2015a). Primere večje ener-
getske samooskrbnosti že opazimo v nekaterih 
lokalnih skupnostih v Sloveniji, v prvi vrsti v 
Občini Šentrupert, v Kozjem imajo toplarno, ki 
napaja del industrije in javnih objektov, v Ločah 
so vzpostavili manjši sistem daljinskega ogrevanja, 
v nekaterih večjih mestih, na primer Velenje in 
Ljubljana, kjer termoelektrarna in toplarna na 
leto porabita do 100.000 ton sekancev, kar je 
optimalno glede na potrebe celotnega sistema in 
posodobitve (Krajnc in Piškur, 2009). Pozitivne 
učinke večje samooskrbe z lesom za energetsko 
uporabo na primerih ugotavljajo tudi nekateri 
tuji avtorji (Hoogwijk 2004, Kanzian in sod. 
2009, Prins 2010), ki izpostavljajo, da so pozitivni 
učinki najbolj vidni pri skupnostih, ki živijo v 
območjih s slabšimi prometnimi povezavami ter 
v gozdnatih predelih.

Po drugi strani pa ima raba lesa kot energenta 
vrsto pomanjkljivosti: nezaželene okoljske učinke 
zlasti zaradi povišanih koncentracij trdnih delcev 
v izpustih (PM10 in PM2,5), kar je ponekod zelo 
pereča težava. Večja koncentracija trdnih delcev 
v izpustih je deloma povezana tudi s slabimi izko-
ristki kurilnih naprav za ogrevanje gospodinjstev. 
Nadalje pa smo zlasti v Sloveniji priča zahtevam, 
da se je za uporabo lesa v energetske namene 
treba odločiti razumno in selektivno in v prvi 
vrsti uporabiti les za izdelke z najvišjo mogočo 
dodano vrednostjo, kot energent pa uporabiti 
manj kakovosten les, lesne ostanke pri predelavi 
lesa in odslužene lesene izdelke (Pohleven, 2009).

Te prednosti in slabosti pri iskanju ustre-
znejšega načina energetskega izkoriščanja lesne 
biomase so velik tehnološki in tudi raziskovalni 
izziv. Nove tehnologije velikih kotlov na lesno 
biomaso v kombinaciji s sistemi daljinskega ogre-
vanja v urbanih naseljih so pomemben ukrep pri 
zmanjšanju emisij, saj je pri velikih kotlih mogoče 
veliko učinkoviteje nadzirati in zmanjševati izpust 
trdnih delcev, v kar nas zavezuje tudi direktiva o 

and fragmented structure, present in the vast majority of the municipality. To raise the availability of biomass, 
innovative measures are necessary, as well as efforts of owners to join, especially small shareholders. The factor, 
impacting the possibility of using wood for energy purposes in large boilers of Šentjur Municipality most positively, 
is the presence of infrastructure for storage and processing, while non-use of modern technologies for harvesting 
and skidding, and a small percentage of conifers in the timber stock represent an important negative impact.
Key words: use of wood for energy, wood availability, SWOT, AHP, Šentjur Municipality, large boilers
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mejnih vrednostih emisij (Direktiva 2009/31/ES, 
2009). Med raziskavami s področja uporabe lesa 
za energijo pa je treba omeniti:
•	 odstranjevanje	ovir	za	povečano	rabo	biomase	 
 kot energetskega vira, projekt Sklada za  
 svetovno okolje (Global Environment Facility  
 – GEF) za spodbujanje rabe lesne biomase kot  
 energetskega vira. Projekt je bil usmerjen tudi  
 v zgraditev sistemov za daljinsko ogrevanje na  
 lesno biomaso (nosilec Ministrstvo za okolje  
 in prostor RS, 2002–2007),
•	 preskrbo	in	rabo	bioenergije	v	pomenu	spod- 
 bujanja trajnostnega gospodarjenja z gozdom,  
 projekt FAO (nosilec Zavod za gozdove  
 Slovenije, 2003–2005),
•	 promocijo	lesne	biomase	v	alpskem	prostoru 
 (ALPENERGYWOOD), projekt v okviru  
 programa EU INTERREG III B (nosilec  
 Gozdarski Inštitut Slovenije, 2003–2006).
•	 konkurenco	 pri	 uporabi	 gozdnega	 prostora	 
 (COOL – COmpeting uses of fOrest Land),  
 projekt programa ERA-NET WoodWisdom- 
 Net 2 (nosilec Biotehniška fakulteta, Oddelek za  
 gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2012– 
 2015), v katerem so raziskovalci analizirali,  
 primerjali in ovrednotili različne pristope  
 gospodarjenja z gozdovi in politične strategije,  
 povezane z vprašanjem povečane proizvodnje  
 lesa za energetske namene v izbranih evropskih  
 državah (Finska, Nemčija, Norveška, Slovenija  
 in Španija), ne da bi pri tem ogrozili cilje  
 preostalih politik ali povečali konflikte med  
 deležniki,
•	 potencial	lesne	biomase	iz	gozdov	po	občinah	 
 v Sloveniji je raziskoval Zavod za gozdove  
 Slovenije v okviru tako imenovanega projekta  
 SWEIS (Slovenia Wood Energy Information  
 System), ki temelji na projektu WISDOM  
 (Masera in sod., 2006, Zavod za gozdove  
 Slovenije, 2015b).

Čeprav so nekatere omenjene raziskave, zlasti 
SWEIS, analizirale proizvodnjo, izvoz, uvoz in 
porabo lesa za energetske namene po občinah 
v Sloveniji, so le-te potekale na nacionalnem ali 
celo na mednarodnem nivoju. Naše zanimanje v 
tem prispevku pa je v luči direktiv, prednosti in 
slabosti usmerjeno na analizo razpoložljivosti 
in izkoriščenosti lesa za energijo v občini nepo-
sredno, in sicer z uporabo metod GIS, SWOT 

(prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) in 
AHP (Analitični Hierarhični Proces). V okviru 
prednosti in slabosti, ki so v občini glede upo-
rabe lesa za energetske namene, smo namreč 
želeli ugotoviti razpoložljivost lesa v občini za 
njegovo uporabo v velikih kurilnih napravah za 
ogrevanje javnih objektov in za zadovoljevanje 
potreb industrije v občini in tudi za ogrevanje v 
gospodinjstvih. V metodološkem delu prispevka 
najprej predlagamo analizo količine lesa, ki jo je 
mogoče pridobiti iz gozdov obravnavane občine 
glede na štiri scenarije gospodarjenja z gozdom, 
in potrebe po energiji v občini. Nato ocenimo 
dejavnike, ki vplivajo na potencial za pridobiva-
nje lesa za energetsko uporabo, kot so struktura 
lastništva, odprtost s prometnicami, vpliv sestojne 
zgradbe in strukture, prisotnost tehnologij sečnje 
in spravila ter tehnologije za predelavo surovine, 
možnosti transporta in tudi možnost izkoriščanja 
sečnih ostankov in lesa iz zunajgozdnih nasadov 
ter urbane drevnine. Na koncu pa predlagamo 
še analizo SWOT-AHP, s katero generiramo in 
ovrednotimo dejavnike, ki vplivajo na potencial 
za pridobivanje lesa za energetsko uporabo. Opi-
sani postopek analize razpoložljivosti in uporabe 
lesa v velikih kotlih ter dejavnikov, ki vplivajo na 
potencial za pridobivanje lesa za energetsko rabo, 
smo v prispevku uporabili na primeru Občine 
Šentjur. Za Občino Šentjur smo želeli raziskati, 
ali je v gozdovih v mejah Občine Šentjur dovolj 
lesa za energetsko uporabo v velikih kotlih, ali so 
zadostne zmogljivosti za pridobivanje in uporabo 
lesne biomase za zagon projektov daljinskega 
ogrevanja. Nadalje nas je zanimalo, ali v Občini 
Šentjur zaradi prevladujoče zasebne lastnine in 
drobnoposestne strukture gospodarjenje z goz-
dovi izkorišča potencial in ali so lastniki gozdov v 
Občini Šentjur primerni za povezovanje pri prido-
bivanju in trženju lesa. Ugotavljali smo tudi, ali so 
možnosti za izkoriščanje sečnih ostankov in lesne 
biomase iz zunajgozdnih nasadov v občini in kako 
se lotiti sortimentacije. Generirali smo dejavnike 
SWOT, ki vplivajo na možnost izkoriščanja lesa 
za energetske namene v velikih kotlih Občine 
Šentjur in jih analizirali z metodo AHP. Tako so 
metode analize definirane v drugem poglavju 
tega prispevka, v tretjem navajamo konkretne 
rezultate iz Občine Šentjur, v četrtem poglavju pa 
prispevek zaključimo s krajšo diskusijo.
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2 METODOLOŠKI PRISTOP
2 METHODOLOGICAL APPROACH

V okviru pregleda objavljenih del s področja 
ocenjevanja razpoložljivosti in izkoriščenosti lesa 
v energetske namene nas je zanimalo: tehnologije 
za pridobivanje biomase, zlasti tehnologije pri-
dobivanja v prvih redčenjih smrekovih sestojev 
(Laitila in sod., 2010), ocenjevanje potenciala 
za pridobivanje biomase s pomočjo daljinskega 
zaznavanja, predvsem model WISDOM (Woodfuel 
Integrated Supply/Demand Overview Mapping 
Model), (Masera in sod., 2006), pa tudi transporta, 
saj gre pri biomasi za velike količine transporti-
rane surovine in razpršene lokacije pridobivanja 
(Kanzian in sod., 2009), metodologije za ocene 
potencialnih količin lesa na trgu in različnih rab 
tega lesa (Krajnc in sod., 2014), analize trga in 
aktivnosti za spodbujanje rabe biomase (Prins, 
2010) ter kakovosti surovine (Nurmi in Hillebrand, 
2007), kar pa žal ni osnova za sortimentacijo, ker 
avtorja obravnavata le vlažnost surovine in razlike 
med zelenimi sekanci in sekanci izključno iz lesa.

Za natančen opis območja raziskave o raz-
položljivosti in izkoriščenosti lesa kot energenta 
uporabimo metodologijo zbiranja ključnih para-
metrov o gozdovih, kot so površina, prostorska 
razporeditev površin, kjer pridobivanje poteka, 
kar je pomembno pri izbiri uporabe tehnologij 
in transporta, lesna zaloga, prirastek, etat, posek, 
lastništvo in podatki o rabi energije in energentov 
na tem območju. Prostorski okvir raziskave je 
Občina Šentjur, v kateri sta v celoti zajeti gozdno-
gospodarski enoti Šentjur in Planina ter približno 
tretjina gozdnogospodarske enote Bohor. Podatke 
pridobimo na SURS, ZGS, z uporabo GIS in pro-
grama MapInfo ter v okviru podatkov, obstoječih 
za območje/občino (gozdnogospodarski načrt, 
gozdne inventure, realizacija poseka, lokalni 
energetski koncept, ankete). Analiza območja 
je narejena po metodologiji, opisani v Loeffler 
in sod. (2006). Metodologijo za sortimentacijo 
za raven občine, s katero določamo količine 
lesa, primerne za energetsko uporabo, pa smo 
razvili sami na podlagi sortimentacije GGO, 
v katerega sodi občina. Razlog za to je, da je 
sortimentacija dostopna le za državne gozdove 
(Gozdno gospodarski načrti GGO). Vendar pa 
zaradi velikega deleža zasebnih gozdov in tudi 

drugačne mešanosti in drevesne sestave za les, 
pridobljen po občinah, ne ponazori dejanskega 
stanja. Zato smo na podlagi sortimentacije za 
GGO Celje modelirali sortimentacijo za Občino 
Šentjur. Ker je drevesna sestava v občini precej 
podobna drevesni sestavi v GGO, v katerem je 
občina oziroma je posek po drevesnih vrstah 
podoben, sortimentacijo preračunamo glede 
na zastopanost drevesnih vrst v celotnem GGO.

Za prikaz potenciala lesa za energetske namene 
v območju oblikujemo štiri scenarije, ki se nana-
šajo na posek lesa:
•	 scenarij	1:	upoštevamo	zgolj	podatke	o	trenu- 
 tnem poseku, ki se izvaja v gozdovih občine,
•	 scenarij	2:	upoštevamo	količine	lesa,	ki	bi	jih	 
 lahko pridobili, če bi dosegali predvidene  
 količine možnega poseka, ki jih predpisuje  
 Zavod za gozdove Slovenije,
•	 scenarij	3:	upoštevamo	količino	 lesa	kot	pri	 
 scenariju 2, kot les za energetsko uporabo pa  
 upoštevamo tudi hlodovino slabše kakovosti,
•	 scenarij	4:	upoštevamo	količino	lesa,	ki	bi	jo	 
 lahko pridobili, če bi izkoriščali 95 % letnega  
 prirastka.

Za izračun potrebnih količin lesa za energetsko 
rabo glede na številne vplivne parametre, kot so 
kurilnost goriva, vsebnost vode v biomasi, izkori-
stek kotla, pa uporabimo metodologijo po Kranjc 
in sod. (2009). Potencial za pridobivanje lesa za 
energetsko uporabo smo ocenili tudi s skupinskim 
analitičnim hierarhičnim procesom (AHP), (Saaty, 
2006). Kot izhodišče za skupinsko raziskavo AHP 
uporabimo analizo SWOT (Zadnik Stirn, 2008), na 
podlagi katere smo izdelali anketni vprašalnik, ki 
ga izvedemo med strokovnjaki z različnih področij, 
povezanih z biomaso. Vključenost več deležnikov 
v odločanje lahko prispeva več izkušenj, znanja, 
različnih pogledov in osebnih mnenj. Anketiranci 
na lestvici od 1 do 9 ocenijo pare skupin SWOT 
in pare dejavnikov iz posamezne skupine SWOT. 
V našem primeru upoštevamo, da so ocene vseh 
deležnikov enako pomembne. Nato dobljene 
parne primerjave vsakega anketiranca zapišemo 
v obliki matrik. Za združevanje ocen uporabimo 
metodo geometrijske sredine (GMM). Združene 
ocene zapišemo v matrike parnih primerjav, ki jih 
kvadriramo in po vrsticah normaliziramo. Norma-
lizirane vrednosti predstavljajo uteži posamezne 
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skupine SWOT oziroma posameznega dejavnika 
(na lestvici od 0 do 1). Kvadriranje ponavljamo, 
dokler niso rezultati, v primerjavi s prejšnjimi 
iteracijami, enaki ali odstopajo zgolj minimalno 
(na primer za manj kot 0,001), (Zadnik Stirn in 
Grošelj, 2013). Vrednosti skupin SWOT (norma-
lizirane kvadrirane matrike parnih primerjav) 
predstavljajo utež za določanje pomembnosti 
dejavnika. Vrednosti dejavnikov znotraj skupine 
predstavljajo združene ocene vseh ocenjevalcev in 
razvrščajo dejavnike po pomembnosti v primer-
javi z drugimi dejavniki iz iste skupine. Vrednost 
dejavnikov znotraj skupine nato množimo z oceno 
skupine, da izračunamo končni rezultat oziroma 
določimo, kateri dejavniki izmed celotnega nabora 
so najpomembnejši.

3 REZULTATI
3 RESULTS

Ob upoštevanju vseh direktiv EU, akcijskih načr-
tov v Sloveniji, prednosti novih tehnologij, zlasti 
velikih kotlov in daljinskega ogrevanja, možnosti 

dostopa do podatkov in ustreznih metodologij, 
navedenih v predhodnem poglavju, smo naredili 
analizo razpoložljivosti in rabe lesa kot energenta 
za Občino Šentjur. 

3.1 Predstavitev območja raziskave in 
potrebe po biomasi v Občini Šentjur

3.1 Presentation of the research area and 
the needs for biomass in the Šentjur 
Municipality

Občina Šentjur je ena večjih občin v Sloveniji; 
meri 222 km2 in ima okrog 19.000 prebivalcev. 
Gostota poselitve je manjša kot državno povpre-
čje in znaša 85 prebivalcev/km2 (Statistični urad 
RS, 2013). Gozdnatost je 49 %. Prisotni sta dve 
gozdnogospodarski enoti, GGE Šentjur in GGE 
Planina, na jugu pa je znotraj občine tudi del 
GGE Bohor. Posamezne kazalnike stanja gozdov 
najdemo v bazah podatkov inventure. Podatke o 
lesni zalogi, sečnji in poseku navajamo v Pregle-
dnici 1, o lastništvu pa v Preglednici 2. 

Preglednica 1: Območje raziskave – Občina Šentjur in njeni gozdovi (GGN, GGE, 2011)
Table 1: Location of research – Šentjur Municipality and its forests (GGN, GGE, 2011)

GGE Površina
(ha)

Lesna zaloga 
(m3/ha)

Mešanost
(%) Prirast. 

(m3/ha)
Sprav. 

razd. (m)
Odprtost

 (%)
igl. lst. sk. igl./list.

Šentjur 4655 122 181 303 40/60 7,65 269 87

Planina 4917 38 251 289 13/87 7,81 281 89

Bohor 1432 128 225 353 36/64 8,57 352 88

Skupaj 11004 85 218 303 28/72 7,84 285 88

GGE

Dovoljene sečnje 
(m3/leto)

Realizacija 
Posek 

(m3/leto)

Posek/I 
(%)

igl. lst. sk. sk. igl/lst

Šentjur 9490 13390 22880 12057 44/56 34

Planina 3750 22515 26265 14254 16/84 37

Bohor 4047 7548 11595 8816 39/61 72

Skupaj 17287 43453 60740 35127 31/69 40
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Osnova za ugotavljanje potreb po lesu za energet-
sko uporabo so podatki o porabi in proizvodnji 
energije, pridobljeni iz Lokalnega energetskega 
koncepta Občine Šentjur (Gornjak in sod., 2011). 
Podatki za porabo energije za leto 2011 (Gornjak 
in sod., 2011) so v Preglednici 3. Les je zastopan 
z 42 % deležem, gledano v celoti, pri ogrevanju 
stanovanj pa je zastopan nekoliko manj kot 50 %, 
kar se približno ujema s povprečjem v Sloveniji 
v letu 2011, ko je bil delež lesa v OVE 43,8 % 

Preglednica 2: Lastniška struktura gozdov v Občini Šentjur (GGN, GGE, 2011)
Table 2: Ownership structure of forests in the Šentjur Municipality (GGN, GGE, 2011)

Preglednica 3: Pregled porabe energije in energentov v Občini Šentjur (Gornjak in sod., 2011)
Table 3: Overview of energy use and energy sources in the Šentjur Municipality (Gornjak in sod., 2011)

Zasebno (%) Državno (%) Občinsko (%) Skupaj (ha)
GGE Šentjur 97,8 2 0,2 4655
GGE Planina 90 9,5 0,5 4917
GGE Bohor 25 74,9 0,1 1432

(UNECE/FAO, 2013). Industrija, ki kot energent 
uporablja les, uporablja sodobne kotle na lesne 
sekance, stanovanjski objekti pa se večinoma 
ogrevajo s kotli na polena starejše izdelave (Gor-
njak in sod., 2011). Čeprav skozi leta beležimo 
večjo porabe energije, to ne bo nujno vplivalo na 
večjo porabo energentov (predvsem lesa), saj je 
na voljo vedno več sodobnih peči, ki imajo boljši 
izkoristek (Krajnc in sod., 2009).

Porabniki (MWh/leto)
Energent Javne zgradbe Industrija Stanovanja Skupaj %

KO* 1018 4879 30476 36373 38
ZP* 3154 6964 4886 15003 16
Les 0 3144 37572 40716 42

UNP* 434 70 694 1197 1
Premog 0 0 2072 2072 2

Elektrika 0 0 549 549 1
Drugo 0 0 322 322 0
Skupaj 4605 15056 76570 96231 100

*KO: kurilno olje, ZP: zemeljski plin, UNP: utekočinjeni naftni plin

V Občini Šentjur sedaj les kot energent upo-
rabljata le dve lesnopredelovalni podjetji, ki 
zadovoljujeta samo svoje potrebe po energiji. Za 
ugotavljanje porabe energije v občini smo kot 
vhodni podatek vzeli kWh energije, porabljene 
v enem letu. Potrebe po lesu za ogrevanje javnih 
objektov in industrije v občini, ki smo jih izraču-
nali z uporabo parametrov, kot so kurilnost lesa, 
gostota, vsebnost vode in izkoristek kotla, kažejo, 
da bi uporaba izključno lesa kot energenta prinesla 
potrebe po 7.900 tonah oziroma 11.420 m3 lesa 
na leto. Poleg tega je treba upoštevati, da v občini 
trenutno porabijo za ogrevanje stanovanjskih 

objektov še okrog 20.000 m3 lesa listavcev, pred-
vsem bukve in hrasta ter pelet, ki pa so zastopani 
z zelo majhnim deležem (Gornjak in sod., 2011).

3.2 Količine lesa po scenarijih
3.2 Amounts of wood regarding the scenarios

Potenciala za pridobivanje lesa za energetsko 
uporabo ne predstavlja le količina lesa na območju 
Občine Šentjur (Preglednica 1), ampak je odvi-
sen od več dejavnikov: prostorske razporeditve 
površin za pridobivanje, količine lesa na povr-
šinah, drevesne sestave (les iglavcev ima boljše 
lastnosti za uporabo v velikih kotlih) (Laitila in 
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sod., 2010), prostorske razporeditve uporabnikov, 
predvsem pa strukture lastništva. Nadalje smo 
za določitev potenciala uporabili še podatke 
inventure in metodologijo, opisano v Loeffler 
in sod. (2006), ter sortimentacijo, iz katere smo 
razbrali, koliko lesa slabše kakovosti, primernega 
za energetsko uporabo, je mogoče pridobiti na 
območju občine. Predpostavili smo štiri možne 
scenarije, ki temeljijo na predpostavkah realizacije 
poseka in so predstavljeni v poglavju Metodološki 
pristop (Slika 1).
•	 Scenarij	1	upošteva	trenutno	stanje	poseka,	to	 
 je od 35.000 do 36.000 m3 lesa (Preglednica 1).  
 Glede na uporabljeni model sortimentacije, ki  
 predvideva, da bo 62 % lesa slabše kakovosti, je  
 za energetsko uporabo primernih 21.600 m3, 
 od tega 3.500 m3 iglavcev, kar je le 30 %  
 potreb industrije in javnih zgradb po iglavcih.  
 Ocenjujemo, da je takšna količina nezadostna  
 za zagotavljanje stalne dobave energijskega lesa 
 za uporabo v velikih kotlih. Ob predpostavki,  
 da bi bila Občina Šentjur samozadostna pri 
 lesnem gorivu, je treba dodati še 20.000 m3  
 na leto, ki jih za ogrevanje porabijo izključno 
 gospodinjstva. Strogo gledano bi v takem  

 primeru morali porabiti ves les zgolj za namene  
 ogrevanja (analize potreb po energiji so  
 pokazale, da bi industrija in javne zgradbe  
 za ogrevanje porabile 11.420 m3 lesa). Uporaba  
 lesa, ki bi ga glede na kakovost lahko namenili  
 za hlodovino, pa je za uporabo v energetske  
 namene neprimerna.
•	 Scenarij	2	predvideva	100	%	realizacijo	etata,	 
 kar bi znašalo 43.750 m3 lesa za energetsko  
 rabo, od tega 8.900 m3 lesa iglavcev. To pa bi  
 bila že zadostna količina lesa za ogrevanje  
 večjih porabnikov in skoraj vseh domov.
•	 Scenarij	3	predvideva	poleg	100	%	realizacije	 
 etata še, da kot energijski les štejemo tudi  
 hlodovino slabše kakovosti. V tem primeru  
 bi bilo mogoče pridobiti skupno 45.900 m3 lesa;  
 od tega je 9.800 m3 iglavcev. Glede na scenarij 2 
 izboljšanje ni bistveno, vendar kljub temu ni  
 zanemarljivo; količina lesa iglavcev se je povečala  
 za 900 m3. Pri tem scenariju se pojavi vprašanje  
 smotrnosti uporabe hlodovine, sicer slabše  
 kakovosti, v energetske namene. To je odvisno 
 od cene sortimentov. Če je razlika v ceni med  
 slabo hlodovino in energijskim (celuloznim)  
 lesom majhna in je povpraševanje po energij- 

Slika 1: Količine lesa za energetsko uporabo po scenarijih (Polnar, 2015)
Figure 1: Amount of wood for energy regarding the scenarios (Polnar, 2015)
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 skem lesu veliko, je odločitev za uporabo  
 hlodovine slabše kakovosti za energetske  
 namene upravičena. Sicer je ta pojav bolj znan  
 pri lesu listavcev, predvsem bukovini, podobno  
 lahko opazimo tudi pri iglavcih, predvsem  
 smreki (Košir, 2012).
•	 Scenarij	 4	 predvideva,	 da	 bi	 letni	 prirastek	 
 izkoriščali popolnoma. V tem primeru bi  
 skupno pridobili 62.800 m3 lesa za kurjavo,  
 od tega 14.000 m3 lesa iglavcev. Takšne količine  
 lesa bi popolnoma zadostovale za samoza- 
 dostnost občine pri energiji. Ogrevanje velikih  
 porabnikov bi lahko v celoti zagotovili z lesom  
 iglavcev. S takšno količino bi celo ustvarjali  
 presežek. Vsa stanovanja bi lahko ogrevali z  
 drvmi, poleg tega, da bi proizvedli še okrog  
 20.000 m3 hlodovine za predelavo.

3.3 Dejavniki SWOT in rezultati analize 
AHP 

3.3 SWOT factors and the results of AHP 
analysis

Znotraj skupin SWOT oziroma PSPN (Prednosti 
(O), Slabosti (W), Priložnosti (O) in Nevarnosti 
(T)) smo določili dejavnike, ki odločilno vplivajo 
na razpoložljivost in izkoriščenost lesa kot ener-
genta v Občini Šentjur (Preglednica 4).

Osem strokovnjakov z različnih področij 
(energetika, pridobivanje, predelava, transport 
in gozdnogospodarsko načrtovanje) je na podlagi 
Saatyeve lestvice pripravilo parne primerjave 
pomembnosti posameznih skupin SWOT in 

primerjave pomembnosti posameznih dejavnikov 
znotraj skupin. Ocene posameznih strokovnjakov 
se zelo razlikujejo; tako bi lahko nekatere označili 
kot optimiste, saj višje ocene dodeljujejo skupinam 
prednosti in priložnosti, druge pa kot pesimiste, 
ker višje ocene dodeljujejo slabostim in grožnjam. 
Skupno ocenjujejo skupine kot skoraj enakovredne 
(prednosti z 0,275, slabosti z 0,231, priložnosti z 
0,268 in nevarnosti z 0,226). Podobno je opaziti pri 
ocenjevanju dejavnikov, kjer navadno višje ocene 
namenjajo tistim, ki so bližje njihovemu področju 
delovanja. Tako strokovnjaki za pridobivanje, 
predelavo in transport višje ocene dodeljujejo 
dejavnikom, kot so »obstoječa infrastruktura za 
skladiščenje in predelavo«, gozdnogospodarski 
načrtovalci pa npr. »velike lesne zaloge in prira-
stek«. Skupne ocene dejavnikov in njihov pozitivni 
oziroma negativni vpliv na razpoložljivost in rabo 
lesa v občini so v Preglednici 5.

4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION

V luči direktiv EU o povečanju uporabe biomase 
za energijo, razširjenosti ogrevanja z lesom, priti-
skom za izkoriščanje sečnih ostankov in zagonom 
projektov daljinskega ogrevanja na temelju novih 
tehnologij velikih kotlov, ki bi zmanjševali neza-
želene izpuste trdih delcev, smo naredili pilotno 
raziskavo v Občini Šentjur.

V raziskavi smo izhajali iz potreb po lesu v 
energetske namene ob predpostavki, da javne 
zgradbe kot energent uporabljajo les, in ugotavljali 

Preglednica 4: Dejavniki SWOT (PSPN) 
Table 4: SWOT factors (PSPN)

Prednosti (S) Slabosti (W) Priložnosti (O) Nevarnosti (T)

• Velike lesne zaloge  
    in prirastek (dobra  
    rastišča predvsem  
    na Bohorju).
• Dobra odprtost s  
    prometnicami.
• Nezahtevne terenske  
    razmere (relief, skalo-
    vitost, kamnitost).
• Dobra opremljenost  
    z mehanizacijo za  
    predelavo.

• Pomanjkanje zanmanja  
    za gospodarjenje. 
• Drobnoposestna  
    struktura lastništva.
• Slaba opremljenost in  
    usposobljenost zaseb- 
    nih lastnikov za delo  
    v gozdu.
• Razdrobljenost parcel  
    in s tem potencialnih  
    delovišč.
• Posek je manjši kot etat.

• Združevanje in  
    sodelovanje zasebnih  
    lastnikov.
• Obstoječa infrastru- 
    ktura za skladiščenje  
    in predelavo.
• Zmogljivi uplinje- 
    valni kotli, nameščeni 
    v nekaterih objektih.
• Gradnja sistema  
    daljinskega ogrevanja.

• Velik delež listavcev  
    v lesni zalogi (za  
    energetsko uporabo  
    v velikih kotlih  
    boljši iglavci).
• Za slovenske razmere  
    podpovprečna  
    gozdnatost.
• Sodobne tehnologije  
    sečnje in spravila  
    niso v uporabi.
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Preglednica 5: Pomembnost dejavnikov SWOT in njihov rang
Table 5: Importance of SWOT factors and their rank

Rang pomembnosti Vpliv (neg/poz) Dejavnik SWOT Ocena vrednosti

1 Pozitivno Obstoječa infrastruktura za 
skladiščenje in predelavo 0,088

2 Negativno Sodobne tehnologije sečnje 
in spravila niso v uporabi. 0,084

3 Negativno Velik delež listavcev 
v lesni zalogi 0,082

4 Pozitivno Dobra odprtost s prometnicami 0,078
5 Pozitivno Velike lesne zaloge in prirastek 0,072

6 Pozitivno Združevanje in sodelovanje 
zasebnih lastnikov 0,066

7 Negativno Pomanjkanje interesa 
za gospodarjenje 0,065

8 Pozitivno Dobra opremljenost 
z mehanizacijo za predelavo 0,063

9 Pozitivno Nezahtevne terenske razmere 0,062

10 Negativno Za slovenske razmere 
podpovprečna gozdnatost 0,060

11 Pozitivno Gradnja sistema daljinskega 
ogrevanja 0,058

12 Pozitivno Zmogljivi uplinjevalni kotli 
vgrajeni v objektih 0,055

13 Negativno Razdrobljenost parcel in s tem 
potencialnih delovišč 0,053

14 Negativno Slaba opremljenost 
in usposobljenost lastnikov 0,044

15 Negativno Posek je manjši kot etat 0,036

16 Negativno Drobnoposestna struktura 
lastništva 0,034

razhajanje med potrebami in trenutnim posekom 
v Občini Šentjur. V vseh obravnavanih scenarijih 
so količine lesa absolutne količine lesa, ki ga lahko 
pridobimo iz gozdov v mejah Občine Šentjur, če 
upoštevamo, da ves les ostane znotraj meja in se 
z izvajanjem del in odkupom lesa strinjajo vsi 
lastniki. Glede na primerjavo podatkov v Pregle-
dnici 1 in potreb lahko ugotovimo, da potencial 
za pridobivanje biomase znotraj meja Občine 
Šentjur obstaja kljub podpovprečni gozdnatosti. 
Vendar je verjetnost, da ga v celoti izkoristimo, 
zelo majhna. Potrebam bi v celoti zadostili, če bi 
posekali 95 % letnega prirastka. Tako bi ob pravil-
nem gojitvenem načinu vplivali tudi na negovanost 

gozdov in na sestojne zasnove, posledično bi se 
izboljšala tudi kakovost sortimentov. Tolikšen 
odstotek poseka glede na prirastek v gozdovih 
Občine Šentjur je praktično nemogoče doseči 
zaradi več dejavnikov: drobnoposestne strukture 
lastništva, sorazmerno slabe opremljenosti manjših 
lastnikov za delo v gozdu in pomanjkanja interesa 
za gospodarjenje. Reševanje teh težav je zahtevno 
in dolgotrajno, za kar so potrebni ukrepi s področja 
javne politike (spodbude, informacijski ukrepi 
itn.), ki se zaenkrat v Občini Šentjur ne izvajajo. 
Najpomembnejše bi bilo povezovanje lastnikov 
gozdov in ugotoviti, na kakšen način motivirati 
lastnike gozdov k pridobivanju lesa in nato prodaji. 
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To težavo podrobneje obravnava Polnar (2015). 
Ocenjuje, da so lastniki gozdov v Občini Šentjur 
manj primerni za povezovanje in ne izvajajo – ali 
vsaj ne v zadostni meri – potrebnih gozdnogo-
jitvenih del. Posledično je slaba tudi negovanost 
sestojev in gozdovi so tudi bolj občutljivi z vidika 
varstva gozdov. Z vidika potenciala lesa za energijo 
je problematična tudi mešanost, ki je v občini v 
prid listavcev, kar je sicer ugodno za ogrevanje 
gospodinjstev. Nadalje velja, da je les iz zgodnjih 
redčenj večinoma neizkoriščen, ker se slednja 
ne izvajajo. Če se posega v mlade sestoje, les za 
drva večinoma porabijo lastniki sami, vendar je 
treba opozoriti, da je poseganje v takšne sestoje 
prej izjema kot pravilo. Tako lahko trdimo, da je 
omejen potencial pri pridobivanju lesa za ener-
getsko uporabo tudi iz zgodnjih redčenj, vendar 
je treba hkrati presoditi možnosti za pomoč 
lastnikom gozdov z vidika poravnave stroškov, 
ki jih ni mogoče poravnati z realizacijo lesa na 
trgu lesne biomase.

Marsikje v Sloveniji je tudi možnost uporabe 
sečnih ostankov (Biščak, 2008) in drugih drevnin, 
kot je les iz sadovnjakov, parkov, obvodno drevje 
(Čebul, 2011). Glede na ugotovitve obeh avtorjev 
sklepamo, da je v Občini Šentjur količina dosto-
pnih sečnih ostankov kot tudi drugih drevnin 
zanemarljiva.

Raziskava o razpoložljivosti lesa za energetsko 
uporabo je bila že narejena v sklopu projekta 
WISDOM. Projekt zajema potencial obširneje 
kot naša raziskava, saj upošteva še številne demo-
grafske in socioekonomske dejavnike, poleg tega 
pa dostopnost do biomase prikazuje ne samo na 
lokalnem nivoju kot naša raziskava, temveč tudi 
na regionalnem, kar pomeni, da je za dostopnost 
do biomase treba opredeliti t. i. »zlivno območje« 
(Masera, 2006). Biomasa, primerna za uporabo v 
velikih kotlih, v večini primerov ni koncentrirana 

na območju občine, zato je treba predpostaviti, 
koliko lesa za energetsko uporabo je možno 
pridobiti v sosednjih ali oddaljenih občinah. 
Po podatkih raziskave WISDOM je mogoče v 
Občini Šentjur pridobiti 18.446 m3 lesa slabše 
kakovosti na leto, na celotnem zlivnem obmo-
čju, ki ga poleg šentjurske občine predstavljajo 
sosednje občine (Kozje, Sevnica, Laško, Štore, 
Vojnik, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah in 
Dobje) pa 92.504 m3 na leto (Preglednica 6). Pri 
primerjavi rezultatov, dobljenih z našo raziskavo 
in projektom WISDOM, so odstopanja, ker so po 
projektu WISDOM količine lesa za energetsko 
uporabo preračunane na podlagi možnega poseka 
z uporabo prej omenjenih socioekonomskih in 
demografskih kazalnikov. Nadalje na razhajanje 
podatkov vpliva tudi drugačna sortimentacija; 
v našem primeru predvidevamo, da je kar 62 % 
lesa slabše kakovosti, po projektu WISDOM pa 
zgolj 45 %. Razlog za tolikšen odstotek lesa slabše 
kakovosti je v tem, da sortimentacija GGO Celje 
predvideva velik odstotek lesa slabe kakovosti 
predvsem pri listavcih, posebno pri bukvi, ki je 
najpogostejša drevesna vrsta v občini in je tudi 
velik delež v poseku. V naši raziskavi sortimen-
tacije za državne gozdove nismo uporabili, ker 
je delež le-teh v Občini Šentjur zelo majhen. Za 
natančnejšo in bolj usklajeno ugotavljanje raz-
položljivih količin lesa za energijo bi bilo treba 
voditi sortimentacijo tudi za zasebne gozdove.

S SWOT in AHP analizo smo prikazali 
pomembnost posameznih skupin SWOT in 
dejavnikov posameznih skupin. Po pomembnosti 
malenkostno izstopa skupina prednosti, med 
dejavniki, ki najbolj vplivajo na potencial, pa 
anketiranci ocenjujejo kot zelo pozitivno obstoječo 
infrastrukturo za skladiščenje in predelavo, dobro 
odprtost s prometnicami, velike lesne zaloge in 
prirastek. Kot najbolj negativno pa so poudarili 

Preglednica 6: Količine lesa za energijo glede na projekt WISDOM
Table 6: Amount of wood for energy according to project WISDOM

Posek (m3) Iglavci Listavci Skupaj Les slabše 
kakovosti

Šentjur 14.455 26.500 40.955 18.446
Sosednje občine 42.035 108.581 150.616 74.058

Skupaj 56.490 135.081 191.571 92.504
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sodobne tehnologije sečnje in spravila, ki niso 
v uporabi, negativni pomen za potencial lesa za 
energijo je tudi velik delež listavcev v lesni zalogi 
in pomanjkanje interesa za gospodarjenje, ki je 
posledica drobnoposestne strukture lastništva 
in nezainteresiranosti lastnikov za povezovanje.

Lahko zaključimo, da potencial za pridobiva-
nje energijskega lesa iz gozdov Občine Šentjur 
obstaja, vendar ga je izredno težavno celo deloma 
izkoristiti.

5 POVZETEK
Skladno z evropskimi in slovenskimi akti, ki se 
nanašajo na pridobivanje in porabo energije ter 
dosego podnebnih ciljev, mora Slovenija povečati 
delež obnovljivih virov energije, med katere sodi 
tudi les iz gozdov. Povečanje pridobivanja in rabe 
lesa za energijo je velik tehnološki in raziskovalni 
izziv. Eno izmed tovrstnih raziskav posredujemo 
v tem prispevku. V njem smo analizirali razpo-
ložljivost in izkoriščenost lesa v občini, in sicer 
za njegovo rabo v velikih kurilnih napravah za 
ogrevanje javnih objektov in za zadovoljevanje 
potreb industrije v občini in tudi za ogrevanje v 
gospodinjstvih v luči samooskrbe. 

V prispevku smo najprej postavili metodološki 
okvir. S študijem literature s področja pridobivanja 
in izkoriščanja lesa za energetske namene smo 
ugotovili, da tovrstne raziskave sicer obstajajo, 
nekatere izmed njih smo v prispevku tudi nave-
dli, a težavo obravnavajo le delno in se nanašajo 
na širše območje, kot je občina, to je nacionalni 
ali celo na mednarodni nivo. Analizirali smo 
pozitivne in negativne učinke povečane rabe lesa 
za energijo v občini. Med pozitivnimi navajamo 
predvsem socialno-ekonomske, kot so povečanje 
zaposlenosti, povečan družbeni prihodek, manjše 
stroške ogrevanja, ekološke učinke, organiziranost 
lastnikov gozdov in druge. Med najbolj pereče 
negativne učinke pa v številnih primerih štejemo 
povečano koncentracijo trdnih delcev v izpustih, 
ki so posledica slabih izkoristkov kurilnih naprav, 
zlasti tistih, ki sedaj prevladujejo v gospodinjstvih. 
Pomemben ukrep pri zmanjšanju emisij je uvajanje 
novih tehnologij pridobivanja in izkoriščanja lesa 
za energijo ter velikih kotlov na lesno biomaso 
v kombinaciji s sistemi daljinskega ogrevanja. 

Ključne parametre o razpoložljivosti in izkori-
ščenosti lesa kot energenta v občini smo pridobili 
s kombinacijo različnih podatkovnih virov (npr. 
SURS, ZGS, LEK), dodatno smo izvedli anketo ter 
podatke obdelali s sodobnimi orodji za prostorsko 
informatiko (MapInfo).

Potencial lesa za energetske namene smo oce-
njevali glede na štiri scenarije, ki se nanašajo na 
količino poseka: trenutno realiziran posek; možni 
posek, ki ga predpisuje ZGS; posek, ki ga predpisuje 
ZGS ob upoštevanju, da za energetske namene 
uporabimo tudi hlodovino slabše kakovosti; posek 
v višini 95 % letnega prirastka. Pri tem predlagamo, 
da uporabimo tudi metodologijo, ki upošteva 
prostorsko razporeditev površin za izkoriščanje, 
strukturo lastništva in drevesno sestavo. Potrebne 
količine lesa za energetsko rabo smo izračunali 
z uporabo metodologije, ki jo navajajo Kranjc in 
sod. (2009) in upošteva parametre, kot so kurilnost 
goriva, izkoristek kotla, vsebnost vode v biomasi 
in druge. S pomočjo strokovnjakov, povezanih z 
biomaso, smo definirali dejavnike SWOT, ki so 
pomembni za pridobivanje in izkoriščanje lesa za 
energijo in jih razvrstili z večkriterialno skupinsko 
metodo AHP.

Predloženo metodologijo smo uporabili na 
primeru Občine Šentjur. Za to občino je gozdna-
tost manjša (le 49 %) od slovenskega povprečja. 
Znotraj občine sta GGE Šentjur in Planina ter del 
GGE Bohor. Prevladujejo listavci, med katerimi 
prevladuje bukev. Podatke o gozdnih fondih (lesna 
zaloga, sečnje, prirastek) in druge parametre o 
stanju gozdov v občini smo dobili iz Gozdarskega 
informacijskega sistema ZGS. Podatke o potrebah 
po lesu za energetske namene in dejanski porabi 
energije v tej občini pa smo povzeli iz Lokalnega 
energetskega koncepta Občine Šentjur (Gornjak 
in sod., 2011). Glede na podatke o stanju gozdov 
v Občini Šentjur in na potrebe lesa za energetske 
namene navajamo ugotovitve.
•	 Večina	javnih	objektov	in	industrije	v	Občini	 
 Šentjur kot energenta ne uporablja lesa;  
 izkoriščata ga le dve lesnopredelovalni podjetji.  
 Skupna letna poraba lesa v primeru samooskrbe,  
 to je, da bi vsa industrija in javne zgradbe  
 kot energent uporabljali les, bi znašala 11.400 m3.  
 Zelo pomembno je, da ne zanemarimo tudi  
 gospodinjstev, ki se ogrevajo na drva. Le-teh  
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 je nekaj manj kot 50 %, njihova letna poraba pa  
 znaša 20.000 m3, skoraj izključno lesa listavcev. 
•	 Iz	gozdov	v	občini	je	skupno	možno	pridobiti	
 okrog 62.800 m3 lesa za energetsko uporabo.  
 Navedene številke predstavljajo celoten  
 potencial ob upoštevanju, da se letni prirastek  
 izkoristi skoraj v celoti (95 %). V trenutnih 
 razmerah je v občini realizirano okrog 35.000 m3  
 poseka, od katerega je 21.600 m3 primernega  
 za energetsko uporabo. S to količino bi težko  
 zadostili potrebe industrije in večjih javnih  
 objektov v primeru, da bi vsi kot energent  
 uporabljali les. Če upoštevamo še količine lesa  
 za energijo v gospodinjstvih, potem bi lahko  
 za namene ogrevanja porabili praktično vse  
 trenutno realizirane sečnje. Stanje bi se bistveno  
 izboljšalo že, če bi izkoristili ves možni posek,  
 ki ga prepisuje ZGS. V tem primeru bi lahko  
 po modelnih izračunih pridobili 43.750 m3  
 lesa za energetsko uporabo, od tega 8.900 m3  
 lesa iglavcev, ki je primernejši za uporabo v  
 večjih sistemih. Še dodatno bi se bilanca  
 izboljšala, če bi za energetsko uporabo namenili  
 tudi hlodovino slabše kakovosti, vendar je  
 treba pri tem temeljito premisliti o racionalnosti  
 odločitve (Košir, 2012).
•	 S	pomočjo	strokovnjakov	s	področja	biomase	 
 smo izbrali 16 dejavnikov SWOT, ki odločilno  
 vplivajo na razpoložljivost in izkoriščenost lesa  
 kot energenta v Občini Šentjur. Osem strokov- 
 njakov z različnih področij (energetika, prido 
 bivanje, predelava, transport in gozdnogo- 
 spodarsko načrtovanje) je na podlagi Saatyeve  
 lestvice podalo parne primerjave pomemb- 
 nosti posameznih skupin SWOT in primerjave  
 pomembnosti posameznih dejavnikov znotraj  
 skupin. Rezultati njihovih ocen so bili razvr- 
 ščeni s skupinsko metodo AHP.
•	 Rezultati	 potrjujejo,	 da	 je	 v	 okvirih	 občine	 
 dovolj izvajalcev del za primer intenzivnejšega  
 gospodarjenja z gozdovi oz. izkoriščanja lesa  
 za energetske namene, poleg tega so zadostne  
 zmogljivosti za zagon morebitnega projekta  
 daljinskega ogrevanja. Stanje pri zasebnih  
 lastnikih, ki sami opravljajo dela v gozdu, je  
 precej slabše, opremljenost in usposobljenost za  
 delo v gozdu nista na zadovoljivi ravni. Koncen- 
 tracija sekalnikov za predelavo osnovne  

 surovine je velika, prav tako zelo prevladujejo  
 veliki sekalniki, ki imajo tudi velike zmoglji- 
 vosti. Transport lesa je izvedljiv po vsej površini  
 zaradi dobre odprtosti s cestami, tako javnimi  
 kot gozdnimi. 
•	 Kot	dejavnike,	ki	najbolj	vplivajo	na	potencial,	 
 lahko izpostavimo:
 pozitivni: obstoječa infrastruktura za skladišče- 
 nje in predelavo, dobra odprtost s prometnicami  
 in velike lesne zaloge ter prirastek;
 negativni: sodobne tehnologije sečnje in spravila  
 niso v uporabi, velik delež listavcev v lesni  
 zalogi in pomanjkanje interesa za gospodar- 
 jenje.
•	 Potencial	za	pridobivanje	energijskega	lesa	iz	 
 gozdov Občine Šentjur torej obstaja, vendar  
 ga trenutno ni mogoče izkoristiti v celoti.  
 Glavne težave so: drobnoposestna struktura  
 lastništva, primernost obstoječih oblik povezo- 
 vanja za vključevanje lastnikov gozdov, velik  
 delež listavcev v lesni zalogi in majhna raba  
 sodobnih tehnologij sečnje in spravila lesa.

5 SUMMARY

In compliance with European and Slovenian acts 
relating to the production and consumption of 
energy and achievement of climate targets, Slove-
nia must increase the share of renewable energy 
sources, which also include wood from forests. 
The increase in the production and use of wood 
for energy represents a major technological and 
research challenge. One of such studies is presented 
in this paper. Herein, we analyze the availability 
and utilization of wood in the municipality, i. e. the 
use of wood in LCPs for heating of public facilities 
to meet the needs of industry in the municipality 
as well as for heating in households, in the light 
of self-sufficiency.

In this paper, we first set the methodological 
framework. By studying the literature from the 
field of production and use of wood for energy 
purposes, we found that this kind of research 
exists, some is also cited in the paper, but existing 
research deals with the problem only partially and 
refers to a wider area than the municipality, it refers 
to a national or even to international level. We 
have analyzed the positive and negative effects of 
increased use of wood for energy in municipality. 
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Among the positive we expose the socio-eco-
nomic effects, as increase of employment and 
social income, lower heating costs, environmental 
impact, cooperation of forest owners, and others. 
Among the most acute adverse effects is in many 
cases considered the increase of the emissions 
resulting from poor efficiency combustion plants, 
especially in households. An important measure to 
reduce emissions is to introduce new technologies, 
large wood biomass boilers in combination with 
district heating systems. Key parameters of the 
availability and utilization of wood as an energy 
source in the municipality should be obtained at 
SORS, SFS, using GIS programs, analyzing forest 
management plans, forest inventories, realizing 
harvest, local energy concepts and surveys.

The potential of wood for energy purposes was 
evaluated according to four scenarios relating to 
the quantity of available wood for energy: existing 
felling; allowable cut prescribed by SFS; allowable 
cut prescribed by SFS having also logs of inferior 
quality at disposal for energy purposes; allowable 
cut of 95% annual increment. Further, to assess 
the potential of wood for energy in municipality, 
we propose to use a methodology that takes 
into account the spatial distribution of forests, 
ownership structure and tree species structure. 
The required quantity of wood for energy use is 
calculated using the methodology provided in 
Kranjc et al. (2009), which takes into account 
parameters such as the heating value of fuel, the 
efficiency of the boiler, the water content in the 
biomass and others. With the help of experts asso-
ciated with biomass, we have defined the SWOT 
factors, important for the production and use of 
wood for energy, and then ranked them using 
multiple criteria group AHP method.

The presented methodology was applied to 
the Šentjur Municipality. This municipality is 
characterized by lower forest cover (only 49%) 
than Slovenian average. Within the municipality, 
there are the following forests: FMU Šentjur, 
FMU Planina and part of FMU Bohor. These 
forests are dominated by deciduous trees, among 
which beech is dominating. Data on growing 
stock, logging, felling and other parameters on 
the condition of forests in the municipality were 
obtained from the inventory databases. Data on 

the need for wood for energy purposes and the 
actual energy consumption in this municipality 
were taken from the LEC Šentjur Municipality 
(Gornjaki et al., 2011). According to the data on 
the condition of forests and the need of wood for 
energy purposes in the Šentjur Municipality we 
found the following:
•	 Most	 public	 buildings	 and	 industry	 in	 the	 
 Šentjur Municipality do not use wood as an  
 energy source. Total consumption of wood in  
 the case of self-sufficiency, that is, if all indu- 
 strial and public buildings used wood as the  
 energy source, would amount to 11,400 m3 of  
 wood per year. Further, it is very important not  
 to neglect the use of wood by the households  
 that are heated by wood. Their annual  
 consumption amounts to 20,000 m3 of wood,  
 almost exclusively hardwood.
•	 Maximum	62,800	m3 of wood for energy use  
 can be provided from the forests in the muni- 
 cipality. The figure represents the full potential  
 given at almost entire (95%) annual increment,  
 which is highly unlikely to be reached. In the  
 current situation, the whole municipality felling  
 amounts to around 35,000 m3 of timber, of  
 which 21,600 m3 are suitable for energy use.  
 With this quantity it would be difficult to cover  
 the needs of industry and major public facilities,  
 if we take into account that solely wood was  
 used as energy source. If we also consider the  
 quantities of wood for energy needed in  
 households, the municipality would use practi- 
 cally all harvested wood for the purpose of  
 heating. The situation could already be  
 improved in case when all SFS prescribed cut  
 would be harvested. In such case, 43,750 m3 of  
 wood for energy use may be gained; 8,900 m3  
 of which is softwood, which to our opinion is  
 more suitable for the use in larger systems.  
 Further, the balance could also be improved, if  
 timber of inferior quality was allocated to  
 energy use. It is suggested to make a more  
 detailed research on the rationality of such a  
 decision (Košir, 2012).
•	 With	the	help	of	experts	in	the	field	of	biomass	 
 we selected 16 SWOT factors that have a  
 decisive impact on the production and use of  
 wood as an energy source in the Šentjur  
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 Municipality. Eight experts from various fields  
 (energy, exploitation, processing, transporta- 
 tion, and forest management planning)  
 provided ratings, based on Saaty scale of  
 pairwise comparisons, of the importance of  
 individual SWOT groups and the importance  
 of the individual factors within groups. The  
 results of their ratings were ranked with group  
 AHP method.
•	 The	 results	 confirm	 that	within	 the	 Šentjur	 
 Municipality there are enough contractors for  
 exploitation of wood for energy purposes,  
 needed in case of developing intensive forest  
 management. In addition, there is sufficient  
 capacity to start a potential district heating  
 project. The situation of the private owners,  
 performing forest operations by themselves, is  
 much more critical. They are not equipped and  
 trained to work in the forest at a satisfactory  
 level. Concentration of chippers for processing  
 the raw material is large, also heavily dominated  
 by large choppers. Transportation of timber is  
 feasible over the entire area of the municipa- 
 lity due to good forest openness with public  
 and forests roads.
•	 Among	the	factors	most	influencing	the	wood	 
 potential for energy in the Šentjur Municipality,  
 we can highlight the following as positive: the  
 existing infrastructure for storage and proces- 
 sing, good accessibility by roads, and large  
 growing stock and increment; and as negative:  
 modern forest operation technology is not  
 in use, a large proportion of deciduous trees  
 in the growing stock, and lack of interest in  
 forest management.
•	 The	potential	for	the	production	of	wood	for	 
 energy from the forests of the Šentjur Munici- 
 pality exists, but it is currently impossible to 
 fully exploit it. The main problem is the  
 fragmented ownership, the inadequacy of  
 forest owners' cooperation, a large proportion  
 of deciduous trees in the growing stock, and the  
 lack of use of modern forest operation  
 technology.
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Znanstvena razprava
GDK 111:811:176.1(Quercus pubescens Willd.)(045)=163.6

Vpliv vremenskih razmer na lesno-anatomske značilnosti pri 
puhastem hrastu s Podgorskega Krasa
Impact of Weather Conditions on Wood-Anatomical Features in Pubescent Oak at 
Podgorski Kras

Martina LAVRIČ1, Jožica GRIČAR2

Izvleček:
Lavrič, M., Gričar, J.: Vpliv vremenskih razmer na lesno-anatomske značilnosti pri puhastem hrastu s Podgor-
skega Krasa; Gozdarski vestnik, 74/2016, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 24. 
Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V okviru raziskave smo se osredotočili na vpliv vremenskih dejavnikov na lesno-anatomske značilnosti puhastega 
hrasta (Quercus pubescens Willd.), ki je ena od dominantnih domorodnih drevesnih vrst v slovenskem Subme-
diteranu. V obdobju 2009–2014 smo raziskali povezave med različnimi lesno-anatomskimi parametri (končna 
širina branike, širina kasnega in ranega lesa ter premer, površina in število trahej ranega lesa) in vremenskimi 
dejavniki (padavine, temperatura in vsebnost vode v tleh). Zanimal nas je tudi potencial izbranih lesno-anatom-
skih parametrov ter komplementarnost oziroma enakovrednost le-teh za proučevanje podnebja na Podgorskem 
krasu. Preliminarni rezultati so pokazali, da so bili anatomski parametri povezani predvsem s temperaturo. Širina 
ranega lesa in površina trahej ranega lesa sta bili pozitivno povezani z maksimalno temperaturo, število trahej v 
ranem lesu in širina lesne branike pa pozitivno povezana s povprečno temperaturo v obdobju pred in na začetku 
kambijeve aktivnosti (januar–maj). To nakazuje, da vremenske razmere v navedenem obdobju pomembno vplivajo 
na hidravlične lastnosti ksilema. Pri širini kasnega lesa smo ugotovili največ povezav s temperaturo v poletnih 
mesecih, pri trahejah ranega lesa pa s temperaturo v obdobju januar–april. Vpliva padavin na razvoj ksilemske 
branike z našimi rezultati nismo potrdili. Ugotovili smo, da so širina kasnega lesa in značilnosti trahej ranega 
lesa primerni lesno-anatomski parametri, ki vsebujejo komplementarne informacije o vplivu vremenskih razmer 
na debelinsko rast puhastega hrasta. Poudariti je treba, da so bile naše analize opravljene v razmeroma kratkem 
časovnem obdobju in da bi bile za natančnejše rastno-podnebne zveze potrebne dodatne dolgoletne študije.
Ključne besede: Quercus pubescens, kras, vreme, anatomija, lesna branika, rani les, kasni les, traheja

Abstract:
Lavrič, M., Gričar, J.: Impact of Weather Conditions on Wood-Anatomical Features in Pubescent Oak at Pod-
gorski Kras. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 74/2016, vol 10. In Slovenian, abstract and 
summary in English, lit. quot. 24. Proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian 
text Marjetka Šivic.
Our research focused on the influence of climatic factors on wood-anatomical features of pubescent oak (Quercus 
pubescens Willd.), which is one of the dominant native tree species in Slovenian sub-Mediterranean climate. In 
the period 2009–2014 we studied relationship between various wood-anatomical parameters (xylem ring width, 
early- and latewood widths, diameter, area and number of earlywood vessels) and climatic factors (precipitation, 
temperature and soil water content). In addition, we checked whether the studied wood-anatomical parameters 
contained complementarity or redundant climatic information in pubescent oak at Podgorski Kras. Preliminary 
results showed that studied parameters were mainly related to temperature. In period before and at the onset of 
cambial activity (i.e. January–May), earlywood width and earlywood vessel area were positively related to the 
maximum temperature, whereas number of earlywood vessels and xylem ring width were positively related to the 
mean temperature. This indicates that weather conditions in this period have a significant impact on hydraulic 
properties of xylem. For latewood width, we found significant correlation with temperature in summer months 
and for earlywood vessels with the temperature in period January–April. We could not confirm the impact of 
precipitation on xylem ring development. We concluded that latewood width and earlywood vessel characteristics 
are promising wood-anatomical parameters containing complementary information on the impact of weather 
conditions on radial growth of pubescent oak. However, it is necessary to emphasize that our analysis has been 
performed in a relatively short time period, therefore long-term data are needed for more reliable assessment of 
the applicability of the selected wood-anatomical parameters to dendroclimatological studies.
Key words: Quercus pubescens, Karst, weather, anatomy, xylem ring, earlywood, latewood, vessel 
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Napovedi podnebnih sprememb predvidevajo, da 
se bo pogostost izrednih vremenskih dogodkov, 
kot so suše, poplave, visoke temperature in zmrzali, 
v prihodnosti še povečala in s tem pomembno 
vplivala na spreminjanje gozdnih ekosistemov. 
To bo najverjetneje povzročilo degradacijo v 
pomenu rasti in razvoja dreves ter spremembo 
v vrstni sestavi (Eilmann in sod., 2009; Galle in 
sod., 2010). Drevesa, kot dolgo živeči organizmi, 
shranjujejo pomembne ekološke informacije v 
letnih prirastkih lesa in so tako pomemben vir 
informacij za študije vpliva globalnih vremenskih 
sprememb na rast dreves (Fonti in sod., 2008). 
Večletna in sezonska spremenljivost širine branik 
se pogosto uporablja kot močan in zanesljiv para-
meter pri tovrstnih raziskavah (Cherubini in sod., 
2003; Tognetti in sod., 2007; Steppe in sod., 2015). 
Poleg tega so lesno-anatomske značilnosti, kot so 
največja gostota kasnega lesa, velikost, površina in 
gostota prevodnih elementov in debelina celične 
stene, zelo uporabne v dendroklimatoloških 
raziskavah, saj so lesno-anatomske značilnosti 
celic neposredno povezane z vremenskimi raz-
merami pred ali v času njihovega nastanka in 
diferenciacije. Zato je mogoče značilnosti lesnih 
celic interpretirati kot podnebne arhive z visoko 
časovno ločljivostjo (Eilmann in sod., 2006; Fonti 
in sod., 2010).

V okviru naše raziskave smo se osredotočili na 
vpliv vremenskih dejavnikov na lesno-anatomske 
značilnosti puhastega hrasta (Quercus pubescens 
Willd.), ki je ena od dominantnih domorodnih 
drevesnih vrst na slovenskem Podgorskem krasu 
(Eler, 2007). Za to območje je značilno subme-
diteransko podnebje, kjer plitva tla, pogost veter 
in ostre vremenske razmere zmanjšujejo vpliv 
obilnih padavin. To se odraža v sušnem stresu, 
zlasti v drugi polovici rastne sezone (t.j. med 
junijem in septembrom), ko je tudi količina 
padavin manjša (Ferlan in sod., 2011). Puhasti 
hrast je listopadni listavec z venčasto poroznim 
lesom (Poyatos in sod., 2008), ki je za preživetje 
v t.i. robnih rastiščih s pogostim pomanjkanjem 
vode razvil različne mehanizme in prilagoditve, 
kot so strategija povečane fotosintetske asimilacije, 
globlje ukoreninjenje in vzdrževanje relativno 

1 Mag. M. L., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za 
prirastoslovje in gojenje gozda, Večna pot 2, SI-1000 
Ljubljana, Slovenija; martina.lavric@gozdis.si
2 Doc. Dr. J. G., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek 
za prirastoslovje in gojenje gozda, Večna pot 2, SI-1000 
Ljubljana, Slovenija; jozica.gricar@gozdis.si

visoke stomatalne prevodnosti pri nizkih vodnih 
potencialih ter »konzervativna raba vode«. Slednja 
mu omogoča, da se med sušo zaradi pomanjkanja 
vode ne izogiba stresu, temveč se mu prilagodi 
s strategijo varčevanja vode, kar doseže s pro-
gresivnim zapiranje listnih rež s postopnim in 
obsežnim zmanjšanjem vodnega potenciala pred 
zoro (Damesin in Rambal, 1995; Poyatos in sod., 
2008). Puhasti hrast je tako izredno ekološko 
pomembna drevesna vrsta, saj je eden glavnih 
graditeljev gozdov, ki preprečujejo degradacijo 
najbolj občutljivih, plitvih in sušnih kraških tal 
(Brus, 2004: 132). Kljub pomembnosti puhastega 
hrasta v submediteranu so informacije o njegovi 
rasti in strategijah preživetja na naših rastiščih 
zelo skope.

V pričujočem prispevku predstavljamo prelimi-
narne rezultate povezanosti anatomskih značilno-
sti lesa puhastega hrasta z vremenskimi dejavniki 
v obdobju šestih let, t.j. od 2009 do 2014, za katero 
imamo na voljo podrobne podatke o vremenskih 
razmerah na rastišču. Raziskali smo: i) povezave 
med različnimi lesno-anatomskimi parametri in 
vremenskimi dejavniki (padavine, temperatura in 
vsebnost vode v tleh); ii) potencial izbranih lesno-
-anatomskih parametrov za proučevanje podnebja 
ter iii) komplementarnost oziroma enakovrednost 
izbranih anatomskih parametrov za proučevanje 
podnebja na tem območju.

2 MATERIALI IN METODE
2 MATERIALS AND METHODS

2.1 Območje raziskovanja
2.1 Research area

Študija je potekala na Podgorskem krasu v JZ 
delu Slovenije, kjer prevladuje submediteransko 
podnebje, za katerega so značilna vroča in suha 
poletja. Pogoste visoke temperature in pomanj-
kanje padavin poleti vodijo v nastanek suše, ki 
je za tamkajšnjo vegetacijo omejujoč dejavnik. 
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V 30-letnem obdobju (1981–2010; vremenska 
postaja Ilirska Bistrica) je bila povprečna letna 
temperatura 10,4 °C z najvišjo povprečno dnevno 
temperaturo 27,2 °C v juliju in najnižjo povprečno 
dnevno temperaturo –3,0 °C v januarju. Povprečna 
količina padavin je bila 1170 mm (ARSO, 2016) 
in je največja jeseni in pozno pomladi. Pozimi 
je za to območje značilna burja s periodično 
snežno odejo. Za raziskovalno ploskev smo izbrali 
zaraščajoči travnik, ki je bil opuščen iz rabe pred 
približno tridesetimi leti. Ploskev pokrivajo večji 
in manjši otočki zelnatih rastlin ter grmovje in 
manjše drevje, med katerim prevladuje puhasti 
hrast (Q. pubescens Willd.) (Ferlan in sod., 2011). 

2.2 Vremenske razmere v obdobju 
2009–2014

2.2 Weather conditions in the period 
 2009-2014

Meteorološke parametre za obdobje 2009–2014 
smo pridobili iz mikrometeorološkega stolpa, 
ki je bil leta 2008 postavljen v okviru raziskav 
kroženja ogljika na Podgorskem krasu (Ferlan 
in sod., 2011, 2016). V obdobju 2009–2014  
(Slika 1) je bila povprečna temperatura zraka  
12,0 °C s povprečno maksimalno mesečno tempe-
raturo 22,9 °C in povprečno minimalno mesečno 
temperaturo –1,9 °C. Povprečna količina padavin 
je bila 1400 mm s povprečno vsebnostjo vode v tleh 
240 L m-3, ki se je zmanjšala do najmanj 190 L m-3.  
Najhladnejše leto je bilo leto 2010 s povprečno 
temperaturo 10,9 °C in najnižjo temperaturo 
–3,1 °C. Obenem je bila v tem letu tudi največja 
količina padavin (2010 mm) v preiskovanem 
obdobju. Najmanj padavin je bilo v letu 2012 
(1030 mm). Maksimalna temperatura je bila 
najvišja v letih 2011 in 2012 (24,6 °C), medtem 
ko je bila povprečna temperatura zraka najvišja 
v letih 2009 in 2014 (12,6 °C). Vsebnost vode v 
tleh se ni drastično spreminjala, največja je bila 
v letih 2010 in 2014 (250 L m-3) in najmanjša v 
letu 2009 ter 2012 (220 L m-3).

2.3 Izbira dreves in vzorčenje 
mikroizvrtkov

2.3 Tree selection and microcore sampling

Za spremljanje lesno-anatomskih značilnosti smo 
izbrali dvanajst solitarnih in vitalnih osebkov 

puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.), 
visokih 7 ± 0,5 m in starih 35 ± 5 let, na katerih 
smo z uporabo orodja Trephor (Rossi in sod., 2006) 
opravili vzorčenje mikroizvrtkov, ki je potekalo 
na začetku oktobra 2014. Iz vsakega drevesa 
(N = 12) smo odvzeli po en mikroizvrtek, ki je 
zajemal tkiva floema, kambija in vsaj zadnjih šest 
popolnoma oblikovanih branik ksilema (Slika 2).  
Odvzete mikroizvrtke smo že na terenu shra-
nili v fiksacijski tekočini FAA (formalin–50 % 
etanol–ocetna kislina). V laboratoriju smo jih 
dehidrirali v etanolni vrsti (70 %, 90 %, 95 % in 
100 % etanol) in infiltrirali v raztopini D-limo-
nene. Nato smo vzorce vklopili v parafinske bloke 
in jih na rotacijskem mikrotomu Leica RM 2245 
narezali na 10 µm debele prečne rezine. Le-te 
smo pobarvali v vodni mešanici barvil safranin 
in astra modro ter z vklopnim medijem Euparal 
pripravili trajne preparate za nadaljnje meritve 
(Gričar in sod., 2015).

2.4 Meritve lesno-anatomskih 
parametrov

2.4 Measurements of wood-anatomical 
features

Primerjali smo anatomske značilnosti lesnih pri-
rastkov, nastalih v zadnjih šestih letih, v obdobju 
med letoma 2009 in 2014, ko smo imeli na voljo 
podrobne meteorološke podatke za rastišče. S 
svetlobnim mikroskopom Olympus BX51 in 
programom za analizo slik NIS-Elements smo 
naredili histometrične analize prečnih prerezov 
lesnih tkiv. Za vsako leto v obdobju 2009–2014 
smo določili naslednje parametre: i) širino končne 
branike, ii) širino ranega in kasnega lesa ter iii) 
premer, površino in število trahej ranega lesa. 
Velikosti izbranih parametrov smo izmerili na treh 
točkah in nato izračunali povprečje. Za analizo 
podatkov smo uporabili osnovno statistiko in 
izračune Pearsonovega korelacijskega koeficienta. 
Vse statistične analize so bile opravljene v pro-
gramskem okolju R, verzija 3.2.3 (R Core Team 
2015) in programu MS Excel.

3 REZULTATI Z DISKUSIJO
3 RESULTS WITH DISCUSSION

Za puhasti hrast je značilna venčasto porozna 
struktura lesa, ki je pomembna prilagoditev za 
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Slika 1: Prikaz padavin (P; modra barva) in temperature (T; črna barva) za obdobje 2008–2014. (Za leto 2008 
so podatki prikazani od avgusta do decembra.)
Figure 1: Precipitation (P; blue color) and temperature (T; black color) in period 2008-2014 (For year 2008, data 
from August to December are shown.)
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Slika 2: Prečni prerez floemske branike, kambija in šest oblikovanih branik ksilema od leta 2009 do 2014 pri 
puhastem hrastu (Q. pubescens Willd.). Merilo: 500 µm
Figure 2: Transverse section of phloem increment, cambium and six fully formed xylem increments from 2009 to 
2014 at pubescent oak (Q. pubescens Willd.). Bar: 500 µm
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preživetje na rastiščih s pogostimi poletnimi 
sušami (Čufar, 2006). Rani les (Slika 2) sestavljajo 
traheje s premeri več kot 200 μm, ki pri puhastem 
hrastu na proučevanem rastišču nastanejo pred 
olistanjem, t.j. v aprilu in prvi polovici maja (Lavrič 
in sod., 2017, neobjavljeno). Ker je v tem obdobju 
količina padavin relativno velika (Slika 1), traheje 
prečrpajo velike količine vode za potrebe razvija-
jočih se listov in drugih tkiv v drevesu (Lavrič in 
sod., 2015). Konec maja se začne pri puhastem 
hrastu oblikovati kasni les (Slika 2) (Lavrič in sod., 
2017, neobjavljeno) s trahejami, premerov okoli 
50 μm (Čufar, 2006). Le-te, skupaj s traheidami, ki 
jih obdajajo (Čufar, 2006), prevajajo vodo v drugi 
polovici rastne sezone, ko je padavin manj in je 
velika možnost pojava vodnega stresa (Eilmann 
in sod., 2009). V tem obdobju lahko nastane 
kavitacija, dogodek, ko v trahejo vstopi zrak in 
se vodni stolpec v njej pretrga. Traheja se napolni 
z zrakom in tako ni več sposobna prevajati vode. 
Kavitacija se pogosteje dogodi v trahejah z večjim 
premerom, ki se razvijejo v času do olistanja, kot 
v trahejah z manjšim premerom (Tognetti in sod., 
1998). Traheje kasnega lesa z manjšimi premeri, 
ki se pri venčasto poroznih vrstah razvijejo poleti, 
tako omogočajo prevajanje vode tudi v času suše 
(Woodcock, 1989; Cherubini in sod., 2003).

Pri venčasto poroznih vrstah je s širino kasnega 
lesa pogojena tudi širina celotne ksilemske bra-
nike (npr. Fonti in García-González, 2004), kar 
potrjujejo tudi naši rezultati, ki kažejo, da sta 
širini končne branike in kasnega lesa statistično 
značilno povezani (r = 0,99; p = 0,000) (Pregle-
dnica 2). V proučevanem obdobju šestih let je 
povprečni lesni prirastek znašal 1189,4 ± 243,8 µm.  
Najširši je bil leta 2011, ko je meril 1596,7 ± 
464,3 µm, pri čemer je bilo 37 % ranega lesa in  
63 % kasnega. Najožji prirastek je bil leta 2009, ko 
je meril 894,0 ± 466,5 µm in je imel 54 % ranega 
lesa in 46 % kasnega. V povprečju je bila širina 
ranega lesa 510,8 ± 44,2 µm s povprečnim številom 
trahej 7,3 ± 2,8, katerih povprečni premer je bil 
211,0 ± 10,1 µm in povprečna površina 0,042 ±  
0,003 mm2 (Preglednica 1).

Iz medletne variabilnosti merjenih lesno-
-anatomskih parametrov lahko sklepamo, da so 
širina lesne branike in značilnosti trahej v veliki 
meri odvisne od vremenskih razmer pred obdo-

bjem njihovega oblikovanja in v obdobju samem. 
Velikost trahej ranega lesa je npr. pomemben 
kazalnik razpoložljivosti vode v tleh v času njihove 
rasti (Cherubini in sod., 2003; Fonti in García-
-González, 2004). Rast celic je nepovraten proces, 
izredno občutljiv za sušo in tako zelo odvisen 
od sposobnosti celice, da vzpostavi in ohranja 
pozitiven turgor (Hölttä in sod., 2010). Z našimi 
analizami nismo potrdili povezave med velikostjo 
in številom trahej ranega lesa ter količino padavin. 
To bi lahko pojasnili s tem, da v času nastajanja 
ranega lesa padavine niso omejujoč dejavnik za 
debelinsko rast branike. Smo pa dokazali pozitivno 
povezavo med velikostjo trahej ranega lesa in 
maksimalno temperaturo zraka ter med številom 
trahej ranega lesa in povprečno temperaturo zraka 
v času pred začetkom kambijeve aktivnosti, t.j. od 
januarja do aprila (Preglednica 3). V istem obdo-
bju je maksimalna temperatura zraka vplivala na 
širino ranega lesa (T maks (jan–apr); r = 0,91; p = 
0,011). To bi lahko povezali z zgodnejšo kambijevo 
reaktivacijo v primeru ugodnih temperatur tal in 
zraka zgodaj spomladi. Sicer je za širino ranega 
lesa pri hrastih značilno, da je bolj ali manj kon-
stantna in zunanji dejavniki pretirano ne vplivajo 
nanjo (npr. Woodcock, 1989). V neugodnih letih, 
kadar je npr. suša, je lesna branika ožja, vendar 
praviloma na račun kasnega lesa, ki lahko v 
ekstremnih letih celo izostane. Avtorji dodatno 
navajajo, da je bil poleg zmanjšanja širin branik 
pri puhastem hrastu v sušnih letih zmanjšan tudi 
povprečni premer trahej ranega lesa v primerjavi 
z leti, ugodnimi za rast dreves (Eilmann in sod., 
2006, 2009). Podobne ugotovitve glede širine 
kasnega lesa kažejo tudi naši rezultati. Kasni les 
je bil pri vseh hrastih v vseh letih sicer prisoten, 
vendar je bil leta 2012 ožji za skoraj polovico kot 
leto poprej (Preglednica 1). Predvidevamo, da je to 
odraz vremenskih razmer v prejšnjem in tekočem 
letu (Fonti in García-González, 2004). Izpostavili 
bi količino padavin, ki je bila v obdobju od avgu-
sta 2011 do avgusta 2012 najmanjša v celotnem 
proučevanem obdobju (2009–2014) (Slika 1) in je 
znašala le 375 mm, kar je za polovico manj pada-
vin v primerjavi s preostalimi leti. Takrat je bila 
najmanjša tudi vsebnost vode v tleh (200 L m-3),  
ki je bila v primerjavi z drugimi leti manjša 
za 14 %. V omenjenem obdobju je izstopala 
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tudi maksimalna temperatura, ki je bila najvišja  
(25,8 °C) oz. višja za 2,4 °C v primerjavi z drugimi 
leti. Izračuni korelacijskih koeficientov med širino 
kasnega lesa in vremenskimi mikrodejavniki 
(Preglednica 3) kažejo, da je širina kasnega lesa 
(in posledično širina branike) zelo, sicer ne stati-
stično značilno, pozitivno povezana z vsebnostjo 
vode v tleh v obdobju pred začetkom kambijeve 
celične produkcije (SWC (jan–apr); r = 0,71;  
p = 0,117) in statistično značilno negativno pove-
zana s povprečno temperaturo v času kambijeve 
aktivnosti (T maj–avg; r = –0,86; p = 0,029). To 
je v skladu s prej napisanim, da je v primerjavi z 
ranim lesom produkcija kasnega lesa bolj odvisna 
od vremenskih dejavnikov. Izračuni korelacije z 
vremenskimi parametri so pokazali, da je celotna 
lesna branika pozitivno povezana s temperaturo 
v obdobju pred in v začetku kambijeve aktivnosti 
(T jan–apr; r = 0,82; p = 0,045) in negativno pove-

zana s temperaturo v obdobju kambijeve celične 
produktivnosti (T maj–avg; r = -0,89; p = 0,018) 
preko širine kasnega lesa. Iz tega sklepamo, da so 
višje temperature spomladi spodbudile debelin-
sko rast puhastega hrasta, visoke temperature v 
poletnih mesecih pa zavrle. Rezultati nakazujejo, 
da naj bi bila tudi širina ranega lesa v veliki meri 
odvisna od vremenskih razmer, kar sicer ni zna-
čilno za venčasto porozne drevesne vrste. Ali je 
to značilnost puhastega hrasta na Podgorskem 
krasu, kot ena izmed prilagoditev za uspevanje na 
zaostrenih rastiščih, bo treba preveriti z daljšimi 
nizi podatkov. V nasprotju s pričakovanim nismo 
mogli potrditi povezave med širino branike in 
širino kasnega lesa ter padavinami. To bi bilo 
lahko povezano s tem, da 55,8 ± 14,9 % lesnega 
prirastka nastane v obdobju maj–junij (Lavrič in 
sod., 2017, neobjavljeno), ko je količina padavin 
še relativno velika. 

Preglednica 1: Povprečne vrednosti in standardni odklon lesno-anatomskih značilnosti za obdobje 2009–2014 
(N=12)
Table 1: Average values and standard deviation of wood-anatomical features for the period 2009-2014 (N=12)

Preglednica 2: Izračuni Pearsonovih korelacijskih koeficientov med proučevanimi lesno-anatomskimi parametri 
(*p ≤ 0,05)
Table 2: Pearson correlation coefficients between the studied wood-anatomical features (*p ≤ 0,05)

Leto Širina 
branike (μm)

Širina ranega 
lesa (μm)

Širina kasne-
ga lesa (μm)

Premer 
trahej 

ranega lesa 
(μm)

Površina 
trahej ranega 

lesa (mm2)

Število 
trahej 

ranega lesa

2009 894,0 ± 466,5 484,6 ± 161,9 409,4 ± 355,8 209,8 ± 66,2 0,040 ± 0,024 7,1 ± 2,2
2010 1159,3 ± 402,3 492,9 ± 114,7 666,3 ± 314,5 190,6 ± 73,9 0,037 ± 0,023 7,2 ± 3,2
2011 1596,7 ± 464,3 585,5 ± 146,5 1011,2 ± 381,0 208,1 ± 60,3 0,039 ± 0,019 7,8 ± 2,7
2012 1094,6 ± 415,0 539,7 ± 155,7 569,2 ± 312,4 209,2 ± 73,9 0,042 ± 0,027 7,3 ± 3,1
2013 1065,3 ± 323,9 464,1 ± 131,4 601,2 ± 220,5 198,2 ± 73,5 0,038 ± 0,024 7,2 ± 3,3
2014 1326,4 ± 424,6 498,2 ± 98,1 828,2 ± 384,6 209,2 ± 74,0 0,038 ± 0,022 7,3 ± 2,6

 Širina 
branike

Širina 
ranega 

lesa

Širina 
kasnega 

lesa

Premer 
trahej 

ranega lesa

Površina 
trahej 

ranega lesa

Število 
trahej 

ranega lesa
Širina branike 1 0,74 0,99* 0,37 0,18 0,90*

Širina ranega lesa 1 0,65 0,46 0,52 0,89*
Širina kasnega lesa 1 0,34 0,13 0,85*

Premer trahej ranega lesa 1 0,83* 0,37
Površina trahej ranega lesa 1 0,26
Število trahej ranega lesa      1
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Preglednica 3: Izračuni Pearsonovih korelacijskih koeficientov med proučevanimi lesno-anatomskimi parametri 
in vremenskimi dejavniki (T – temperatura, P – padavine, SWC – vsebnost vode v tleh, PL – mesec prejšnjega 
leta; *p ≤ 0,05)
Table 3: Pearson correlation coefficients between the studied wood-anatomical features and climate parameters 
(T – temperature, P – precipitation, SWC – soil water content, PL – month of previous year; *p ≤ 0,05)

 Širina 
branike

Širina 
ranega 

lesa

Širina 
kasnega 

lesa

Premer 
trahej 

ranega lesa

Površina 
trahej 

ranega lesa

Število 
trahej 

ranega lesa

T maks (PLavg-maj) –0,52 0,08 –0,61 –0,74 0,34 –0,24

T min (PLavg-maj) –0,01 –0,43 0,07 0,03 0,09 –0,29

T (PLavg-maj) –0,22 –0,22 –0,21 –0,37 0,26 –0,36

P (PLavg-maj) 0,53 0,12 0,57 –0,11 –0,59 0,47

SWC min (PLavg-maj) 0,68 0,24 0,72 0,35 –0,09 0,65

SWC (PLavg-maj) 0,78 0,37 0,81* 0,34 –0,06 0,75

T maks (PLavg-avg) –0,51 –0,61  

T min (PLavg-avg) 0,02 0,09  

T (PLavg-avg) –0,49 –0,50  

P (PLavg-avg) 0,47 0,49  

SWC min (PLavg-avg) 0,58 0,61  

SWC (PLavg-avg) 0,79 0,82*  

T april 0,19 0,41 0,13 –0,48 0,01 0,25

T avgust –0,09 0,51 –0,19  

T (jan-apr) 0,82* 0,75 0,78 0,11 0,22 0,87*

T (maj-avg) –0,89* –0,75  –0,86*  

T min (jan-apr) –0,10 –0,51 –0,02 –0,09 0,03 –0,29

T min (jan-avg) –0,09 –0,51 –0,02  

T maks (jan-apr) 0,54 0,91* 0,45 0,33 0,81* 0,67

T maks (maj-avg) –0,28 0,37 –0,38  

P (jan-apr) –0,06 –0,52 0,03 –0,27 –0,33 –0,31

P (maj-avg) 0,34 0,17 0,35  

SWC (jan-apr) 0,64 0,07 0,71 0,27 –0,43 0,51
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4 ZAKLJUČEK
4 CONCLUSION

V prispevku smo prikazali preliminarne rezultate 
povezave izbranih lesno-anatomskih značilnosti 
z vremenskimi dejavniki v obdobju šestih let 
(2009–2014) pri puhastem hrastu, ki prevladuje na 
Podgorskem krasu. Proučevani parametri so bili 
povezani predvsem s temperaturo. Rani les in povr-
šina trahej ranega lesa sta bila povezana z maksi-
malno temperaturo ter število trahej ranega lesa in 
končna lesna branika s povprečno temperaturo v 
obdobju pred kambijevo aktivnostjo in v njenem 
začetku (januar–maj), kar nakazuje, da vremenske 
razmere v obdobju pomladi pomembno vplivajo 
na hidravlične lastnosti ksilema, ki so pogojene 
z razvojem ranega lesa (Baas in Wheeller, 2011). 
Na razvoj ksilemske branike pomembno vplivajo 
tudi padavine, predvsem delež padavin v začetku 
pomladi (Fonti in García-Gonzáles, 2008), česar 
z našimi rezultati nismo potrdili. Za anatomski 
parameter, ki bi bil primeren za dolgoročno pro-
učevanje podnebja na tem območju, predlagamo 
širino kasnega lesa in značilnosti trahej ranega 
lesa, ki vsebujejo komplementarne informacije 
o vplivu vremenskih razmer na debelinsko rast 
puhastega hrasta. Pri kasnem lesu smo ugotovili 
največ povezav s temperaturo v poletnih mesecih, 
pri trahejah ranega lesa pa s temperaturo v obdobju 
januar–april. Vendar pa je treba poudariti, da so 
bile naše analize opravljene v razmeroma krat-
kem časovnem obdobju in bi bile za natančnejšo 
določitev uporabnosti izbranih lesno-anatomskih 
parametrov za dendroklimatološke raziskave 
potrebne dodatne dolgoletne študije. 

Ker v slovenskem Submediteranu primanjkuje 
informacij o vplivu okoljskih dejavnikov na rast 
in razvoj puhastega hrasta, je potrebno večletno 
spremljanje njegovega odziva na vremenske 
razmere, s katerimi bomo pridobili natančnejše 
povezave, zlasti s temperaturo in padavinami. 
Pridobljeni rezultati bodo pripomogli k večjemu 
razumevanju dinamike rasti puhastega hrasta v 
povezavi z različnimi okoljskimi razmerami, saj 
so informacije o strategijah prilagajanja dreves 
ter njihovem preživetju na robnih območjih 
ključne za naše razumevanje njihovega delovanja 
ter nepogrešljive pri gospodarjenju z gozdovi v 
prihodnosti (Tognetti in sod., 2007).

5 POVZETEK
V okviru raziskave smo se osredotočili na vpliv 
vremenskih dejavnikov na lesno-anatomske značil-
nosti puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.), 
ki je ena od dominantnih domorodnih drevesnih 
vrst v slovenskem Submediteranu na JZ delu države 
(Eler, 2007). Na območju krasa je puhasti hrast 
izredno ekološko pomembna drevesna vrsta, saj 
je eden glavnih graditeljev gozdov, ki preprečujejo 
degradacijo najbolj občutljivih, plitvih in sušnih 
kraških tal (Brus, 2004: 132). Kljub pomembnosti 
puhastega hrasta v submediteranu so informacije 
o njegovi rasti in strategijah preživetja na naših 
rastiščih zelo skope.

V obdobju 2009–2014 smo raziskali povezave 
med različnimi lesno-anatomskimi parametri 
(končna širina branike, širina kasnega in ranega 
lesa ter premer, površina in število trahej ranega 
lesa) in vremenskimi dejavniki (padavine, tempe-
ratura in vsebnost vode v tleh). Zanimal nas je tudi 
potencial izbranih lesno-anatomskih parametrov 
ter komplementarnost oziroma enakovrednost 
le-teh za proučevanje podnebja na Podgorskem 
krasu.

Preliminarni rezultati so pokazali, da so bili 
anatomski parametri povezani predvsem s tem-
peraturo. Širina ranega lesa in površina trahej 
ranega lesa sta bili pozitivno povezani z maksi-
malno temperaturo, število trahej v ranem lesu in 
širina lesne branike pa pozitivno povezana s pov-
prečno temperaturo v obdobju pred in na začetku 
kambijeve aktivnosti (januar–maj). To nakazuje, 
da vremenske razmere v navedenem obdobju 
pomembno vplivajo na hidravlične lastnosti ksi-
lema. Pri širini kasnega lesa smo ugotovili največ 
povezav s temperaturo v poletnih mesecih, pri 
trahejah ranega lesa pa s temperaturo v obdobju 
januar–april. Vpliva padavin na razvoj ksilemske 
branike z našimi rezultati nismo potrdili. Ugotovili 
smo, da so širina kasnega lesa in značilnosti trahej 
ranega lesa primerni lesno-anatomski parametri, 
ki vsebujejo komplementarne informacije o vplivu 
vremenskih razmer na debelinsko rast puhastega 
hrasta. Treba je poudariti, da so bile naše analize 
opravljene v razmeroma kratkem časovnem obdo-
bju in da bi bile za natančnejše rastno-podnebne 
zveze potrebne dodatne dolgoletne študije.
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Ker v slovenskem Submediteranu primanjkuje 
informacij o vplivu okoljskih dejavnikov na rast 
in razvoj puhastega hrasta, je potrebno večletno 
spremljanje njegovega odziva na vremenske 
razmere, s katerimi bomo pridobili natančnejše 
povezave, zlasti s temperaturo in padavinami. 
Pridobljeni rezultati bodo pripomogli k večjemu 
razumevanju dinamike rasti puhastega hrasta v 
povezavi z različnimi okoljskimi razmerami, saj 
so informacije o strategijah prilagajanja dreves 
ter njihovem preživetju na robnih območjih 
ključne za naše razumevanje njihovega delovanja 
ter nepogrešljive pri gospodarjenju z gozdovi v 
prihodnosti (Tognetti in sod., 2007).

5 SUMMARY

Our research focused on the influence of climatic 
factors on wood-anatomical features of pubescent 
oak (Quercus pubescens Willd.), which is one of 
the dominant native tree species in Slovenian sub-
-Mediterranean climate located in SW part of the 
country (Eler, 2007). In Karst area pubescent oak 
is extremely ecologically important tree species 
as it is dominant species in forests that prevent 
degradation of the most sensitive, shallow and 
arid Karst soil (Brus, 2004: 132). Despite its 
importance in Slovenian sub-Mediterranean area, 
information on its growth and survival strategies 
is very limited. 

In the period 2009–2014 we studied relationship 
between various wood-anatomical parameters 
(xylem ring width, early- and latewood widths, 
diameter, area and number of earlywood vessels) 
and climatic factors (precipitation, temperature 
and soil water content). In addition, we checked 
whether the studied wood-anatomical parameters 
contain complementarity or redundant climatic 
information in pubescent oak at Podgorski Kras.

Preliminary results showed that studied para-
meters were mainly related to temperature. In 
period before and at the onset of cambial acti-
vity (i.e. January–May), earlywood width and 
earlywood vessel area were positively related 
with maximum temperature, whereas number 
of earlywood vessels and xylem ring width were 
positively related to the mean temperature. This 
indicates that weather conditions in this period 
have a significant impact on hydraulic properties 

of xylem. We could not confirm the impact of 
precipitation on xylem ring development. For late-
wood width, we found significant correlation with 
temperature in summer months and for earlywood 
vessels with the temperature in the January–April 
period. We concluded that latewood width and 
earlywood vessel characteristics are promising 
wood-anatomical parameters containing comple-
mentary information on the impact of weather 
conditions on the radial growth of pubescent oak. 
However, it is necessary to emphasize that our 
analysis has been performed in a relatively short 
time-period, therefore long-term data are needed 
for more reliable assessment of the applicability 
of the selected wood-anatomical parameters to 
dendroclimatological studies.

Since the information on the impact of envi-
ronmental factors on growth and development of 
pubescent oak in Slovenian Karst is scarce, it is 
necessary to monitor its multi-annual response 
on local weather conditions. This will enable us 
to obtain more reliable relationship to climatic 
conditions, particularly to temperature and pre-
cipitation. Obtained results will contribute to a 
greater understanding of pubescent oak growth 
dynamics in relation to various environmental 
factors; particularly the information about tree 
adaptation strategies and survival in marginal 
areas is crucial for our understanding of tree 
functioning and is indispensable and necessary for 
future forest management (Tognetti et al., 2007).
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Slovenija je zaradi razgibanega reliefa in pestrosti 
podnebnih režimov podvržena številnim geomor-
fološkim (GM) procesom, kot so na primer snežni 
in zemeljski plazovi, skalni podori, hudourniške 
poplave in drobirski tokovi. Ti procesi pomenijo 
tveganje za naravne nesreče, ki lahko privedejo 
do velike gospodarske škode in celo človeških 
žrtev. Drevesa so neme priče in hkrati naravni 
arhivi GM-procesov in dogodkov na območjih, 
kjer nastajajo vplivi na njihovo rast. Zapisi in 
preostalo gradivo o GM-procesih v preteklosti 
so redki in ne segajo daleč v zgodovino, vendar 

bi bile tovrstne informacije dragocene z vidika 
poznavanja dinamike pojavljanja GM-procesov 
na določenih območjih ter posledično blaženja 
njihovega vpliva oziroma preprečevanja naravnih 
nesreč. V zadnjem času je proučevanje GM-
-procesov s pomočjo drevesnih branik v velikem 
razmahu, še posebno v gorskih predelih Evrope 
in Severne Amerike (Ballesteros-Cànovas in sod., 
2015; Stoffel in Bollschweiler, 2008). Slovenija pa 
kljub velikemu potencialu za tovrstne raziskave 
ostaja nepopisan list. V članku so predstavljene 

Znanstvena razprava
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različne motnje in anomalije v rasti dreves, ki so 
posledica delovanja GM-procesov, ter interpre-
tacija informacij, shranjenih v odzivu dreves.

2 DENDROGEOMORFOLOGIJA
2 DENDROGEOMORPHOLOGY

Dendrokronologija je najbolj natančna tehnika 
datiranja v geoznanostih (Santilli in sod., 2005). 
Temelji na dejstvu, da drevesa v zmernem in 
hladnem podnebnem pasu vsako leto proizvedejo 
plast lesa (lesna branika). Z dendrokronološkimi 
metodami lahko natančno določimo, v katerem 
letu je nastala posamezna branika (Schweingruber, 
1996). Na rast dreves poleg endogenih, antropo-
genih in biotskih dejavnikov vplivajo tudi številni 
abiotski dejavniki, ki so prisotni in delujejo na 
širšem območju, kot so temperatura, padavine, 
svetloba, hranila v tleh (Schweingruber, 1996). 
Med abiotske dejavnike štejemo tudi ekstremne 
vremenske dogodke, kot so žled, orkanski vetrovi, 
udari strele ipd. Odziv na te dejavnike je nava-
dno skupen vsem drevesom določenega rastišča 
in se odraža v širini in zgradbi branik (Cook in 
Kairiukstis, 1990). Izpostavljena drevesa beležijo 
tudi vplive mehanskih poškodb in motenj, ki so 
posledica GM-procesov (Stoffel in Corona, 2014). 

Branike so s svojo enoletno ločljivostjo dragocen 
arhiv informacij o dogajanju v okolju v preteklo-
sti, vključno z nekaterimi GM-procesi, kot so 
denudacija, poplave, snežni plazovi ter pobočni 
procesi (zdrsi, plazovi, tokovi in podori (Varnes, 
1978)) in tudi v kombinaciji z delovanjem vode. 
Veda, ki z analizo branik proučuje GM-procese, se 
imenuje dendrogeomorfologija (Alestalo, 1971).

3 »PROCES – DOGODEK – ODZIV«
3 »PROCESS – EVENT – RESPONSE«

Dendrogeomorfološka raziskava navadno temelji 
na konceptu »proces–dogodek–odziv«, ki ga je 
utemeljil Shroder (1978). »Dogodek« nastane, ko 
GM-»proces« vpliva na drevo, ta pa se na motnjo 
odzove s specifičnim rastnim »odzivom«, ki se 
shrani v branikah (Stoffel in Bollschweiler, 2008). 
V nadaljevanju so opisani različni specifični odzivi 
dreves na GM-procese.

3.1 Širina lesnih branik
3.1 Tree-ring width

GM-procesi pogosto vplivajo na zmanjšano rast 
izpostavljenih dreves. Teža materiala, ki se kopiči 
okoli debla (Slika 1) kot posledica zdrsov, plazov, 
podorov in poplav, povzroča močan tlak na 

Slika 1: Kopičenje materiala ob deblu drevesa (foto: P. Hafner)
Figure 1: Material accumulation at the stem base (photo: P. Hafner)
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Slika 2: Zmanjšana in sproščena rast pri bukvi 
(foto: P. Prislan)
Figure 2: Growth suppression and growth release in 
Fagus sylvatica L. (photo: P. Prislan)

Slika 3: Stranske macesnove veje prevzemajo vlogo 
poškodovane krošnje (foto: P. Hafner)
Figure 3: Lateral branches of Larix decidua Mill. 
are replacing the broken crown (photo: P. Hafner)
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kambij, sekundarni meristem, ki v centripetalni 
smeri tvori celice lesa, v centrifugalni pa celice 
floema (Torelli, 1986). Posledica tlačnih sil je 
zmanjšana debelinska rast in s tem ožje branike, 
saj se zmanjša pretok vode in hranil po drevesu 
(Hupp in sod., 1987).

Erozijski procesi lahko povzročijo odmrtje 
večjega deleža korenin, kar povzroči pomanjkanje 
vode in hranil v drevesnih tkivih, zlasti meristemih, 
in se odraža v ožjih branikah (McAuliffe in sod., 
2006). Posledice GM-procesov so tudi pogost 
vzrok poškodb vrhov in vej v krošnji. Padajoče 
skale in pršni plazovi neposredno posegajo v kro-
šnjo in tam povzročajo poškodbe tkiv. Pri starejših 
drevesih lahko večje nenadne zunanje sile pri tleh 
(udar večjih skal, plazovi) povzročijo udarni val 
v deblu in posledično zlome v krošnji (Dorren 
in sod., 2006). Odziv dreves na take poškodbe 
se kaže v zmanjšani debelinski rasti v letih po 
dogodku (Slika 2). Pri lomu vrhov stranske veje 
pogosto prevzamejo vlogo glavnega poganjka, 
kar se odraža v značilnem videzu novonastale 
nadomestne sekundarne krošnje (Slika 3) (Stoffel 
in Corona, 2014).

Nekateri GM-procesi, predvsem plazovi, 
poplave in hudourniki, lahko za seboj pustijo 
popolno opustošenje, zaradi česar pride do odstra-

nitve celotne vegetacije na prizadetem območju, 
vključno s posameznimi drevesi ali celotnimi 
gozdnimi sestoji. Take površine navadno sčasoma 
zopet porastejo drevesa, čas vzkalitve semena 
pa posreduje informacijo o približni oceni časa 
nastanka dogodka. Vendar nekatera območja lahko 
ostanejo opustošena več let (do sto let), preden se 
zarastejo na novo. Čas trajanja od nastanka opu-
stošenja do ponovnega vzklitja dreves je odvisen 
od drevesne vrste, talnega substrata in podnebnih 
razmer (Stoffel in Corona, 2014).

Propad oz. odstranitev dreves kot posledica 
GM-procesov lahko pozitivno vpliva na sosednja 
drevesa, ki v takih procesih ostanejo nepoškodo-
vana. Zanje odstranitev sosedov (konkurentov) 
pomeni več svetlobe, prostora, večjo razpolo-
žljivost hranil in vode (Stoffel in Bollschweiler, 
2008). Na nove ugodne razmere se odzovejo s 
pospešeno rastjo, kar se odraža v širših brani-
kah (Slika 2). Pri uporabi sproščene rasti kot 
indikatorja GM-procesov je potrebna posebna 
previdnost, saj tudi do pospešene rasti navadno 
pride z zamikom in ne takoj po dogodku. Prav 
tako je treba upoštevati druge dejavnike, ki vplivajo 
na širino branike (Stoffel in sod., 2010). Eden od 
takih primerov so široke branike kot posledica 
prisotnosti reakcijskega lesa.
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3.2 Reakcijski les in ekscentrična rast 
3.2 Reaction wood and eccentric growth 

Nagibanje dreves je pogosta posledica pobočnih 
masnih premikov. Pojavi se zaradi nenadnega 
pritiska materiala na deblo drevesa kot posledica 
snežnih plazov, skalnih podorov površinskega 
plazenja materiala ipd. Pogost vzrok so tudi 
počasni, a neprekinjeni procesi erozije in plazenja 
pobočij (Stoffel in Corona, 2014; Winchester in 
sod., 2007). Ekscentrična rast je pogost pojav pri 
drevesih v takih razmerah in je posledica nastanka 
reakcijskega lesa, s katerim drevesa izravnavajo 
svojo rast v ponovno pokončno lego (Slika 4) 
(Hupp in sod., 1987; Stoffel in sod., 2010). Nastane 
značilna t.i. »sabljasta rast« (Slika 5). Pri iglavcih 
se reakcijski les imenuje kompresijski les; nastaja 
na spodnji strani debla, je brez leska in ima manj 
izrazit prehod iz ranega v kasni les (Toreli 1986). 
Je temneje obarvan, kar je posledica večjega 
deleža kasnega lesa in lignina ter večje gostote. 
Branike so bistveno širše kot na zgornji strani 
debla, kar povzroča ekscentričnost debla (Ruelle, 
2014). Reakcijski les listavcev oziroma tenzijski 
les nastaja na zgornji strani debla. Pogosteje kot 

v kasnem lesu se pojavi v ranem. Zanj je značilna 
prisotnost želatinaste plasti ter manj trahej, večja 
vsebnost celuloze in večji delež vlaken kot pri 
normalnem lesu (Ruelle, 2014; Timell, 1986). Pojav 
reakcijskega lesa v braniki zanesljivo določa leto 
pojava GM-dogodka (Winchester in sod., 2007).

Spremembe v smereh ekscentričnosti debla 
odražajo spremembe smeri masnih premikov 
(Winchester in sod., 2007), trajanje procesov pa se 
odražata v številu branik s prisotnim reakcijskim 
lesom (Stoffel in Corona, 2014).

3.3 Poškodbe in nastanek kalusa 
3.3 Injuries and callus formation

Delna odstranitev skorje in v les segajoče poškodbe 
so pogosta značilnost dreves na območjih, kjer 
je velika GM-aktivnost (Slika 6). Poškodba lahko 
nastane na koreninah, deblu ali vejah (Lundström 
in sod., 2008). Takoj po poškodbi se začne tvorba 
kalusa – tkiva, ki ga sestavljajo neurejeno razpo-
rejene parenhimske celice (Schweingruber, 2007). 
Kalusno tkivo je obrambni mehanizem drevesa, 
da čim prej zapre rano ter čim bolj zmanjša 
nastajanje trohnobe in napade insektov (Shigo, 

Slika 4: Kompresijski les (K) pri iglavcih in tenzijski les (T) pri listavcih (avtor: J. Gričar)
Figure 4: Compression wood (K) in conifers and tension wood (T) in deciduous trees (author: J Gričar)
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1984). Zapiranje rane lahko traja različno dolgo 
in je odvisno od letnega prirastka, starosti drevesa 
in velikosti rane (Stoffel in Bollschweiler, 2008; 
Stoffel in Corona, 2014). Prisotnost rane, kalusa, 
poranitvenega lesa ali brazgotine (zaprte rane) je 
zanesljiv pokazatelj GM-aktivnosti v preteklosti. Z 
vidika datiranja dogodkov je pojav kalusa izjemno 
pomemben, saj omogoča natančno določanje časa 
nastanka poškodbe znotraj enega leta (Stoffel in 
Bollschweiler, 2008). Pri tem se upošteva tudi 
število floemskih branik, vizualno oceno izpo-
stavljenega lesa (barva, stopnja razgradnje lesa, 

prisotnost gliv) (Slika 7), značilnosti poškodovane 
skorje (barva, stopnja razkroja) ter razmerje med 
starostjo drevesa in obsegom rane (Trappmann 
in Stoffel, 2015). Pri oceni intenzivnosti dogodka 
je v pomoč še velikost, oblika in globina rane 
(Schweingruber, 1996). Pomembno je upošteva-
nje drevesne vrste, saj pri vrstah z gladko skorjo 
(npr. bukev) ostane brazgotina vidna dolgo časa, 
medtem ko se pri vrstah z debelejšo skorjo (npr. 
macesen) lahko popolnoma zabriše (Stoffel in 
Corona, 2014).

Slika 5: »Sabljasta rast« pri macesnu (Larix decidua Mill) (foto: P. Hafner)
Figure 5: »Sabre« growth of tilted Larix decidua Mill (photo: P. Hafner)
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3.4 Travmatski smolni kanali 
3.4 Traumatic resin ducts 

Za večino iglavcev je značilna prisotnost normal-
nih smolnih kanalov v lesu (Gärtner in Heinrich, 
2009). Smola, s katero so zapolnjeni, služi kot 
obramba pred potencialnimi poškodbami pri 
objedanju, napadih žuželk, gliv in patogenih 
organizmov ter pri mehanskih poškodbah. Pojav 
travmatskih smolnih kanalov (TSK) (Slika 8) je 
povezan z mehanskimi poškodbami (Nagy in 
sod., 2000). TSK so navadno razporejeni v tan-
gencialni nizih. Z analizo TSK lahko določimo, v 
katerem delu leta so nastale mehanske poškodbe 
drevesa. V rastni sezoni se tvorba TSK začne že 
nekaj dni po poškodbi, zato njihova prisotnost 
omogoča datiranje nastanka poškodbe do meseca 
natančno (Stoffel, 2008), prisotnost TSK v bližini 
poranitvenega tkiva ob poškodbi pa natančnost 
datiranja lahko še izboljša (Gričar, 2007). TSK 
se pojavijo tudi v primeru, kadar mehanski vpliv 
GM-procesa nastane v dormantnem obdobju, ko 
je kambij neaktiven. V takem primeru se TSK 
pojavijo z zamikom do pet mesecev. To dejstvo je 

pomembno z vidika proučevanja dinamike plazov 
in podorov, ki so najpogostejši v pozno jesenskih in 
zimskih mesecih (Gärtner in Heinrich, 2009). TSK 
se ob poškodbah pojavijo tudi pri vrstah, ki sicer 
nimajo normalnih smolnih kanalov, npr. jelka, 
brin in tisa (Gričar, 2007), medtem ko drevesa iz 
rodu borov proizvajajo veliko smolnih kanalov in 
smole neodvisno od poškodb in se TSK pri njih 
ne pojavljajo (Stoffel in Corona, 2014). Pri prou-
čevanju GM s pomočjo TSK je torej pomembno 
upoštevati proučevano drevesno vrsto in njene 
lesno-anatomske značilnosti, letni čas vzorčenja 
in geografsko lokacijo rastišča. Prav tako mora 
biti v raziskavo vključeno zadostno število dreves 
(Gärtner in Heinrich, 2009; Stoffel, 2008).

3.5 Anomalije v trahejah in traheidah v 
deblu

3.5 Anomalies in vessels and tracheids in 
trunk

Spremembe v anatomski zgradbi branike so raz-
meroma novo, a uporabno orodje za spremljanje 
dinamike GM-procesov in njihovega vpliva na 

Slika 6: Sveža poškodba pri macesnu (Larix decidua Mill.) z mestoma popolnoma odstranjeno skorjo 
(foto: P. Hafner)
Figure 6: Fresh wound of Larix decidua Mill. and completely removed part of the bark (photo: P. Hafner)
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Slika 7: Deloma s kalusom zaprta rana pri bukvi (Fagus sylvatica L). Vidna je temnejša obarvanost lesa in  
prisotnost gliv. (foto: P. Hafner)
Figure 7: Callus tissue had partly overgrown wound of Fagus sylvatica L. Dark colouration of wood and presence 
of fungi is visible (photo: P. Hafner)

zgradbo lesa v koreninah in tudi deblih dreves. 
So uporabno orodje predvsem v primerih, kadar 
proučujemo drevesa, ki so izpostavljena poplavam 
ter z njimi povezano akumulacijo materiala in 
erozijo (Stoffel in Corona, 2014). Najpogostejši 
skupni lesno-anatomski odziv v deblih listopadih 
vrst na poplave (Slika 9) in tlačne sile na deblo 
zaradi nanosov je znatno povečanje števila trahej 
(t.i. gostota trahej) in hkrati zmanjšanje povprečne 
površine trahej (> 50 %) v branikah, ki nastanejo v 
letu dogodka (Ballesteros-Caanovas in sod., 2015). 

Pri posameznih drevesnih vrstah lahko nastane 
sprememba v razporeditvi trahej; na primer pri 
hrastu iz venčasto-porozne razporeditve v difuzno-
-porozno razporeditev (den Ouden in sod., 2007). 
Ob dolgotrajnih poplavah se pojavi spremenjena 
zgradba kasnega lesa z manjšim deležem vlaken 
(St. George in sod., 2006). Pri iglavcih so raziskave 
anomalij v traheidah kot posledica GM-procesov 
bolj ali manj omejene na proučevanje anatomske 
zgradbe lesa v koreninah.
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Slika 8: Tangencialni nizi travmatskih smolnih kanalov pri navadni jelki (Abies alba Mill.) (foto: J. Gričar)
Figure 8: Tangential row of traumatic resin ducts in Abies alba Mill. (photo: J. Gričar)

Slika 9: Dlje trajajoče poplave povzročajo anomalije v trahejah listavcev. (foto: P. Hafner)
Figure 9: Long-term floods cause anomalies in vessels of deciduous trees (photo: P. Hafner)
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Slika 10: Popolnoma razgaljene borove korenine (Pinus sp.) (foto: P. Hafner)
Figure 10: Exposed roots of Pinus sp. (photo P. Hafner)

3.6 Razgaljene korenine
3.6 Exposed roots

Večina raziskav korenin v povezavi z GM-procesi 
je bila opravljena na iglavcih v goratih območjih. 
Razgaljenje večjega deleža korenin (Slika 10) je 
lahko vzrok, da korenine odmrejo in s tem izgubijo 
sposobnost opravljanja njihove primarna naloge 
prevajanja vode in mineralnih snovi. Kadar pa 
nastane nenadno razgaljenje le dela korenin in 
koreninski vršiček ostane v zemlji, korenine še 
naprej lahko črpajo ter prevajajo vodo in anorgan-
ske snovi. Vendar se v takih koreninah pojavijo 
spremembe v njihovi lesno-anatomski zgradbi. S 
prepoznavanjem teh sprememb je mogoča točna 
določitev časa nastanka dogodka, ki je povzročil 
razgaljenje korenin. Lesno-anatomska zgradba 

branik v razgaljenih koreninah postane podobna 
branikam v deblu. V primerjavi s strukturo zakritih 
korenin se premer celic ranega lesa zmanjša za 60 
% in njihovo število se poveča; poveča se delež 
kasnega lesa. Stene celic kasnega lesa so debelejše, 
s čimer se izrazito zmanjšajo lumni celic. Pogosto 
so prisotni tudi TSK. Meja med ranim in kasnim 
lesom postane jasno vidna (Gärtner in sod., 2001). 

Do sprememb v lesno-anatomski zgradbi 
korenin pogosto privedejo neprekinjeni procesi 
denudacije, ki povzročajo postopno odnašanje 
površinskih plasti zemlje in posledično postopno 
razgaljenje korenin (Slika 11). Čas popolnega raz-
galjenja korenine je z lesno-anatomskimi analizami 
tudi v tem primeru mogoče natančno določiti z 
ločljivostjo enega leta (Gärtner in sod., 2001).
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Slika 11: Delno razgaljene korenine rdečega bukve 
(Fagus sylvatica L.) kot posledica postopne denudacije 
(foto: P. Hafner)
Figure 11: Partly exposed roots of Fagus sylvatica L. 
caused by gradual denudation (photo P. Hafner)

Rezultati novejših študij, opravljenih na koreni-
nah listavcev, kažejo, da se tudi pri njih spremeni 
lesno-anatomska zgradba razgaljenih korenin. 
Lumen vlaken izpostavljenih korenin se zmanjša, 
medtem ko je lumen trahej bolj spremenljiv, lahko 
ostane nespremenjen oz. se zmanjša tudi za 50 %. 
Raziskave na listavcih so še posebno zanimive z 
vidika proučevanja erozije rečnih bregov, poplav 
in hudournikov (Hitz in sod., 2008).

V nekaterih primerih drevesa z delno zasutimi 
debli poženejo adventivne (nadomestne) korenine 
v na novo naneseno talno podlago. Adventivne 
korenine se navadno pojavijo v začetnih letih 
po zasutju debla in tako omogočajo približno 
določanje časa pojava odlaganja materiala (sedi-
mentacije). Sosledje večkratnega zasutja in pojava 
adventivnih korenin omogoča oceno količine 
nanesenega materiala (Strunk, 1997).

4 INTERPRETACIJA PROCESOV IN 
ODZIVOV DREVES

4 INTERPRETATION OF PROCESSES 
AND TREE RESPONSES

Pri interpretaciji rastnih odzivov pri dendrogeo-
morfološki analizi je treba upoštevati naslednja 
dejstva (povzeto po Stoffel in Corona, 2014):
•	 intenzivnost	rastnega	odziva	na	GM-proces	je	 
 pogosto odvisna od drevesne vrste, starosti  
 dreves in njihovega zdravstvenega stanja.  
 Stara in manj vitalna drevesa so manj občutljivi  
 pokazatelji GM-procesov,
•	 pri	drevesnih	z	debelejšo	skorjo	je	potreben	 
 večja intenzivnost GM-dogodka, da nastane  
 poškodba debla,
•	 pojav	rastnih	anomalij	je	v	primeru	poškodb	in	 
 nastanka kalusnega tkiva v deblu dreves lokalno  
 omejen, medtem ko so sproščena rast, zatrta  
 rast ali anomalije trahej vidne vzdolž celotnega  
 debla,
•	 različni	GM-procesi	 se	 odražajo	 v	 različnih	 
 odzivih dreves; ločijo se po tem, kako inten- 
 zivno, na kakšen način in v kolikšnem obsegu  
 vplivajo na rast dreves. Na primer: snežni  
 plazovi imajo lahko velik prostorski vpliv in  
 pustijo posledice na številnih drevesih. Po drugi  
 strani pa skalni podori z nekaj večjimi skalami  
 (< 5m3) navadno poškodujejo le nekaj dreves  
 vzdolž svoje trajektorije,
•	 določevanje	dogodka	mora	temeljiti	na	analizi	 
 zadostnega števila dreves ter upoštevanju  
 topografije rastišča.

5 ZAKLJUČKI
5 CONCLUSIONS

Dendrogeomorfološka analiza omogoča natančno 
rekonstrukcijo dinamike GM-procesov, intervalov 
njihovega pojavljanja ter njihove jakosti. Šte-
vilni GM-procesi pomenijo tveganje za naravne 
nesreče, zato razumevanje njihove porazdelitve 
in pogostnosti pojavljanja zagotavlja ključne 
informacije, ki so v pomoč pri napovedovanju 
možnosti pojava naravnih nesreč, zaščiti pred 
njimi ter pri blaženju njihovih posledic. Datira-
nje in rekonstrukcija GM-procesov v preteklosti 
imata pomembno vlogo tudi pri napovedovanju 
topografskih sprememb v prihodnosti, kar je še 
posebno izrazito v luči podnebnih sprememb, 
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saj segrevanje ozračja in napovedano pogostejše 
pojavljanje ekstremnih vremenskih dogodkov 
potencialno zelo vpliva na jakost in pogostnost 
pojavljanja GM-procesov ter z njimi povezanih 
naravnih nesreč. 

6 POVZETEK
Branike so neme priče in dragocen arhiv infor-
macij o minulem dogajanju v okolju. Z analizo 
njenih značilnosti lahko natančno določimo čas 
pojavljanja geomorfoloških procesov in dogod-
kov, ki vplivajo na rast dreves na izpostavljenih 
območjih. Veda, ki s pomočjo branik proučuje 
geomorfološke procese (denudacija, poplave, 
snežni plazovi ter pobočni procesi itd.), se imenuje 
dendrogeomorfologija. Dendrogeomorfološka 
analiza temelji na proučevanju rastnega odziva 
dreves, ki ga je povzročil dogodek kot posledica 
geomorfološkega procesa. V članku je nave-
den pregled vplivov geomorfoloških dogodkov 
in odzivov dreves nanje: ozke oziroma široke 
branike kot posledica zatrte oziroma sproščene 
rasti, reakcijski les, poškodbe in nastanek kalusa, 
tangencialni travmatski smolni kanali, anomalije 
v trahejah in traheidah v deblu ter razgaljene 
korenine. Pri dendrogeomorfoloških raziskavah 
je poleg odzivov dreves nujno treba upoštevati še 
druge dejavnike, kot so topografija proučevanega 
rastišča, starost in vrsta proučevanih dreves, število 
v raziskavo zajetih dreves, prostorska razsežnost 
geomorfološkega dogodka. Datiranje in rekon-
strukcija dinamike geomorfoloških procesov sta 
pomembna z vidika napovedovanja topografskih 
sprememb v prihodnosti ter iz vidika posredovanja 
informacij, ki so v pomoč pri študijah možnostih 
pojava naravnih nesreč in obrambi pred njimi.

6 SUMMARY

Tree-rings are silent witnesses and precious 
records of information on the past events in the 
environment. Analyzing their features we can 
accurately date the occurrence of geomorpholo-
gical processes and events affecting the growth of 
the trees on exposed areas. The science studying 
geomorphological processes (denudation, floods, 
avalanches and slope processes etc.) by the use of 
tree-rings is called dendromorphology. Dendro-
morphological analysis is based on the study of 

tree growth response, caused by an event occurring 
due to geomorphological process. The article 
presents a review of impacts of geomorphological 
events and responses of trees: narrow or wide 
tree-rings as a consequence of growth suppression 
or growth release, reaction wood, injuries and 
callus formation, tangential traumatic resin ducts, 
anomalies in vessels and tracheids in trunk, and 
exposed roots. In dendromorphological studies, 
also other factors, e.g. topography of the studied 
site, age and species of the studied trees, number of 
trees comprised in the study, spatial dimension of 
the geomorphological event, must be considered 
in addition to tree response. Dating and recon-
struction of the dynamic of geomorphological 
processes are important from the viewpoint of 
predicting topographical changes in the future 
and also for passing the information, helpful in 
predicting the possibilities of natural hazards and 
protection from them. 
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Gozdarstvo v času in prostoru

Pred tridesetimi leti je bil v Ljubljani 18. kongres 
Mednarodne zveze gozdarskih raziskovalnih 
organizacij IUFRO (International Union of Forest 
Research Organizations). V to organizacijo, ki 
je bila ustanovljena pred 124 leti, so včlanjene 
raziskovalne organizacije s področja gozdarstva 
iz skoraj vseh držav sveta. Glavnino predstavljajo 
gozdarski inštituti in gozdarske fakultete. Ta zveza 
vsakih pet let organizira kongres, na katerem 
članice zveze predstavijo najnovejša dognanja v 
znanosti in dosežke v gozdarski stroki.

Ker je področje gozdarstva zelo obširno, je 
UIFRO organiziran na petih področjih (divi-
zijah). IUFRO vodi predsednik, ki ga izvolijo 
članice za dobo petih let. Razumljivo je, da so 
predsedniki IUFRO in vodje divizij izbrani izmed 
vrhunskih in najbolj znanih strokovnjakov s 
področja gozdarstva. V času kongresa v Sloveniji 
je bil predsednik IUFRO prof. dr. dr. h.c. Dušan 
Mlinšek, redni profesor na Oddelku za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete 
v Ljubljani. Organizacija tega kongresa je bilo 
veliko priznanje državi za vzorno gospodarjenje 
z gozdovi in izjemna promocija naše znanosti in 
gozdarske stroke v svetu.

Kaj je vplivalo na izbor Slovenije za 
organizacijo 18. kongresa IUFRO

Na to sta vplivala predvsem dva dejavnika: večsto-
letna tradicija načrtnega gospodarjenja z gozdovi 
in uspešno gospodarjenje z vsemi gozdovi ne 
glede na lastništvo po letu 1964.

Tradicija gozdarske stroke v Sloveniji sega v 
osemnajsto stoletje. Tako je znan Terezijanski 
gozdni red za Kranjsko iz leta 1771, ki je dokaj 
celovito določal ravnanje z gozdovi (4. člen: da 
moramo tako velike kot majhne gozdove izmeriti 
in oceniti donos lesa, za kar sta potrebni posku-
sna sečnja in določitev količine lesa, ki ga smemo 
letno porabiti zase ali za prodajo, dokler ne bosta 
pomladek in mladi gozd dozorela za sekanje. V 
skladu s 4. členom se 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 

Ob 30. letnici kongresa IUFRO v Sloveniji
GDK 971:972.2IUFRO«1986«(045)=163.6

gozdove ohranjal trajno uporabne. Določal je 
obhodnje za posamezne drevesne vrste, zahteval 
pa je tudi ogozditev goličav na območju pretežnega 
dela zdajšnje Slovenije. Tako je bil Terezijanski 
gozdni red veliko več kot so sicer bili gozdni redi, 
v katerih so podrobno opredeljene prepovedi pri 
ravnanju z gozdom, načini ravnanja z gozdom. 
Količine lesne mase, ki so jo gozdovi trajno zago-
tavljali, pa so bili podani v gozdnogospodarskih 
načrtih za posamezne gozdove. Prvi taki načrti 
na območju Slovenije so bili (z verjetnostjo lahko 
trdimo, da na podlagi usmeritev Terezijanskega 
gozdnega reda) izdelani že v letih od 1769 do 
1771 (Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski 
gozd ter bovške in tolminske gozdove). Leta 1846 
je bil izdelan gozdno-ureditveni načrt za idrijske 
rudniške gozdove. Za slovensko gozdarstvo pa je še 
posebno pomemben gozdnogospodarski načrt za 
Auerspergove gozdove na Kočevskem, ki ga je leta 
1892 izdelal dr. Leopold Hufnagl (1857 do 1942), 
ki se je uprl praksi do takrat uveljavljenega goloseč-
nega gospodarjenja ter razvil sistem prebiralnega 
gospodarjenja. Tako je utrl pot k avtohtonemu 
razvoju slovenskega gozdarstva. V načrtih je iz 
gospodarjenja že takrat izločil gozdove in jih je 
zavaroval kot pragozdne, ki so ohranjeni še sedaj 
in za vse prihodnje rodove, zato ga prištevamo 
med pionirje razvoja naravovarstvene misli na 
Slovenskem. Na območju Snežnika pa je Henrik 
Schollmayer Lichtenberg (1860 do 1930) prebi-
ralnemu gospodarjenju dodal kontrolno metodo 
gospodarjenja z gozdovi.

Ob gradu Snežnik je bila med letoma 1869 do 
1875 prva gozdarska šola v slovenskem jeziku na 
območju zdajšnje Slovenije, kjer je dobil prvo goz-
darsko izobrazbo tudi znani gozdar Franc Padar.

V slovenske gozdove so v obdobju Avstro-
-Ogrske prihajali in prinašali nova spoznanja 
redki domači gozdarji, ki so se šolali na avstrijskih, 
nemških in čeških visokih šolah, akademijah in 
univerzah. Na delo v veleposestniške gozdove in 
državne gozdarske službe na Kranjskem pa je prišlo 
tudi precej znanih tujih gozdarskih strokovnjakov 
(J. Ressel, L. Hufnagl, V. Putick, A. Guttenberg, 
H. Schollmayer in drugi).



GozdV 74 (2016) 10434

Gozdarstvo v času in prostoru
Novi pogledi na gozd po drugi svetovni 

vojni
Težke razmere za gozdove in gozdarstvo v prvih 
letih po drugi svetovni vojni so se začele izboljše-
vati. Postopno so se uveljavljala napredna načela: 
prepoved sečnje na golo (1949) in gojenje naravnih 
in mešanih gozdov, ustanovitev skladov za obnovo 
gozdov (1951), obvezna izdelava gozdnogospo-
darskih načrtov gozdnogospodarskih enot za 
vse gozdove (1953), uveljavljena sta bila polna 
premerba dreves in vodenje evidence o poseku 
ter opravljenih gojitvenih delih. Idejna podlaga za 
urejanja gozdov oziroma gozdnogospodarskega 
načrtovanja je bila kontrolna metoda razmer v 
gozdovih. Temelj gozdnogospodarskemu načr-
tovanju je postalo poznavanje gozdnih rastišč, ki 
so se ga lotili Tomažič, Tregubov, Wraber, malo 
pozneje Košir in številni drugi fitocenologi.

Takoj po vojni je bilo omogočeno izobraževanje 
gozdarjev le na nižji stopnji, v letu 1948 je začela 
delovati srednja gozdarska šola, od leta 1949 pa je 
bil v Ljubljani omogočen tudi univerzitetni študij 
gozdarstva. Že pred tem je bil leta 1947 osnovan 
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

Obdobje enotnega gospodarjenja z vsemi 
gozdovi ne glede na lastništvo

Slovensko gozdarstvo je doseglo najuspešnejši 
razvoj po letu 1964, ko se je uveljavilo skupno 
gospodarjenje z vsemi gozdovi, ne glede na lastni-
štvo, v okviru gozdnih gospodarstev. Območja so 
postala trajnostno, ekonomsko in lesno-bilančno 
zaključene celote. Izjemi sta bili kraško območje 
in delno murskosoboško, ki sta za svoje delovanje 
dobivali subvencije.

Uveljavljen je bil celostni koncept pri gospodar-
jenju z gozdovi, zato je bila določena še izdelava 
območnih gozdnogospodarskih načrtov. Prvi 
območni načrti so bili izdelani za obdobje 1971 
do 1980.

Stabilna organizacijska oblika, gozdnogospo-
darsko načrtovanje na dveh nivojih (gozdnogo-
spodarske enote in območja), obvezno izvajanje 
načrtov gozdnogospodarskih enot, stabilno, redno 
in ustrezno financiranje gozdarske službe in vla-
ganj v gozdove (od skladov za obnovo leta 1951, 
preko gozdnih skladov, biološke amortizacije do 

sredstev za vlaganja v gozdove), dovolj usposoblje-
nih strokovnih kadrov, tesna povezanost operative 
z raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami 
so omogočali, da so postali slovenski gozdovi in 
slovensko gozdarstvo vzor Evropi in svetu.

Sredi osemdesetih let dvajsetega stoletja, v času 
18. kongresa IUFO v Ljubljani, je bilo namenjeno 
za gozdarsko službo, gozdnogospodarsko načr-
tovanje, biološka in tehnična vlaganja, varstvo 
gozdov, melioracije malo donosnih gozdov in 
grmišč, sofinanciranje raziskovalnega dela okoli 
30 % prodajne vrednosti lesa.

Vedeti pa moramo, da so bili zasebni lastniki 
na eni strani zadovoljni z delom gozdarjev, saj se 
je veliko vlagalo v gozdove ( biološka vlaganja, 
premene malo donosnih gozdov in grmišč, gradnja 
cest, tudi do posameznih kmetij in vlak), na drugi 
strani pa so negodovali, saj so morali obvezno 
prodajati svoj les le preko gozdnogospodarskih 
organizacij (GG-jev), iz dela izkupička od pro-
danega lesa (razlika med prodajno in odkupno 
ceno sortimentov) pa so morali v celoti solidarno 
financirati gozdarsko službo in vlaganja v gozdove, 
tudi tisti del, ki bi ga morala zaradi javnega pomena 
gozdov za vse državljane prispevati država. Tako 
kot na primer prispeva zdaj.

Tesna povezanost znanosti in 
strokovnega dela na terenu

Čeprav je bila glavna dejavnost Gozdarskega 
inštituta raziskovalna dejavnost, Oddelka za 
gozdarstvo pa pedagoško in raziskovalno delo, 
sta obe instituciji tesno sodelovali z gozdarsko 
operativo, to je z gozdarji, zaposlenimi v gozdnih 
gospodarstvih. Gozdna gospodarstva so preko 
Združenja gozdnogospodarskih organizacij finan-
cirala velik del raziskovalnega dela na inštitutu in 
fakulteti. Pri velikem številu raziskovalnih nalog 
in projektov so bili vključeni tudi strokovnjaki iz 
gozdnih gospodarstev. Povezanost raziskovalcev 
in pedagoških delavcev s strokovnjaki iz gozdnih 
gospodarstev je bila zgledna in so nam jo zavidale 
druge panoge. Vsi dosežki v znanosti so se takoj 
prenesli v strokovno delo na terenu. Tako smo 
imeli tesno in redno povezavo prakse s teorijo, 
da sta se teorija in praksa medsebojno oplajali. 
Velik prispevek k uveljavitvi strokovnega dela v 



GozdV 74 (2016) 10 435

operativi je zagotavljalo tudi veliko gozdarskih 
tehnikov, ki so se izšolali na Srednji gozdarski šoli 
v Ljubljani in po letu 1960 v Postojni. Vsi gozdarji, 
ki so neposredno vodili strokovne ukrepe v gozdu, 
so imeli dokončano najmanj srednjo šolo. 

Usmeritev v večnamensko in sonaravno 
gospodarjenje z gozdovi

Slovenski gozdarji so razmeroma zgodaj spoznali, 
da mora gospodarjenje z gozdovi, poleg trajne 
oskrbe z lesom, zagotavljati še vrsto drugih 
funkcij gozdov. Govorimo o večnamenski rabi 
gozda oziroma o multifunkcionalnosti gozda. 
Večnamenska raba mora zagotavljati naslednji 
načeli: načelo trajnosti ali vzdržne rabe, načelo 
rastišču in okolju primerne rabe. Večnamenska 
raba gozda predpostavlja, da so enakovredno 
upoštevane naslednje štiri glavne skupine funkcij: 
funkcija samoorganizacije in samoregulacije, 
funkcija življenjskega prostora ali habitatna funk-
cija, proizvodna funkcija, kulturna in socialna 
funkcija. Večnamenska raba gozdov vzdržuje 
in ohranja interno kroženje snovi, zagotavlja 
biotsko pestrost na ravni vrst in biotopov, vodi 
k socialni stabilnosti podeželja in služi blaginji 
celotnega prebivalstva zaradi produkcije obno-
vljivih surovin, zagotavljanja delovnih mest in 

dohodka, ohranjanja podeželja in kulturne krajine, 
ohranjanja socialne funkcije gozda in ohranjanja 
kulturne dediščine. Merila sonaravnega ravnanja 
z gozdovi so naslednja: biotska pestrost (vrstna 
in krajinska), ohranitev tal, ohranitev količine 
in kakovosti zdrave vode, ohranjanje ugodnega 
zdravstvenega stanja in vitalnosti gozda.

Vloga predsednika IUFRO 
Gotovo je k izboru Slovenije za prireditelja kon-
gresa v veliki meri prispeval tudi takratni pred-
sednik IUFRO prof. dr. dr. h.c. Dušan Mlinšek, 
ki je bil med vodilnimi strokovnjak na področju 
gojenja gozdov v Evropi. Še posebno velik je bil 
njegov prispevek h gozdarski znanosti na podro-
čju sonaravnega ravnanja z gozdovi. Njegove 
raziskave v pragozdovih ter na področju nege 
gozdov so usmerile slovenske in evropske goz-
darje k sonaravnemu ravnanju z gozdom. Prek 
številnih seminarjev je prenašal izsledke znanosti 
v gozdarsko stroko. Gotovo je najzaslužnejši, da je 
bila slovenska gozdarska stroka med vodilnimi v 
Evropi. Prof. Mlinšek je z osebnim angažiranjem 
prispeval k temu, da je bila vrsta naših gozdnih 
obratov med vodilnimi v Evropi: Straža - GG 
Novo mesto, Idrija - SGG Tolmin, Radlje - GG 
Slovenj Gradec, ...

Gozdarstvo v času in prostoru

Slika 1: Fotografija iz konference (foto: arhiv Cankarjevega doma)
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Rezultati slovenskega gozdarstva
Delo slovenskih gozdarjev se je odrazilo v stanju 
slovenskih gozdov. Eden največjih uspehov slo-
venskih gozdarjev, ki je še sedaj zelo odmeven 
v svetu, je ponovna pogozditev nekdaj skoraj 
popolnoma golega krasa. Sami začetki ogozditve 
segajo v 19. stoletje, ko je tam leta 1859 gozdar 
Koller osnoval prvi nasad črnega bora. Od leta 
1859 do 1914 so osnovali 10.842 ha črnega bora, 
in to s prinesenimi prgišči zemlje med golo kame-
nje. V času med obema svetovnima vojnama so 
pogozdili le 850 ha goličav. Po letu 1945 pa so 
poleg sajenja črnega bora začeli pogozdovanje s 
setvijo semena te drevesne vrste. V odrasle nasade 
črnega bora so podsajevali ali podsejevali bukev, 
jelko in druge okolju primerne drevesne vrste. 
Po opuščanju kmetijske rabe tal se je kras začel 
zaraščati z domorodnimi pionirskimi vrstami. 
Tako se je gozdnatost na krasu od 14 % leta 1875 
(pravi kras – apnena podlaga – je bil praktično 
gol, pretežni del gozdov je bil na flišni podlagi) 
leta 1980 povečala že na 41 % , leta 1986 pa kar 
na 50 %. 

Pred drugo svetovno vojno je bila gozdnatost 
v Sloveniji 33 %, v letu 1986 pa že več kot 50 %.  
K temu je v glavnem pripomoglo opuščanje 
kmetijske rabe zemljišč. Lesna zaloga na hektar 
se je iz 150 m3/ha, kot je bila leta 1946, povečala 
in sedaj znaša blizu 300 m3/ha; del povečanja je 
tudi zaradi metod ugotavljanja lesnih zalog. V 
času kongresa IUFRO je bila odprtost gozdov 
z gozdnimi cestami in vlakami 16 m/ha in se 
je bližala optimalni gostoti 20 m/ha. Zelo se 
je izboljšala kakovost gozdnega drevja zaradi 
velikih vlaganj v nego gozdov. Vendar pa je bilo 
zdravstveno stanje gozdov v posameznih obmo-
čjih zelo načeto. Ugotovljeno je bilo propadanje 
jelke zaradi velikih izpustov žveplovega dioksida. 
Umiranje jelke je zajelo celotno srednjo Evropo, 
stanje pa se je izboljšalo šele po namestitvi filtrov 
na dimnike velikih onesnaževalcev. 

Organiziranost slovenskega gozdarstva
Leta 1986 so bili slovenski gozdovi razdeljeni 
v štirinajst gozdnogospodarskih območij, kjer 
je gospodarilo štirinajst gozdnogospodarskih 
organizacij (GG). Na ravni republike smo imeli še 

Samoupravno interesno skupnost za gozdarstvo 
(SIS), kjer se je zbiral denar iz GG-jev za vlaganje v 
razširjeno reprodukcijo (premena grmišč in malo 
donosnih gozdov), del sredstev je bi namenjen 
za solidarnostno pokrivanje razvoja gozdov v 
pasivnih območjih (kras, Murska Sobota).

V vsakem GG-ju je bilo od vsakega kubičnega 
metra posekanega in prodanega lesa namenjenih 
5 % ali več od njegove vrednosti v sklad, ki je bil 
namenjen obnovi, negi in varstvu gozdov. Prav 
tako so bila posebej namenjena tudi sredstva za 
izgradnjo gozdnih cest, vlak in stroške gospodar-
jenja. Posek in spravilo lesa v zasebnih gozdovih 
so opravili lastniki sami, lahko pa tudi delavci 
GG sporazumno z lastnikom gozda. Gojitvena 
in varstvena dela v zasebnih gozdovih so lahko 
opravljali za plačilo (bruto za neto) lastniki gozdov.

Les iz državnih in zasebnih gozdov so prodali 
lesni in celulozni industriji. Niso bili redki primeri, 
ko so GG-ji zgradili ceste do posameznih gorskih 
kmetij in zaselkov, kar je prispevalo k ohranjanju 
življenja na podeželju. 

Solidarnost v primeru naravnih katastrof
V primeru naravnih katastrof so si GG-ji med-
sebojno pomagali. Tako so v letu 1980, ko je v 
Brkinih žled polomil ogromno drevja in porušil 
celotne gozdne sestoje, sodelovala pri odpravi 
posledic skoraj vsa gozdna gospodarstva. Tudi v 
primeru napada lubadarja so v zasebnih gozdovih, 
če dela ni opravil lastnik sam, posekali napadena 
drevesa in pripravili lovna drevesa delavci, ki so 
bili zaposleni v gozdnih gospodarstvih.

Gozdarji drugih držav so nam zavidali takratno 
organiziranost gozdarstva, še posebno sklad za 
vlaganja v gozdove ter skrb za razvoj vseh gozdov 
v Sloveniji ne glede na lastništvo.

Potek kongresa
Kongresa v Cankarjevemu domu (od 7. do 12. 
septembra 1986) se je udeležilo več kot dva tisoč 
udeležencev. Otvoritveni govor je imel predsednik 
IUFRO prof. dr. Dušan Mlinšek, pozdravne govore 
pa predsednik Zveznega izvršnega sveta Branko 
Mikulić, predsednik Izvršnega sveta RS Dušan 
Šinigoj in ljubljanska županja Nuša Kerševan, 
besedo je dobil tudi indijanski poglavar Jim Russell. 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Cankarjev dom je moral usposobiti 35 dvoran 
za predvidoma dvesto strokovnih konferenc in 
zagotoviti brezhibno delovanje diacentra za šesto 
referatov, ki jih je predstavilo štiristo referentov. 
Za varnost in nemoten potek kongresa je skrbelo 
več kot sto oseb. Srečko Peterlič, vodja projekta 
izvedbe 18. kongresa IUFRO v Cankarjevem 
domu, je takrat ugotovil, da je kongres velika 
generalka za razvoj njihovega in nasploh sloven-
skega kongresnega turizma.

Po končanem kongresu se je zvrstilo šestnajst 
ekskurzij, ki se jih je udeležilo 456 oseb; začele 
so se v Sloveniji in nadaljevale v preostalih jugo-
slovanskih republikah.

Pomen kongresa IUFRO za Slovenijo
Vsa gozdna gospodarstva so se aktivno vključila v 
pripravo ekskurzij ter v predstavitev slovenskega 
gozdarstva in naših gozdov; sodelovali so revirni 
gozdarji, vodje obratov in direktorji. Prav tako 
so se v pripravo in izvedbo kongresa vključili vsi 
pedagoški delavci na Oddelku za gozdarstvo ter 
vsi raziskovalci na Gozdarskem inštitutu Slovenije. 
Takrat sta se pokazala enotnost in pripravljenost 
za delo vseh, ki so bili povezani z gozdarstvom. 
Gonilni sili pa sta bila profesor Dušan Mlinšek in 
direktor Lesne Slovenj Gradec Hubert Dolinšek. 
Čeprav je IUFRO zveza gozdarskih raziskovalnih 
organizacij, je bil kongres v Sloveniji prikaz dela 
vseh slovenski gozdarjev. Zato je bil kongres 
promocija slovenske gozdarske znanosti in še v 
večji meri promocija slovenske gozdarske stroke. 

Gozdarstvo v času in prostoru
Dosežki slovenske gozdarske znanosti se sicer 
težko vzporejajo z dosežki nekaterih drugih držav, 
ki imajo več gozdarskih fakultet in inštitutov, pa 
vendar je bila slovenska gozdarska stroka v tistem 
času vodilna v svetu, predvsem zaradi izvirne in 
odlične organiziranosti. Pomen kongresa je tudi 
dejstvo, da se je v pripravah nanj in po njem pove-
čalo sodelovanje s tujimi raziskovalci; spletla so se 
nova znanstva med gozdarskimi ustanovami. Na tej 
podlagi so nastali nekateri skupni projekti in lahko 
rečemo, da nastajajo še dandanes. Marko Kmecl, ki 
je vodil komisijo za propagando kongresa, je nekje 
napisal: ''… da je bil kongres vrhunski strokovni 
dogodek, ki je bil v tistem času nedvomno izraz 
gozdarske strokovne odličnosti v Sloveniji.'' ''Res 
se lahko z nostalgijo in ponosom spominjamo na 
sposobnost, na uveljavljenost, na spoštovanje v 
Evropi in svetu, ki ga je takrat uživalo slovensko 
gozdarstvo,'' rad poudari dr. dr. h. c. Niko Torelli, 
ki je bil takrat vodja komisije za vabljene tujce. 
Ko se spominjamo uspešne organizacije medna-
rodnega dogodka, se je spominjamo z nostalgijo, 
ponosom in željo. Z nostalgijo in ponosom, da je 
gozdarstvo imelo možnost in sposobnost uresničiti 
tako velik projekt, in z željo, da bi njegov razvoj 
omogočil, da bi bilo še kdaj sposobno združiti 
materialne in kadrovske moči za uresničitev 
podobno zahtevnih projektov.

Mag. Janez Černač, Jože Falkner, 
prof. dr. Marijan Kotar, mag. Franc Perko
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Mednarodna zveza gozdarskih raziskovalnih 
organizacij prireja svoj svetovni kongres praviloma 
vsakih pet let, po navadi v državi, od koder prihaja 
njen predsednik. Na 17. kongresu IUFRO v Kjotu 
na Japonskem je bil za predsednika izvoljen prof. 
dr. dr. h. c. Dušan Mlinšek. Zaradi ugleda tako 
predsednika kot tudi slovenskega gozdarstva v 
Evropi in svetu je bila za gostitelja naslednjega 
kongresa izbrana Jugoslavija oz. Slovenija.

18. kongres IUFRO je potekal v Ljubljani od 
7. do 13. septembrom 1986, in sicer v dveh delih 
– kabinetni del v Cankarjevem domu, terenski v 
obliki dvajsetih strokovnih ekskurzij pa na obmo-
čju tedanje Jugoslavije. Vse ekskurzije so se začele 
v Sloveniji s prikazom strokovnih dosežkov našega 
gozdarstva, nadaljevale pa v vseh republikah naše 
nekdanje skupne države.

Na prvem delu kongresa v Cankarjevem domu 
je sodelovalo 2131 udeležencev iz 73 držav; 1876 
je bilo aktivnih udeležencev, od tega 520 iz Jugo-

30. obletnica IUFRO kongresa v Ljubljani
GDK 971:972.2IUFRO«1986«(045)=163.6

slavije, 255 pa je bilo spremljevalcev, za katere 
je bil organiziran poseben tedenski program 
v Sloveniji. Pokrovitelj kongresa je bil Branko 
Mikulič, predsednik zvezne vlade.

Otvoritveni slavnostni govor je imel profesor 
Dušan Mlinšek, takratni predsednik IUFRO. Na 
kongresu je sodelovalo pet povabljenih slavnostnih 
govorcev, dejavnih zunaj področja gozdarstva, z 
naslednjimi referati:
•	 N.	C.	Brady,	ZDA:	Vloga	raziskav	–	zaustaviti	 
 propadanje gozdov
•	 R.	 Jim	 –	Yakima	Nation	ZDA:	Domorodna	 
 ljudstva – skrbniki zemlje
•	 M.	Khalid,	Svetovna	komisija	za	okolje	in	razvoj,	 
 Ženeva: Okolje in odgovornosti gozdarstva
•	 B.	Loetsch,	Avstralija:	Učenje	iz	življenja
•	 A.	Trstenjak,	Slovenija:	Antropološki	pristop	 
 do gozdov

Na kongresu je bilo po področjih predstavlje-
nih šesto referatov, potekala so še štiri plenarna 

Slika 1: Fotografija iz konference (foto: arhiv Cankarjevega doma)
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zasedanja, štiri satelitska srečanja, štirinajsto 
zasedanje FAO, srečanje študentov gozdarstva s 
kolegi iz tujine in še 381 90-minutnih posterskih 
prikazov oz. zasedanj. Vsi referati so obravnavali 
aktualne težave svetovnega gozdarstva s poudar-
kom na ohranjanju naravnih gozdov. Tudi izvršilni 
odbor IUFRO se je v času kongresa sestal dvakrat 
in razpravljal o preteklosti, sedanjosti in priho-
dnosti organizacije. V času priprav 18. svetovnega 
kongresa IUFRO so vsa gozdna gospodarstva v 
Sloveniji izdala monografije za svoje gozdnogo-
spodarsko območje.

Kongres se je končal 13. septembra z uradno 
izjavo o nalogah organizacije v obdobju od 1987 
do 1990. Izvoljeno je bilo novo vodstvo IUFRO 
na čelu s predsednikom Robertom Buckmanom 
iz Oregona v ZDA. Za gostitelja prihodnjega, 19. 
kongresa, ki je potekal avgusta 1990, je bil izbran 
Montreal v Kanadi.

Slovensko gozdarstvo in gospodarjenje z našimi 
bogatimi in negovanimi gozdovi je uživalo velik 
mednarodni ugled, ki so ga še posebej poudarili 
udeleženci na kongresu skupaj z najuglednejšimi 
gozdarskimi strokovnjaki. Med njimi je posebno 
visoko in spoštovano mesto pripadalo našemu 
uglednemu profesorju Dušanu Mlinšku, ki mu je 
norveška univerza v Oslu podelila častni doktorat.

Ob kongresu so se zvrstili tudi različni kulturni 
dogodki. Odmevna je bila razstava projektov 
enodružinske hiše v lesu. Umetnostna galerija v 
Slovenj Gradcu je pod vodstvom akademskega 

slikarja, profesorja Karla Pečka, na podlagi med-
narodnega natečaja zbrala projekte, ki jih je nato 
mednarodna žirija ocenila in izbrala ter nagradila 
najboljše in razstavila v umetnostni galeriji v 
Slovenj Gradcu. V času kongresa je bila razstava 
tudi v Cankarjevem domu.

Ponosni smo, da smo bili gostitelji 18. kongresa 
IUFRO. Uspešno smo ga lahko izvedli, ker smo 
bili povezani z gozdarsko fakulteto, gozdarskim 
inštitutom in vsemi gozdnimi gospodarstvi, vse 
pa je povezovalo splošno združenje gozdarstva.

Tako povezani smo bili sposobni uspešno 
opraviti zahtevne naloge pri gospodarjenju s 
slovenskimi gozdovi. Še posebno se je poveza-
nost izkazala pri odpravljanju posledic naravnih 
nesreč. Svetel primer sodelovanja vseh gozdnih 
gospodarstev, fakultete in inštituta je bila odprava 
posledic žledoloma v Brkinih leta 1980. S takoj-
šnjim ukrepanjem smo odpravili posledice žle-
doloma, tako ohranili vrednost posekanega lesa 
in preprečili razvoj lubadarja.

18. kongres IUFRO v Ljubljani je pritegnil zani-
manje javnosti za ohranjanje naravnih gozdov v 
Sloveniji in svetu. Gozdovi in gozdarstvo so bili še 
dolgo po kongresu v središču pozornosti javnosti 
v Sloveniji. Zaradi vsega naštetega je slovensko 
gozdarstvo in z njim povezano naravovarstvo 
dobilo dodatno spodbudo za gozdarsko znanost 
in njeno vpetost v slovensko družbo.

Hubert Dolinšek
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Slika 1: Pogled na Črni gozd z razglednega stolpa Rosskopf (foto: K. Kolar)

Gozdarstvo v času in prostoru

V okviru programa Erasmus+ ter s finančno 
pomočjo Pahernikove ustanove sem pet mesecev 
opravljala praktično usposabljanje na Evropskem 
inštitutu za gozdove (EFI – European Forest 
Institute) v Freiburgu v JZ Nemčiji.

Freiburg je manjše mesto na robu Črnega 
gozda (angl. Black forest, nem. Schwarzwald), 
ki je zaradi velikega deleža zelenih površin in 
okolju prijazne politike znano kot zeleno mesto 
Evrope. Ljudje se vozijo predvsem s kolesi, gradijo 
samozadostne in plusenergijske zgradbe, večino 
energije pa pridobijo iz naravnih virov, kot so 
veter, sonce in voda.

Gozdarstvo v črnem gozdu
Schwarzwald je približno 150 km dolgo gozdnato 
gorovje. Celotno območje ima dolgo gozdarsko 
tradicijo, v zadnjem času pa se aktivno ukvarjajo z 
varstvom okolja. Leta 2014 so 10.000 ha velik del 
gorovja zavarovali kot nacionalni park, najdemo 
pa lahko tudi več naravnih in gozdnih rezervatov.

Gozd je ime Črni gozd dobil zaradi velikega 
deleža iglavcev in gosto sklenjenih krošenj, ki 
onemogočajo sončni svetlobi, da bi prodrla do 

Praktično usposabljanje na Evropskem inštitutu za gozdove, 
projekt Integrate+ in demonstracijska ploskev Marteloscope 
Pahernik

GDK 945.33(4)(045)=163.6

tal. Temu pa ni bilo vedno tako. V preteklosti so 
območje pokrivali prostrani bukovi gozdovi, ki 
pa so jih ljudje skozi stoletja izkrčili ter spremenili 
njihovo drevesno sestavo. Tako zdaj tod najdemo 
predvsem enomerne sestoje iglavcev in listavcev 
ter mešane gozdove, ki so posledica skrbno načr-
tovanih programov za obnovo gozdov. Z naravno 
in umetno obnovo so uspešno obnovili večji del 
območja. Z gozdovi gospodarijo na sonaraven 
način ter poudarjajo njihovo večnamensko rabo. 
Poleg izkoriščanja gozdov veliko pozornosti 
namenjajo tudi turizmu, rekreaciji, kulturi, varstvu 
narave in drugim funkcijam gozdov.

V lesni zalogi prevladujejo čisti enomerni sestoji 
iglavcev – predvsem smreke in duglazije, kar je 
težava celotne Nemčije. Ker se težave zavedajo, 
opuščajo umetno obnovo z iglavci ter stremijo 
k bolj mešani drevesni sestavi. Prednost dajejo 
predvsem listavcem in naravni obnovi. Pojavljajo 
se tudi nesoglasja zaradi duglazije, ki je na tam-
kajšnjem območju zelo razširjena. Je hitrorastoča 
vrsta, ki daje kakovosten in gospodarsko zelo 
cenjen les. Vendar pa je vrsta tujerodna in zaradi 
uspešnega naravnega pomlajevanja se porajajo 
vprašanja glede njene invazivnosti.
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EFI in EFICENT
Evropski inštitut za gozdove (EFI) je mednarodna 
organizacija, ki so jo ustanovile nekatere evropske 
države. Ustanova ima sedež na Finskem, regionalne 
oddelke pa v šestih državah: Nemčiji, Španiji, 
Franciji, Avstriji, na Hrvaškem in Švedskem. 

Eden izmed oddelkov je tudi EFICENT (EFI 
Central European Regional Ofiice) v Freiburgu. 
Glavne teme raziskav, s poudarkom na regio-
nalni ravni, so predvsem okoljske spremembe in 
večnamenska raba gozdov. Eden izmed aktivnih 
projektov je tudi projekt Integrate+, pri katerem 
sem sodelovala tudi sama.

Projekt Integrate+
Integrate+ je projekt, ki je bil ustanovljen z 
namenom, da bi vzpostavili evropsko omrežje 
demonstracijskih ploskev (Marteloscope) ter 
vključili ohranjanje biotske raznovrstnosti v gospo-
darjenje z gozdovi. Cilj projekta je povečati zavest 
in vzpostaviti prepoznavnost celostnega pristopa 

gospodarjenja z gozdovi v Evropi. Delujejo po 
načelu: »Če vidiš, bolje razumeš«. Tako bi radi 
pokazali, da je mogoče ob upoštevanju družbenih 
zahtev in pridobivanja lesa v upravljanje z gozdovi 
vključiti tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Ime Marteloscope je francoskega izvora in 
opisuje podroben pregled dreves, izbranih za 
posek in posledic njihovega izbora za preostali 
sestoj. To je en hektar velika ploskev, na kateri 
so vsa drevesa s premerom, večjim od 7,5 cm, 
oštevilčena, izmerjena in umeščena na karto. Za 
vsako drevo ocenijo kakovost in popišejo dreve-
sne mikrohabitate po skupinah, ki so določene v 
Katalogu drevesnih mikrohabitatov. Na podlagi 
pridobljenih podatkov izračunajo ekološko in eko-
nomsko vrednost posameznih dreves ter sestoja.

Ekološka vrednost (v točkah) je odvisna od 
prisotnosti drevesnih mikrohabitatov, njihove 
redkosti in časa, ki ga le-ta potrebuje za razvoj.

Drevesni mikrohabitati so manjši življenjski 
prostori na drevesu ali znotraj njega in so ključ-
nega življenjskega pomena za specializirane in 

Slika 2: Bukve »die Weidbuchen« na Schauinslandu imajo značilno, zaradi stalnih vetrov oblikovano krošnjo 
(foto: K. Sever)
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pogosto ogrožene vrste rastlinstva in živalstva. 
V Katalogu drevesnih mikrohabitatov je pred-
stavljenih 23 skupin, npr.: dupla, vodne votline, 
večje odmrle veje, razpoke, odstopajoča skorja, 
rovi podlubnikov, epifiti, glive in drugi (Kraus 
in sod., 2016).

Ekonomska vrednost (v evrih) je ocenjena na 
podlagi volumna drevesa, kakovostnega razreda 
debla in seznama lokalnih cen lesa.

Na podlagi dobljenih podatkov lahko pri-
kažemo navidezno odkazilo glede na različne 
scenarije. Tako lahko spremljamo, kako se sestojni 
parametri ter vrednost sestoja spreminjajo glede na 
različne tipe odkazila ter količine odkazanega lesa.

Poleg omrežja demonstracijskih ploskev je 
projekt osredotočen tudi na razvoj mobilne 
programske opreme – aplikacije I+. Nameščena 
je na tabličnih računalnikih in prikazuje celoten 
sestoj ter tako omogoča navidezen izbor drevja 
za posek, v okviru različnih scenarijev in strategij 
gospodarjenja z gozdovi neposredno na terenu.

To pomeni, da na kraju samem omogoča uvid 
v prihodke oz. ekonomske ter ekološke posledice 

Gozdarstvo v času in prostoru
njihove odločitve za sestoj. Na tak način lahko 
udeleženci (študentje, gozdarji, raziskovalci, 
praktiki in drugi) trenirajo in razpravljajo o raz-
ličnih strategijah gospodarjenja  neposredno na 
terenu. To je še posebno primerno za t.i. konfliktna 
drevesa, ki imajo visoko ekonomsko in ekološko 
vrednost. Na tak način jih lažje prepoznamo in 
se na podlagi njihove ekološke in ekonomske 
vrednosti odločimo, ali bomo drevo ohranili v 
sestoju ali ga odstranili (Integrate+, 2014). 

Demonstracijska ploskev Marteloscope 
Pahernik

Pri projektu Integrate+ trenutno sodeluje deset 
evropskih držav. Devetnajst ploskev je že posta-
vljenih in izmerjenih, enajst jih je v postopku 
izdelave. Leta 2015 smo se tudi mi pridružili 
projektu in postavili demonstracijsko ploskev v 
Pahernikovih gozdovih, ki so za nas, Slovence, 
izrednega pomena, saj predstavljajo začetek in 
zgled sonaravnega gospodarjenja.

Demonstracijska ploskev Pahernik je posta-
vljena v raznodobnem sestoju smreke, jelke in 

Slika 3: Sestojni parametri na ploskvi Marteloscope Pahernik (Odkazilna ploskev – marteloscope v Pahernikovih 
gozdovih)
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bukve. Sestoj je klasičen primer prebiralnega 
gospodarjenja, na kar nakazuje tudi frekvenčna 
porazdelitev premerov dreves. Na sliki 3 so prika-
zani nekateri sestojni parametri. Lesna zaloga je 
velika (523 m3/ha), saj se zaradi trenutnih nizkih 
cen lesa na trgu les ohranja v sestoju. Drevesa 
dosegajo visoko kakovost. Ekonomska vrednost 
sestoja znaša skoraj 24.000 evrov. Ekološka vre-
dnost sestoja znaša 3166 točk, kar je relativno 
malo, glede na to, da se z gozdom gospodari na 
sonaraven način. Za primerjavo navajam ekološko 
vrednost sestoja v bukovem gozdu v Belgiji, ki 
znaša 4.524 točk (The Groenendaal Martelos-
cope) ter v borovem gozdu na Švedskem 8.555 
točk (The Löran skogen Marteloscope, 2016). 

Ekološka vrednost je odvisna od števila in vrste 
drevesnih mikrohabitatov, ki smo jih našteli 343; 
prevladovale so koreninske votline (93), izposta-
vljena beljava (67), večje odmrle veje (44), iztekanje 
smole (24), vejne votline (23), rovi podlubnikov 
(23) in vodne votline (22).

Ugotovili smo, da je največja težava v Paher-
nikovem gozdu pomanjkanje debelejših odmrlih 
stoječih dreves - sušic in drevesnih mikrohabitatov, 
povezanih z njimi. Na ploskvi smo jih zabeležili 
22 (1,6 m3/ha), od tega je le eno drevo preseglo 
prsni premer 40 cm, premer vseh drugih sušic 
je bil manjši od 21 cm. Gozd je zgledno gospo-
darjen in urejen, vendar se na račun urejenosti 
večino odmrlega lesa spravi iz gozda. Ta primer 

Slika 4: Primerjava dveh odkazil z različnim scenarijem (Odkazilna ploskev – marteloscope v Pahernikovih 
gozdovih)
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lepo pokaže, da imajo tudi zgledno in sonaravno 
gospodarjeni gozdovi lahko pomanjkljivosti.

Da bi prikazali namen te ploskve, smo na sliki 
4 prikazali primerjavo dveh navideznih odkazil:
• scenarij 1 predstavlja pozitivno izbiro habitatnih  
 dreves in posek njihovih konkurentov,
• scenarij 2 pa prikazuje pozitivno izbiro kako- 
 vostnih osebkov, posek njihovih konkurentov  
 ter dreves, ki dosegajo ciljni premer.

Lahko ugotovimo, da se med obema scena-
rijema količina odkazanega drevja ne razlikuje. 
Zaradi zelo kakovostnih dreves v sestoju je 
ekonomska vrednost odkazanega podobna pri 
obeh scenarijih. Ekološka vrednost sestoja pa 
ostaja večja pri 1. scenariju, ki teži k ohranjanju 
habitatnih dreves (The Pahernik Marteloscope, 
2016; Technical information - Pahernik).

Druge dejavnosti
Delovne obveznosti, ki sem jih imela v okviru 
praktičnega usposabljanja, so bile v veliki meri 
povezane s projektom Integrate+. Najprej sem 
se v okviru terenskih dni dodobra seznanila z 
drevesnimi mikrohabitati. Obiskali smo gozdove 
Schwarzwalda ter tri demonstracijske ploskve. V 
okviru projekta smo izdelali terenski priročnik 
Marteloscope Pahernik ter gozdovi Gorjancev. 
V slovenščino smo prevedli Katalog drevesnih 
mikrohabitatov in postavili demonstracijsko 
ploskev na Gorjancih.

Da sem odšla na praktično usposabljanje, je 
bila ena mojih najboljših odločitev. Pridobila sem 
ogromno izkušenj, ki jih bom lahko uporabila pri 
nadaljnjem delu. Poleg tega smo razvili uspešno 
sodelovanje z EFICENT in postali del evropskega 
omrežja demonstracijskih ploskev in del projekta 
Integrate+.

Več o projektu in dejavnostih, povezanih z 
njim, si lahko ogledate na internetni strani: http://
www.integrateplus.org/

Zahvala
Na tem mestu bi se še posebej rada zahvalila 
Pahernikovi ustanovi, ki mi je z dodatno finančno 
pomočjo olajšala bivanje v Nemčiji ter omogočila, 
da sem praktično usposabljanje lahko podaljšala 
in tako dokončala svoje delo pri projektu. Za 

vso pomoč pri postavitvi in popisih ploskve v 
Pahernikovih gozdovih se zahvaljujem gospodu 
Maksu Sušku in Mirku Gosaku iz Pahernikove 
ustanove,  revirni gozdarki Jerneji Čoderl ter  
drugim gozdarjem (ZGS Radlje ob Dravi), prof. 
Juriju Diaciju, Tomu Naglu in Tomažu Adamiču 
z Oddelka za gozdarstvo ter študentom: Vesni 
Špegelj, Jerneju Javorniku in Mateju Hunjadiju. 
Posebna zahvala pa velja tudi EFICENT, ki so 
me za pet mesecev sprejeli v svojo ekipo in mi 
omogočili pridobitev novih znanj in izkušenj.
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integrateplus.org/uploads/images/Mediacenter/
TreMs_Catalogue_SLO_Final.pdf (2. 10. 2016).

Odkazilna ploskev - marteloscope v Pahernikovih 
gozdovih. Terenski vodič. European Forest Institute. 
(še neobjavljeno).

Technical information – Pahernik. Integrate + 
Marteloscopes. European Forest Institute. Http://
www.integrateplus.org/uploads/images/Mediacenter/
Info-sheet-Pahernik.pdf (2. 10. 2016).

The Groenendaal Marteloscope – field guide. European 
Forest Institute. Http://www.integrateplus.org/
uploads/images/Mediacenter/Zonienwoud_booklet.
pdf (28. 9. 2016).

The Löran skogen Marteloscope – field guide. 2016. 
European Forest Institute. Http://www.integrateplus.
org/uploads/images/Mediacenter/20160219-
Handout-Loran-booklet.pdf (28. 9. 2016).

The Pahernik Marteloscope – field guide. 2016. European 
Forest Institute. Http://www.integrateplus.org/
uploads/images/Mediacenter/20160119_Pahernik_
Booklet-Final.pdf (1. 7. 2016).

Mag. inž. gozdarstva, Kristina Sever,
Dr. Daniel Kraus
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Na Univerzi Hokkaido (Sapporo, Japonska) je od 
21. do 25. septembra potekala 15. Mednarodna 
konferenca o ekologiji in gozdarstvu jelke – Abies 
2016. Organizatorja dogodka sta bila IUFRO (WP 
1.01.09) in Društvo borealnih gozdov Japonske. 
Dogodka so se udeležili raziskovalci z različnih 
delov Evrope, Azije in Amerike, saj je bil namen 
konference združiti poznavanje različninh vrst 
rodu jelke ter predstaviti oziroma izmenjati rezul-
tate najnovejših raziskav in znanja o morebitnih 
rešitvah ohranjanja in/ali spodbujanja razrasti 
vrst rodu Abies.

Konferenco so z splošnim pregledom rodu 
Abies odprli A. Bončina in D. Dobrowolska, ki 
sta predstavila pomembnost jelke   kateri gozdarji 
in raziskovalci ji v zadnjem času namenjajo še 
posebno pozornost prav zaradi ekonomske, 
okoljske in socialne pomembnosti. O genetiki vrst 
rodu Abies je predaval R. T. Klumpp, medtem ko 
so njegovo predavanje na temo biogeografije in 
filogenetike nadgradili W. Kong iz Koreje, D. Janik  
in A. Terrab iz Evrope  ter S. Semerikova iz Rusije. 
Omenjeni so predstavili podobnost vrst oziroma 
številčnost vrst rodu Abies, ki se med Evrazijo in 
Severno Ameriko ne razlikuje bistveno, a vendar 
so si nekatere vrste Azije in Severne Amerike 
tako podobne, da lahko govorimo o sestrskih 

Bringing Knowledge on Fir Species Together
(15. Mednarodna konferenca ekologije in gozdarstva jelke – Abies 2016)

GDK 971:174.7Abies«2016«(045)=163.6

vrstah. V primerjavi z Azijo in Severno Ameriko 
pa Evropa izstopa po nizki vrstni pestrosti jelke, 
kar je posledica predvsem visokogorskih verig, 
ki so v času širitve pleistocenskih poledenitev 
zaustavile oziroma onemogočile nadaljnji umik 
vrst proti jugu.

Najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da se v zadnjih 
desetletjih številčnost jelke  zelo zmanjšuje. Veliko 
težav se je začelo pojavljati tudi pri samopo-
mlajevanju, saj jo predvsem v Evropi izpodriva 
bukev (Fagus sylvatica). V jelovih gozdovih v 
Evropi  in tudi v Kanadi veliko škodo povzročajo 
kopitarji, o čemer so govorili T. Simončič, A. D. 
Kupferschmid (Evropa) ter A. B. LeBlanc in M. 
Brousseau (Kanada). Objedanje kopitarjev je 
eden izmed dejavnikov, ki vplivajo ter posledično 
zmanjšujejo številčnost vrst iz rodu Abies. Kro-
nično in intenzivno objedanje lahko ustavi rast 
mladja za več let. Raziskovalci zaključujejo, da 
objedanje kopitarjev trenutno že  pomeni veliko 
motnjo, saj je v dinarskih gozdovih že tolikšna, 
da ne omogoča več preživetja in pomlajevanja 
bele jelke. Zmanjšanje in vzdrževanje populacije 
navadnega jelena je tako edina možnost, ki bi na 
tem območju lahko omogočila ponovno razrast 
bele jelke v gozdne združbe. V Kanadi  poleg losa 
povzroča škodo na jelki z objedanjem tudi belorepi 

Slika 1: Oglasna tabla pred univerzo, kjer se je dogajala konferenca (foto: T. Unuk)
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jelen. Zaradi velikega objedanja belorepega jelena 
se v Kanadi  domorodna vrsta jelke – balzamovec 
(Abies balsamea) naravno ne samopomlajuje 
več. Kljub temu raziskovalci ugotavljajo, da bi s 
kontroliranjem številčnosti populacije belorepega 
jelena ne samo omogočili samopomlajevanje 
balzamovca, temveč hkrati celo pospešili rast in 
preživetje sadik. Belorepi jelen namreč z objeda-
njem onemogoča rast listavcev v višino, s čimer 
pripomore k ugodnemu svetlobnemu režimu za 
razrast balzamovca.

V primerjavi z Evropo in Kanado pa so na 
Hokkaidu največja težava pri gojenju oziroma 
ohranjanju jelke glive, ki povzročajo lesno gnilobo. 
Težave, s katerimi se srečujejo na Japonskem, so 
predstavili O. Orman, M. Takiya in S. Tokuda. V 
jelovih združbah so gozdarji tako zabeležili več 
deset različnih vrst gliv lesne gnilobe, ki povzro-
čajo škodo; vključno s smrekovim trohnobnežem 
(Heterobasidion parviporum) in  črnomekinasto 
mraznico (Armallaria ostoyae). Omenjene glive 
naj bi po dosedanjih podatkih v naravnih gozdo-
vih Hokkaida okužile kar od 50 do 55 % odraslih 
dreves A. sachalinensis. Naravna regeneracija 
iglavcev je na Japonskem ogrožena tudi zaradi 
talnih gliv, ki napadejo in uničijo semena v času, 
ko so tla prekrita s snežno odejo. Dlje kot so tla 
pokrita s snežno odejo (otok Hokkaido: novem-
ber–marec), večjo škodo povzročajo glive, saj so 
pod snežno odejo za njihov razvoj ugodne razmere 
– temperature  okoli 0 °C in konstantna vlaga.

Ker se v zadnjih desetletjih srečujemo tudi z 
vse pogostejšimi  podnebnimi spremembami, so 
o njihovem vplivu  in naravnih motnjah v jelovih 
gozdovih predavali M. Adamus, M. Klopčič, E. 
Pinot P., C. Urbinati (Evropa) ter T. Yoshida z 
Japonske.

Žal je bil na konferenci Abies 2016 na temo 
mikoriznih simbiontov jelke, predstavljen le en 
plakat, čeprav so mikorizni simbionti za delo-
vanje ekosistema in uspevanje jelke izjemnega 
pomena, saj zraven privzema hranilnih snovi in 
vode, mikorizne glive podaljšujejo tudi življenjsko 
dobo korenin, ter varujejo mladja pred okoljskim 
stresom. Kot smo ugotovili tudi z pregledom 
raziskav na sami konferenci, je  ekologija vrst 
iz rodu Abies dobro raziskana, medtem ko za 
mikorizne vrste gliv, ki se pojavljajo v simbiozi 
z jelko ne moremo trditi enako. V prihodnje bi 
tako bilo treba več poudarka dati tudi raziskavam 
mikoriznih simbiontov jelke, ki so eden izmed 
ključnih dejavnikov za uspevanje jelke.

Na konferenci so raziskovalci predstavili težave, 
s katerimi se srečujejo v domačem okolju pri 
gojenju in ohranjanju jelke. Predstavili so tudi 
morebitne rešitve, s katerimi bi lahko izboljšali 
oziroma zagotovili obstoj jelke. Ohranjanje jelke 
kljub vsemu še vedno ostaja zahtevna naloga prav 
zaradi povečanega tveganja hitrega  zmanjšanja 
številčnosti dreves zaradi številnih okoljskih 
sprememb.

Tina Unuk, dr. Tine Grebenc, 
prof. dr. Hojka Kraigher

Slika 2: Nasad jelk na Hokkaidu (foto: T. Unuk)
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Ivan Pariš se je rodil v Kovinu v Srbiji 4. januarja 
1925, njegov rod pa izvira z Rečice v Savinjski 
dolini. V Beogradu je obiskoval realno gimnazijo, 
bil kot mlad fant aktiven udeleženec odpora proti 
nemškemu okupatorju in v vojaški službi vse do 
leta 1947, ko se je začela njegova gozdarska služ-
bena pot v Sloveniji. V letih 1947–1948 je opravil 
tečaj na nižji gozdarski šoli v Mariboru in bil vmes 
na praksi na Pokljuki in v Ilirski Bistrici. Šolanje 
je nadaljeval na srednji gozdarski šoli v Splitu in 
jo končal leta 1952. Vmes je leta 1949 udarniško 
delal na cesti Zagreb–Beograd. Po končani sre-
dnji šoli se je zaposlil na Primorskem, najprej pri 
Sekciji za pogozdovanje Krasa v Bovcu. Leta 1953 
je bil nekaj časa pomočnik upravitelja Gozdne 
uprave Predmeja, potem pa pomočnik taksatorja 
pri direkciji Gozdnega gospodarstva Most na 
Soči. Naslednje leto so ga nadrejeni imenovali 
za upravitelja Gozdne uprave Soča na Bovškem, 
kjer je delal do konca leta 1959. V tem času je 
opravil tudi strokovni izpit in napisal študijo Opis 
in delo Gozdne uprave Soča (Pariš, 1957), ki jo je 
dopolnil z več svojimi fotografijami, ki so dragocen 
dokument tistega časa in takratnega načina dela 
v gozdovih v Soči in Trenti. Starejši Trentarji se 
ga še vedno spominjajo kot moža, ki jih je učil 
pravilnega in varnega dela v gozdu, pri katerem 
niso smeli pozabiti na gozdni red. Ko je zapustil 
Trento, so ga ponovno razporedili na Oddelek za 
urejanje gozdov Soškega gozdnega gospodarstva v 

V spomin gozdarju Ivanu Parišu (1925–2016) 
GDK 902Pariš(045)=163.6

Tolminu in na tem oddelku je kot gozdarski tehnik 
taksator delal vse do leta 1982. Po tem letu, do 
upokojitve februarja 1985, je bil vodja gozdnega 
katastra s statusom delovnega invalida. Pokoj je 
več kot trideset let užival predvsem v Tolminu, kjer 
si je že prej ustvaril družino z dvema otrokoma.

Ivana Pariša se spominjamo kot prizadevnega, 
natančnega in radovednega gozdarja. V svojih 
najbolj dejavnih letih je prehodil velik del sever-
noprimorskih gozdov in na večinoma strmem 
in težko prehodnem terenu uspešno opravljal 
zahtevno delo pri označevanju meja oddelkov 
in odsekov, merjenju in opisih gozdnih sestojev. 
V zimskih mesecih je pomagal pri pisanju goz-
dnogospodarskih načrtov. Katerega je moral, če je 
inženir slučajno nenadoma odšel, dokončati kar 
sam. Če bi mladost preživel v drugačnih časih, 
bi zagotovo svoje šolanje nadaljeval in postal 
gozdarski inženir, magister ali doktor. Njegovo 
znanje in zanimanje za stroko je to jasno kazalo. 
Bil je tudi dolgoletni član Društva inženirjev in 
tehnikov gozdarstva Posočja.

Vse do zadnjega smo ga v Tolminu poznali kot 
vitalnega, vedoželjnega moža, ki je kljub telesni 
krhkosti ostal duhovno in miselno svež, telesno 
in umsko dejaven. Veliko je bral in ni prenehal 
spraševati. Še v zadnjih tednih življenja je v tol-
minski knjižnici prebiral Delovo prilogo Znanost, 
se udeleževal predavanj, z dvema palicama hodil 
na vsakodnevne sprehode in se na kratko odpo-
čil na klopci v mestnem parku. Iz pogovorov z 
njim veva, da je bil rad gozdar in da je bil na svoj 
poklic ponosen. Domač je bil na Tolminskem in 
v Posočju, a je kljub temu ostal Savinjčan in si 
tudi kraj svojega zadnjega počitka izbral v Zgornji 
Savinjski dolini. Posoški gozdarji ga ohranjamo 
v lepem spominu.

Viri
Pariš, I., 1957. Gozdna uprava Soča. Opis in delo. Soča, 

19 str. besedila + 19 strani fotografij + 3 priloge 
preglednic.

Egon Obid in Igor DakskoblerSlika 1: Ivan Pariš, v Tolminu, 20. 4. 2007 (foto: E. Obid)
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