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PREHODNA DOBA IN NIENA UPORABA V IZMERI 
PRIRASTKA 

(bdelano v Institutu za goz·darstvo in -lesno industrijo LRS) 

Ing. Martin č o k 1 (Ljubljana) 

Ena glavnih, pa tudi najtežjih nalog sodobnega urejanja prebi-ralnih go·zdov 
je meritev prirastka lesa v teh gozdoiVih . Pri ·reševanju te naloge so se v preteklosti 
uporabljale najrazličnejše ·metode, od tipičnih metod za enodobne goz.dove do 
najsodobnejše kontrolne metode. Poslednja ·se je pričela izven svoje domo.vine, 
švice in Francije krepkeje uveljavljati šele v zadnjih desetletjih. Pri nas najdemo 
njene skromne začetke že tpred vojno v Pogačnikovem gozdu v Lehnu na Pohorju 
in v bivših vdeposestniških gozdovih na Snežniku. 

Po osnutku novih n(llvodil za urejanje gozdov v Sloveniji naj bi kontrolna 
metoda postala s-plošna metoda za urejanje naših prebiralnih Kozdov. S tem bo 
v bodočnosti odpadla potreba po·sebnih meritev prirastka v teh gozdovih, ker ga 
nam bodo pokazala periodična klupiranja oh .predpisani evidenci sečenj. Na prve 
rezultate pa borno pri tej metodi morali čaka·ti še dolga leta, če že ne celo 
.desetletje. Redne sečnje, razna načrtovanja in številne d·ruge potrebe .pa vsako
·dnevno ·zahtevajo ·podatke o prirastku v naš-ih goiZdovih ter nas silijo k posebnim 
meritvam prirastka za prvo urejevalno dobo . Zaradi velike površine nedržavnih 
prebiralnih gozdov, kjer bo težko zagotoviti potrebno točnost v evidenci sečenj, 
pa bodo pnsebne me-ritve prirastka tudi v bodoče več ali manj redna 1potreba. 

hven kontrolne. metode je .prirastek lesa praktično možno dognati le z 
vrtanjem drevja in z merjenjem debelinskega prirastka ali prehodnih dob. Med 
številnimi metodami, ki slonijo na teh dveh elementih prirastka, zaslužijo posebno 
pozornost one, ki tp oleg debelinskega oziroma temeljničnega prirastka UJpoštevaj o 
tudi višinski in oblikovni pri·rastek drevja, t. j . tiste, ki se opirajo na stalne 
enovhodne deblovnice ali takoimenovane tarife. Tu je zlast-i potrebno omeniti še 
neobjavljena Piva no v o, drugo Hu f nag 1 o v o, ter po Bourgenot-Chatelainu 
modifici.rano L a c h a ·u s s e j' e v o metodo ( 1 ). Od teh nas v .zvezi z na·Šim vpra
šanjem še posebej zanimata .poslednji dve m~todi, ki se naslanjata na pre
hodno do;bo kot na element prirastka. Povsem nas pa tudi ti .dve metodi 
ne zadovoljita, to pa a:lasti zara.di knjiženja prehodnih dob po klupacijskih 
.debelinskih stopnjah, vsled česar dobimo v prebi.ralnih sestojih z rastočim de
belinskim prirastkom in padajočimi preha:dnimi dobami - kakor bomo po
zneje videli - ali premajhen ali pa preveliK. prirastek; prvega v primeru, če 
tako dobljene srednje prehodne dobe pripisujemo istim debelinskim stopnjam, 
katerih dTevje je bilo vrtano, drugega pa takrat, kadar jih pripisujemo neposredno 
nižjim stopnjam. Druga metoda (fToncoska) je poleg tega obremenjena še z zamud
nejšim računanjem (računanje aritmetičnih sredin sosednjih debelinskih stopenj), 
česar zaradi velikega števila meritev ne smemo podcenjevati. 

Potreba •PO čim prikladnejši metodi za ugotavljanje prirastka v prebiralnih 
gozdovih me je napotila, da objavim še eno zamisel, kako bi bilo mogoče to 



nelahko nalogo čim bolje rešiti. Na tem mestu ·bi se obenem rad dotaknil še 
nekaterih spl ošnih vprašanj meritve prirastka, 'Predvsem še povsem neoibdelanega 
vpra šanja p ol:r ebnega števila vrtanj1 in -v.prašanja izravnavanja rneritvenih podatkov. 

Obravnavana metoda sloni, kakor Hufnaglova in Lacha"us·sejeva, na prehodnih 
dobah in se opira na .stalne enovhodne deblovnice ali taTife. Se pravi, da tudi ta 
metoda up ošteva ne le -debelinski O·Ziroma temeljnični, temveč tucli višinski in 
obJi.kovni p1·irastek .drevja. Od omenjenih dveh metod se razlikuje 'PO načinu 
knjiženja prehodnih -dob, od francoske pa tudi !pO obračunavanju prirastka, ki ga 
znatno poenostavlja. V naslednjem bom skušal razložiti načela, na katerih je ta. 
metoda zasnovana, ter s .primeri pokazati njeno upor~bo. 

Osnove metode 

Metoda izhaja iz predposta·vke, da gre v prebiralnem go·zdu vse drevje več 
ali manj po isti crazvojni poti ter da torej p-ri enakih debelinah tudi več ali manj 
enako prirašča. Gleda na to je mogoče tekoči prirastek drevja neke debeline 
istovetiti s prirastkom, ki ~ga je imelo neko' ·drugo dr·evje pri tej debe1ini. V tem 
se metoda bistveno •razlikuje od metod, ki trenutni ali tekoči prirastek drevja 
istovetijo .z njegovim prirastkom v ·zadnjem obdobju, n . pr. v ·zadnjih desetih letih. 

Naša predpostavka drži, 'S-trogo vzeto, le pogojno in to v primeru, da je 
prebiralni gozd kolikor toliko uravnovešen. V neura'Vnovešenem .prebiralnem gozdu 
se od resničnega stanja toliko bolj odmika, kolikor bolj ·Se lik tega goz·da oddaljuje 
od lika urarvnovešene.ga prebiralnega go·zda. 

Eden izmed elementov, s katerim je mogoče ugotoviti prirastek drevesa pri 
neki 'Prejšnji debelini, je tudi prehodna .doba. V širšem smislu besede označujemo
s tem nazivom ono dobo, v kateri se posamezno drevo ali skupina drevja zdebeli 
za določ·eno mero, n. pr. za širino debelinske stopnje 5 cm. Ker je ta ·doba v raznih 
starostih oziroma pri raznih (debelinah drevesa ali drevja razli·Čna, moramo vselej 
navesti tudi debelinski raJzpon, na katerega se nanaša. 

Prehodno ·dobo ·drevesa za neki debelinski rawpon, n . ·pr. za razpon od' 
20-25 cm, mo·remo d()ibiti •z v.rta·njem ·drevesa, ko je na .go.rnji .meji tega razpona, 
v našem primeru ko je 1debelo 25 cm. Vzemimo ·za primer, 'da smo na izv.rtku iz 
25 cm .debdega .drevesa ugotovili 'prehodno dobo 16 let ·za .debelinski razpon od 
20-25 cu1. Vzemimo dalje, da je imelo drevo v začetku te prehodne .dobe, t. j . ko · 
je merilo 20 cm, lesno maso 0,270 m3 , na koncu ·dobe, t. j . pri ·debeli-ni 25 cm, •pa 
0,452 m3

. V tej prehodni dohi je torej d.revo -priraščalo ·s silo , ki je iz drevesa 
s premerom 20 cm in z lesno ·maso 0,270 m3 ustvarila v 16. letih drevo s premerom. 
25 cm in •z. lesno maso 0,452 m3 . Povprečni letni prirastek drevesa v tej ·dobi je
torej bil: 0,452-0,270 = 0,182 m 3 : 16 let = 0,013 m 3 . 

TaJko i·zračunani prirastek je le povprečni prirastek za širok razpon prem'erov 
od 20-25 cm. V posameznih letih prehodne dobe oziroma :pri -posameznih 1premerih 
debelinskega razpona je mogel biti večji ali manjši. V kolikor toliko normalnih 
prebiralnih gozdovih z ra-stočim debelinskim pri,rastkom smemo •skoraj z gotovostjo 
sklepati, da je drevo v začetku prehodne dobe oziroma ob spodji meji debelinskeg-a . 
ratzpona priraščalo slabše, ob ·gornji meji razpada -pa močneje od dobljenega pov
prečja. Povprečno 'priraščanje za 0,013 m3 letno moremo torej pravilno priJpisati 
le p r em e-r JU s r e .d i d e h e l i n s k e .g a r a z •P o n a, v našem slu ča j:u premeru: 
22,5 cm. 

če bi tudi pri posameznem .drevesu smeli upo:ralbiil:i predpostavka, da v pre-· 
biralnem .gozdu pri prehod·u preko določenega premera vse .drevje enako 1prirašča,. 
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hi iz gornjega primera smeli sklepati, da sedaj 22:5 cm de-belo drevje ,p-rirašča za 
0,013 m3 let-no. 

V praksi urejanja gozdov pa nimamo opravka ·S posameznimi drevesi, temveč 
s skupinami ·drevja, , razvrščenega 1po ožjih ali širših debelinskih stopnjah, pri nas 
po 5 centimetrskih. Pravtako tudi nimamo opravka z individualnimi 1prehodnimi 
cloba·mi in z indi'Vidualnimi prirastki, temveč z njihovimi S·rednjimi vrednostmi. 

Pri ugotavljanju Sife.dnje prehodne dobe neke de be 1 inske st op nj e,' 
n. pr. stopnje 20-25 cm, nas zanimajo one individualne prehodne dobe, sredi 
katerih prirašča drevje de~belinske stopnje od njene spodnje do gornje meje. S tem 
pa nas 1zanimajo tudi premeri drevja, na katerih moremo te prehodne dobe ugotoviti. 
V ta namen pa moramo najprej dognati spodnjo in zgo.rnjo debeline tega drevja . 
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SI. l. Primeri drevja za vrtanje (22,5 do 27,5 cm) pri merjenju prehodnih dob , sredi katerih 
prirašča drevje debelinskih stopen.i 20-25 cm 

Kakor smo videli pri prejšnjem primeru za posamezno dTevo, leži 1premer, ki 
mu je pr~pisati priraščanje po prehodni dobi za neki debelinski ·raz·pon, s.redi tega 
ra~pona. Obratno se mora debelinski razpon ·za neki premer, ki mu iščemo ·prirastek, 
raztezati za polovico širine debelinskega Tazpona navzdol in navzgor od tega 
premera, pri 5 cm ·raz.ponu torej za 2,5 om. Tako moramo za pri.rastek 1pri premeru 20 cm 
dognati prehodno dobo za debelinski razpon od 17,5 -do 22,5 cm. To dobo pa dobimo 
'z vrtanjem drevja premera 22,5 cm, ki je torej spodnja debelina drevja ·za vrtanje. 
Na enak način moramo za prirrastek ·pri promeru 25 cm izmeriti prehodno .dobo za 
razpon 22 ,5-27,5 cm; njo pa dobimo IZ v·rtanjem d-revja premera 27,5 cm, ki je torej 
gornja debelina drevja za vrtanje. Prehodne dobe, po katerih trenutno prirašča 
drevje debelinske sto1pnje 20- 25 cm, dobimo to.rej z wtanjem drevja deibeline 
22,5-27 ,5 cm (sl. 1). Aritmetična sredina vseh teh •prehodnih dob pa je srednja 
prehodna .doba, po kateri prirašča srednje drevo .debelinske stopnje, t. j. v našem 
primeru drevo povprečnega premera 22,5 cm. 

S tako dobl]eno srednjo ;p.rehodno dobo lahko izračunamo sedanji prirastek 
srednjega .drevesa ·debelinske stopnje, z njim pa ru•di prirastek debelinske stopnje 
same. V ta namen moramo razliko v lesnih masah dreves v začetku in ob koncu 
debelinske stopnje -deliti s srednjo rprehodno dobo, tako dobljen srednji letni pri
rastek drevesa pa •pomnožiti s številom drevja v •debelinski stopnji. Pri 5 centi-
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metrskih debelinskih stopnjah bi se obrazec za pri.rastek de be Ii n s ke st op nj e 
torej glasil: 

v· _ v d + 2,s - v d - 2,s 
d- Tet 

kjer označuje: 

d srednji premer debelinske stopnje 
V' tekoči letni :prira~tek debelinske stopnj.e 
V tablično (tarifne) lesno maso drevesa 
T 1prehodno dobo 
N število drevja v debelinski stopnji 

( 1) 

Za našo debelinsko stopnjo 20-25 cm (22.5 cm) bi se ta obrazec n. pr. glasil: 

, V25-V2/J 
V 22,5 """"' T N22,5 

22,'5 

Obrazec sloni na predpostavki, da tvori prirastna k·rivulja med spodnjo in 
gornjo mejo debelinske stopnje ravno črto ter da je drevje v vsej širini debelinske 
stopnje enakomerno razporejena. Do tega sklepa pridemo •s pondoriranjem pri
rastkov v .začetku (V' J, v sredi (V' d) in na koncu debelinske stopnje (V\) s 
številom pripadajočih ji dreves (N). P•redpostavljati namreč smemo, da po pri
rastku na začetku dehelins·ke stopnje priJrašča prva četrtina, po prirastku sredi 
debelinske stopnje sredtnja polovica, po prirastku na koncu debelinske stopnje pa 
zadnja č-etrtina drevja v .dol-očeni debelinski stopnji. Ob tej predpostavki naj bi 
veljal odnos: 

!:iV' + ~V' + ~V' = N ·V' 4 z 2 d 4k d 

če ta obrazec razvijemo, -pridemo .do rezultata: 

V' +V' 
V ' - z k 

d- 2 

Po tem rezultatu j'e pri·ra·stek sredi debelinske stopnje a·ritmetična s.redina pri· 
rastkov ob ·začetku in na koncu ·debdinske stopnje; to pa predpostavlja raven 
potek prirastne krivulje v š.ilrini ene -debelinske stopnje. Dejansko se pri d<:jbelinskih 
stopnjah ·do 5 cm ta krivulja le malo oddalj'Uje od ravne Črte in sta na tej osnovi 
grajeni tudi že imenovana Hufnaglova in Lachaussej.eva fo1rmula, 

Pri obračunavanju prirastka po gornjem obrazcu z<~Jdenemo na dve težavi, 
ki sicer nista veliki, potrebno pa jih je omeniti . 

Prvič so nam .pri tem obrazcu ·potrebne p-oleg tarifnih vrednosti za preruere, 
po katerih obračunavamo lesno maso (n. pr. 17,5 cm, 22,5 cm itd.), tudi tarifne 
vrednosti za vmesne p·remere (n. pr. 20 cm, 25 cm itd.), ki jih •.tnoramo dobiti z 
inter.polacijo, če jih tablic( ne izkazujejo. V tem primeru pa je bolje (:pri 5 cm 
debelinskih s.to:pnj

1
ah) račm ati prira.stek na,ravnost po obrazcu: 

, Vd + S - Vd-5 
Vd-= 2T 

d 
(2) 

kj nam da t<Dkoj prirastek iz tabličnih ~vrednosti brrez nj-ihove predhodne inter
polacij e. Do tega obra:zca smo prišli na ta ' način, ,ga smo za izraz V d + 2,5 v obrazcu 
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Vd'5+Vd V Vrl+Vct-5 
( 1) vs ta vili izraz ' ' 

2 
- za 1•zraz d- 2,5 pa izraz 

2 
Za našo 

debelinsko stopnjo 20-25 cm bi torej o:brazec glasil: 

V 75 -V V' _ 2, 17,5 N 
22,5 - 2 T 22,5 

22,5 

Z obema obrazcoma ( 1 in 2) ·dobimo skoraj po·polnoma iste rezu]tat·e in s-e lahkb 
obeh poslužujemo. 

Druga nevšečnost so J!'a;zlične debelinske stopnje, po katerih je treba drevje 
na eni strani klupirati, na d:rugi strani pa vrtati. Kakor smo vi·deli, dobimo 
prehodno dobo za debelinsko stopnjo 20-25 cm ali za po-vprečno 22,cm debelo 
drevje •z vrtanjem drevja s premerom 22,5-27,5 cm ali s povprečno debelino 
25 cm. Prehodne dobe je torej treba k nj i ž iti op o po s e b nih de be H n
si h st ·O 'P n j1 ah, ki so za polovico širine debelinske stopnje višje od klupacijskih 
debelinskih stapenj. To -pa ne predstavlja nobenih težav, če smo na to opozorjeni. V 
kolikor pa so bile prehodne dobe že izmerjene in knjižene po klupacijskih ·debelinskih 
stopnjah, jih je bolje pripisati istim kakor pa nižjim .debelinskim sto·pnjam, da 
zaradi :pot-rebne :pr.evi·dnosti ddbimo .raje sistematsko naJpalko v negativni kakor 
pa v pozitivni smeri. So·deč po dosedanjih podatkih se ta negativna napaka giblje 
med 5-10%. 

Doslej smo govorili le o prirastku na k1upiranem drevju. V prebi-ralnem goz-du 
pa se pol.eg tega prirastka pojavlja še neki pri:rastek, ki ga ustvarja preraščanje 
neklupi.ranega d-revja preko spodnj-e klupacijske meje in njegovo vraščanje v 
klupiran.i dd sestaja. Tu se kot prirastek pojavlja celotna lesna masa vraslih 
dreves, imenujemo pa ga v ra s t ek (Vr). Ta se rekrutira pretdno iz debelinske · 

·stopnje neposr-edno pod sp,Qidnjo klupacijsko mejo (d8). Ugotovimo ga lahko, če 
po-znamo število d·revja v tej dabelinsiki stopnji (N), nj-egovo vrehodno dobo (T) 
ter tarif.no vred-nost za spodnjo klu:pacijsko mejo (Vs) in sicer p·o obrazcu: 

N 
Vr= s- 2,5 V 

rs- 2,5 s 
(3) 

Vsako leto tprera-ste na-mreč spodnjo klupacijsko mejo prehodni -dobi odgovarjajoči 
del -drevja te de-belinske stopnje in sicer 'Z lesno maso, ki jo ima ob prestopu, 
to je pri spodnji klupacijs~i meji. Pri spodnji klupacijski meji 15 cm bi se 
obrazec glasil: 

N 
V _ 12,5 -V 
r-T 15 

12,5 

kjer je p-rehodna doba· aritmetična sredina prehodnih doob, ugotovljenih na drevju 
s premerom 12,5-17,5 cm. 

Pri naših 5 centimetr-skih debelinskih stopnjah bi se obrazec za ce 1 o tni 
p .-ri ra 's te k v prebiralnem gozdu tor.ej glasil: 

V'=V +'!__ct1+2,5-Vdl-2,5 -N -L Vct2+2,5-Vct2-2,s_N + 
1
.td. 

r T dl • T d2 
dl d2 

(4) 

ali - če tablice ne izkazujejo tarifnih v.rednosti za vmesne premere: 

vct + - vct v v V'_ V 1 1 5 · t- 5. N -L c12 f- 5- ct2- 5 N + itd. 
- r T 2 Td 1 d 1 ' 2 T ril . ct2 (5) 
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torej n. pr.: 

V' - V ' V 20 - V 15 1 ' V 23 - V 2fJ 
- r r T N 17 5 ' T N22 s + it·d., ali 

17,5 , 22,5 , 

V.- v + v22s- vt2,s N '. v27,s- v,7,5 N + t'td. 
- r 2 17 s -·- 2 T 22 5 

Tl7,5 ' 22,5 ' 

Pri tem ni upoštevan pTirastek, ·ki se ustvarja na vraslem drevju 'PO prestopu 
spodnje klupacijske meje. Ta -pri,ra-stck je zelo majhen m ga lahko povsem 
zanemarim o·. 

Brezsmiselno bi bilo ugotavljati vrastek povsod, ker bi to zahtevalo po
maknit-ev Sipodnje klupacijske meje za celo debelinsko sto-pnjo navzdol. Treba pa 
hi ga bilo izmeriti 'VSalj v hpičnih sestoj~h in ugotoviti, za koliko je treba povečati 
prirastek pri klu.piranem d-revju, da dobimo celo-kupni priTastek z vrastkom vred. 
Vral'ltek pa bi mogli ,)z 'računanja •pri-rastka končno sploh izpustiti, za kar govori 
potreba po pr.evi•dnosti pri ugotavljanju prirastka kot osnove za določanje etata. 

Do obrazca ( 4) •pridemo lahko tudi na drugi, mO'rda laže '!'azumljivi način, 
ki sloni na k o· pi čen j u drevja in lesnih mas v ·debelinskih -stopnjah, ki 
ga pa iz tehničnih razlogov ne navajam. 

Stevilo Tablična Prehodna 
d drevja razlika doba Prirastek 

cm N/ha m3/5 om iet m3/ha, leto 

2 3 4 5 

17,5 84 0,134 15,8 0,71 
22,5 56 0,182 15,2 0,67 
27,5 45 0,234 14,4 O, 7.3 
32,5 40 0,330 13,6 0,,97 
37,5 38 0,413 12,6 1,2-l 
42,5 15 0,469 11,6 0,61 
47,5 8 0,521 10,6 0,39 
52,5 3 0,570 9,6 0,18 

Skupaj 289 :S,50 

Tab. la. Izračunavanje prirastka s prehodnimi dobami 
.premere (obrazec 1) 

po tarifnih vrednostih za vmesne 

Za lažje razumevanje je ·v tabeli la vodan •p]·imer lZiracunavanja prirastka 
LZ ·prehodnih .dob in z upotrabo tarif .po našem obrazcu (1). V tej tabeli so v 
l. stolpcu navedene -sredi.ine debelinskih stopenj, v :dru:gem pa je izkazano število 
drevja v teh stopnjah. V 3. stolpcu so izka·zane taJb1ične T<llzlike, t. j. ·razlike 
tarifnih vrednosti (po Biolley-evih al] kakšnih lokalnih tablicah) in to po obrazcu 
(1). V 4. stoLpcu so ·prehodne ·dobe, ugotovljene na drevju za 2,5 c.m višjih 
debelinskih stopenj (za debelinsko stopnjo 15-20 cm= 17 ,5 cm n. 1pr. z vrtanjero 
dre:v ja debeline 17,5-22,5 cm itd.). Pri ras tke po debelinskih storpnjah v 5. stolpcu 
dobi-mo, če delimo tatblične .razlike (3.stol:pec)s rp-rehodnimi dobami (4. stolpec), s čimer 
dobimo prirasterk za posamezno drevo, tega pa pomnožimo s štev~ilom ·dreves v 
debelinski stupnji (2. sto-lpec) . To delo op-ravimo z eno 01peracijo na logaritmičnem 
računalu teu je kot takšno zelo hitro in enostavno. 
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Zaradi primerjave je v tabeli llb podan isti primer obdelan po obrazcu (2). 
Stol·pci l, 2 in 4 ·so isti. V· 3. sto•lpcu j.e kot tablična ·.razl~ka v1zeta razlika po 
obrazcu (2), v 5. stoLpcu pa so izkazani prira·stki po debelinskih st01pnjah. Te 
dobimo tako, da tabliono• razliko delimo s preho·dno dobo, dobljeno število po
množimo s številom dreves v debelinski sto.pnji, ta dvojni prilrastek pa delimo 
z 2. V koliko-r ni potrebno izkazovati pri.rastka po· debelinskih stopnjah, ga lahko 
izkažemo v dv01jnem. znesku in dehmo z 2 samo skupni prirastek. 

V primeri z Lachaussejevim obra·zcem pomeni naš obra.zec za izračunavanje 
prirastka predvsem znatno •poeno•stavljenje. Zaradi lpravilneJga knjiženja pre

. hodnih do.b pa pomeni ta metoda v primerjavi ·s to m .z Hufna-glovo metodo tudi 
Ico·rak naprej v točnosti izračunavanja prirastka. 

Stevilo Tabli čna Prehodna 
d drevja razlika doba Prirastek 

cm Niha m 3/10 cm let m·'> iha, leto 

2 3 4 5 

17,5 84 0,270 15,8 O, 72 
22,5 56 0,365 15,2 0,67 
27,5 45 0,478 14,4 0,75 
32,5 40 0,656 13,6 0,96 
37,5 38 0,823 12,6 1,24 
42,5 15 0,935 11,6 0,60 
47,5 8 1,040 10,6 0,39 
52,5 3 1' 138 9,6 0,18 

Skupaj 289 5,51 

Tab. Lb. Izračunavanje prirastka s prehodnimi dobami po 
cijske premere (obrazec 2) 

tarifnih vrednostih za klupa-

Kako·r obe pravkar imenovani metudi, daje tudi naša metoda le trenutni 
prirastek v času merritve. Ta trenutni prirastek more samo po·d gotovumi pogoji 
predstavljati povprečni prirastek ,za dobo olbhodnice, namreč takrat, če je bila 
meritev izvršena nekako sredi obhodnice, iko je v posameznih debel-inskih stopnjah 
srednj·e število da·ev:ja. To število je v zaČ·etku abhodnice, to je tik po sečnji, 
manjše, na koncu QbhO'.dnice, to je tik pred sečnjo, •pa je zaradi zopetnega nako
pičenja drevja v ,debelinskih stopnjah večj:e od povprečja. Razlika me-d trenutnim 
in ,povprečnim prira·stkom bo toliko večja, kolikor bolj se je čas merjenja pri:bližal 
sečnji, kolikor daljša je obdohnica in kolikor močnejše je vraščanje ter kopičenje 
drevja v 1debelinskih .stopnjah, z drugo besedo, kolikor močnejše je priraščanje. 
Vs·e to je tre<ba poleg drugih okolnosti upoštevati pri določanju etata. 

Potrebno število vrtanj 

Na kvaliteto in uspešnost .d·ela pri merjen ju prirastka vpliva v 'P'rvi vrsti šte
vilo vrtanj. Premajhno število vrtanj ima za posladico- premajhno točnost in za
nesljivost podatkov, preveč Vlrtanj pa brez ko-risti ohremenjuje in draži terensko 
in ·pisarniške delo ter s tem zavira te.mpo merjenja. 

O tem, koliko dreves je treba v naš·ih razmerah navrtati na oddelek ali grupo 
oddelkov pr·ibhžno iste rasti, da dobimo dovolj točne podatke smo duslej le ugi-

7 



bali. Da bi dobili vsaj s}<.romen vpogled v to zelo važno vprašanje, sem statistično 
obdelal meritve debelin skega p rirastka in prehodnih dob v 3 od·delk·ih rarz ličnih . 
leg s področja GU Bistra in sicer v oddelkih Vinji Vrh (74,95 ha) , Podsebojni lazi 
(19,40 ha) ter Smrekovec (24,78 ha). Pri vseh oddelkih gre za 1pretežno jelov 
prebiralni gozd s primesjo smreke :in listavcev (bukev, hrest, jarvor, jesen lipa 
itd.). V teh oddelkih je bilo _ meseca avguota l. 1952 drevje vrtan o v sistema ti/Čno 
polaganih krogih, s katerimi je bilo zadetih 6% pO'Vršine. Pri obdelavi podatkov 
iz p.rvih dveh oddelkov se je pokazalo, da je bilo zlasti v višjih ~-ebelinskih 
stopnjah nav·rtanih premalo dreves, ker ·rezultati niso pokazali verj-etnega poteka 
rasti. Za·radi tega so bila januarja 1953 v teh drveh odelkih izvršena dopo1nilna 
vrtanja, prav tako v si stematično pola,ganih ·krogih. Vsega skupaj je bilo navrtanih 
v odd-elku Vinji vrh 723 dreves, v oddelku Podsebo-jni lazi 400 d-reves, v oddelku 
Smr-ekovec pa 266 d·reves . V.rtane so bile v gla!vne>m samo je1ke in nekaj smrek, 
medtem ko bukev in drugih listavcev rZara-di njihovega majhnega števila in mož-
nosti okvar na svedrih ni-so vrtali. · 

Pri statistični obdelavi g.ra·diva i.z teh treh od,delkov so bili sicer poleg prehodnih 
dob obdelani tudi de~belinski prirastki, vendar se homo tukaj om-e~jili samo na 
prehodne dobe. ki nas v zvezi z opisano metodo še posebej ·zanimajo. Rezultati 
obdelave so podani v tabelah 2--4 ·in so že sami po sebi dorvolj zgavorni. Glede 
na to, da gre za 'Prvo takšno obdela vo .gradiva .pri nas, pa se mi ZJdi potrebno 
podati k tab-elam še nekaj pojasnil. 

S tevilo 5 cm p-reh-odna Dosežena Standardna Potrebno vrtanj 
d vrtanj dO'ba točnost deviacija za ·točnost 

cm n let ±let % let % 5% 10 % 

2 3 4 5 6 7 8 9 

15 129 16,5 0,72 4,4 6,2 37,6 96 24 
20 126 14,9 0.68 4,6 5,8 38,9 101 26 
25 101 14,6 0,79 5,4 6,1 42,0 120 30 
30 106 13,9 0,74 5,3 5,9 42,7 123 30 
35 97 13,3 0,69 5,2 5,2 39,3 104 26 
40 69 13,6 0,78 5,7 5,0 36,6 91 23 
45 79 10,9 0,47 4,3 3,2 29,6 60 15 
50 li 9,5 0,90 9,5 2,3 24,2 40 10 

Skupaj 718 735 184 

Tab. 2. Vinj i vrh (74,95 ha: jelka, smreka) . Analiza merjenj prehodnih dob za debe-
)insko stopnj-o 5 cm 

Prehodne d~bc so bile knjižene po debelinskih stopnjah 15-20 cm, 20- 25 cm 
itd. in se zaradi tega, strogo vzeto, nanašajo na debelinske stopnje 12,5-;--17 ,5 cm 
(15 cm), 17 .5-22,5 cm (20om) itd ., kar je bilo treba v stolpcu l. ta:bele upoštevati. 

Srednj-e prehodne dobe (stoLpec 3) so ·bile .z~radi ostalih statističnih računov 
izračunane po skrajšanem postopku. Giibljejo se v glavnem od 20-10 let. Z očitno 
tendenco padanja potrjujejo za-konitost, po kateri deb-elinski pri:ra:stek v preJbi
ralnih gopdovih rz; večjo dehelino drevja raste tudi do ·visokih rpremetD'V. 

Individualne pr.ehodne dobe (posameznih dreves) več ali manj odstopajo od 
tako izračunanih srednjih vrednosti. Srednjo mero teh odstopanj ponazarja sred
nje odstopanje ali - kakor ga imenujejo v anglosaškem svetu - standa-rdna 
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deviacija. Ta je v s·vojem absolutnem i:mosu (letih) .izkazana v stolpcu 6, v rela
tivnem (odstotkih srednjih prehodnih dob) pa v. stolpcu 7. Te deviacije se gib
ljejo v širokih mejah nekako m·ed 25-50%. V splo·šnem so v nižjih debelinskih 
stopnjah večje kakor v višjih. Naj-večje nastopajoče deviacije v tabelah niso 
izkazane, so pa po statističnih .zakonih nekako trikrat večje kakor standardne. 

Izračunane srednje 'Prehodne dobe so po statistični teoriji obremenjene z večjo 
ali manjšo napako, bolje rečeno negotovostjo, ki je odvisna od števila vrtanj in od 
indiv~dualnih razlik v prehodnih dobah ali od standardne deviacije. Iz teh dveh 
elementov izračunane negotovosti srednjih prehodnih dob so v svoji absolutni 
vrednosti (letih) 'Predočene -v stolpcu 4, v relati1vnih (odstotkih srednjih prehodnih 
do:b) pa v stolpcu 5. Tak-o n. pr. srednja prehodna doba za debelinsko stopnjo 
15 cm· (12,5-17,5 cm) y oddelku Vinji vrh ne znaša zan-esljivo 16,5 let; lahko je 
za 0,72 let ali 4,4% višja ali nižja. T a odstotek nam hkrati kaže točnost., ki je
bila pri meritvah dosežena. 

S tevilo 5 cm p·rehodna D-osežena Standardna Potrebno vrtanj 
d vrtanj doba točnost deviacija za točnost 

cm n let ±let % let % 5% lO % 

2 3 4 5 6 7 8 9 

15 67 22,8 1,34 5,9 8,9 38,9 101 26 
20 52 18,5 1,31 7,1 7,3 39,4. 102 26 
25 35 16,3 1,27 7,8 5,8 35,8 87 22 
30 42 14,6 0,99 6,8 4,9 33,5 76 19 
35 60 15,0 0,81 5,4 4,8 31,6 68 17 
40 52 11,0 0,51 4,6 2,8 25,7 45 12 
45 56 10,0 0,48 4,8 2,8 27,8 52 13 
50 33 9,5 0,64 6,7 2,8 29,8 60 15 

Skupaj 397 591 149 

Tab. 3. P o d ·S e b o j n i 1 a zi (19,40 ha : jelka, smrcka). Analiza merjen.i prehodnih dob 
za debelinsko stopnjo 5 cm 

S tevilo 5 cm prehodna Dosežena Standardna Potrebno vrtanj 
d vrtanj do· ba točnost deviacija za točnost 

cm n let ±let % let % 5% lO % 

2 3 4 5 6 8 9 

15 44 19,9 1,89 9,5 9,6 48,2 157 39 
20 37 16,2 1,69 10,4 7,9 48,7 160 40 
25 28 13,2 1,4 7 11, l 6,0 45,4 140 35 
30 37 13,3 1,19 9,0 5,6 42,0 120 30 
35 40 10,7 0,95 8,9 4,6 43 ,0 125 31 
40 41 9,5 0,69 7,3 3,4 35,8 87 22 
45 30 9,6 0,64 6,7 2,7 28 ,1 54 13 
50 8 9,2 0,96 10,4 2,1 22,8 35 9 

Skupaj 265 878 219 

Tab. 4. Smrek ove c (24, 78 ba: jelka,_ smreka). Analiza merjenj prehodnih dob za debe-
linsk-o stopnjo 5 cm 
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V stolpcih 8 in 9 je izkaJZat1o potrebno število vrtanj za 5 in 10 odstotno 
"točnost. Pri -danem odstotku točno-sti je to število od·visn·o od standardne .deviacije. 
Za 5% točnost, ki je pri merjenjih prirastka običajna, se v danih. primerih giblje 
potrebno število vrtanj med 600-900 na oddelek, dočim bi za polovično, t. j. 10% 
točnost 1bila potre<bna le četrtina teh me-ritev. Največ v·rtanj zahtevajo ni.žje debelinske 
~topnje z večjo standaDdno deviacijo .. 

P,ri:pomin:jam, da je število rpotrobnih vrtanj .razmeroma visoko iz d-veh raz
logov. P·rvič je to število ,zaradi svo•jstvenega poteka krivulje 1prehodnih dob v 
prebiralnem go·ZJdu - o katerem ho govora v naslednjem poglavju - izračuna
vano za vsako debelinsko sto.pnjo posebej; drugič •pa je del krivulje v debelinski 

S tevilo 5 cm prehodna Dosežena Standardna Potrebno vrtanj 
d vrtanj doba točnost deviacija za točnost 

cm n let ±let % let % 5% 1 Oo/c 
2 3 4 5 6 7 8 9 

15 324 24,5 0,81 3,3 11,2 46,0 143 36 
20 341 21,6 0,72 3,3 10,2 4 7,2 151 38 
25 344 17,6 0,62 3,6 8,9 50,6 174 43, 
30 324 15,4 0,52 3,6 8,0 52,3 185 46 
35 350 14,0 0,51 3,6 7,4 52,5 186 47 
40 341 14,3 0,52 3,6 7,4 51,3 178 44 
45 289 13,0 0,49 3,8 6,4 49,0 162 41 
50 275 13,4 OA9 3,7 6,3 46,8 148 37 
55 201 13,0 0,53 4,1 5,8 44,4 133 33 
60 149 12,2 0,65 5,3 6,1 50,0 169 42 
65 66 12,3 0,94 7, 7 5,9 48,0 156 39 
70 43 10,6 0,65 6,2 3,3 30,8 64 16 
75 23 9,3 0,90 9,6 3,3 35,4 85 21 

Skupaj 3088 1934 483 

Tab. 5. Travnik (jelka). Analiza merjenj prehodnih dob za debelinsko stopnj-o 5cm 

stopnji 'Zaradi njene .širine (5 cm) štet ·za ·para:boloiunega ter je bilo· zaradi tega 
tudi število potrebnih v.rtanj iz,računa•no po Naeslundovem obrazcu za napako 
parabole. številke predstavljajo gornjo mejo, p:reko katere pra'Viloma ne bomo 
šli, skušali ·pa se ji •bomo čim bolj 1pr~bližati. 

Frekvenčna J:c.rivulja potreil:mih vrtanj poteka v danih primerih v glaV11em 
vz'Poredno s frekvenčno krivuljo števila dreves. Le pri nizkih deb-elinskih stopnjah 
z velikim številom drevja se od nje odklanja v levo, kar govori za sistematično redu
ciranje vrtanj v teh sto·pnjah na potrebno mero. 

Podana analiza p·otrebnega števila v.rtanj se nanaša le na ozko omejeno 
področje in ne moremo i.z nje izvajati Ž·e sklepov na splošno oziroma na dr.uga 
poc1ročja. Razna rastišča raJzni načini .gospodarjenja, razno stanje gozdov i.td. 
povzročajo različen !potek priraščanja, ki .ga je možno <dognati samo z direktnimi 
analizami. V interesu točnosti in .ekenomičnnsti dela pri merjenju prirastka hi bilo, 
da bi gozdna gospodarstva pred pričetkom večjih t<JVIrstnih del izvedla v tipičnih 
oddelkih vrtanja po navodilih Gozdarskega instituta in mu ·dala gradLV•O v anali.zo. 

Kako velike ra·zlike v pota-ebnem številu v-rtanj .mor·ejo nasta:piti v različnih 
področjjh in 'P·ri različno ~elikih meritvenih enotah, nam pove analiza merjenj 
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prehodnih ·dob za jelko {taib. 5) in za bukev (tab. 6) v revirju Travnik kot celoti, 
ki so jih l. 1953 za GoiZidno gospodaJrstvo v Novem mestu opravili 'Praktikanti 
Srednje go-zdarske šole v Lj-ubljani. Po tej analizi kaže .revir kot celota ob-čutno 
večje .ra:zhke v individualnih prehodnih dobah (povprečno 40-50%) in v zvezi 
s tem tudi znatno ve·čje .število potrebnih vrtanj, kakor .pa smo. jih ugotovili pri 
posameznih oddelkih GU Bistra. Zaradi .pomanjkanja podatkov o okviru, v kate
rem se gibljejo ind-ividualne 1prehodne dobe na tem ·področju, je bila pri merjenjih 
- so.deč po naknadno Ulgoto-vljenem ra:zponu preho-dnih dob in po številu oprav-
-ljenih vrtanj - za posamezne od,delke dosež·ena manj kot 10% točnost, za reviJ 
kot celoto pa je bila presežena o:bičajna točnost 5% in .z njo vred tudi število 
potrebnih vrtanj. Hrez ozira na to smo >S temi .meritvami in z njihovo analizo dobili 
zelo ·dragocene podatke o moči in načinu priraščanja jelke in 1bukve v roških 
gozdovih, "ki bo:do koristno služili pri hodočih merjenjih prirastka na tom pod
ročju. 

$tevilo 5 cm prehodna Dosežena Standardna Potrebno vrtanj 
d vrtanj doba točnost deviacija za točnost: 

cm l") let ±let % let % 5% 10% 

2 s 4 5 6 7 8 9 

15 365 19,8 0,53 2,7 7,8 39,5 105 26 
20 385 18,9 0,51 2,7 7,7 40,7 112 28 
25 358 18,0 0,50 2,8 7,3 40,5 111 28 
30 376 17,2 0,46 2,6 6,8 39,6 106 ~6 

35 345 )6,6 0,50 3,0 7) 1 42,8 124 31 
40 299 17,3 0,51 3,0 6,8 38,1 98 9'"' _Q 

45 235 16,8 0;51 3,0 6,0 35,7 86 22 
50 182 16,8 0,57 3,4 6,0 35,7 86 22 
55 121 17,6 0,66 3,8 5,6 31,9 69 17 
60 61 16,8 0,95 5,7 5,7 33,9 78 19 

Skupaj 2727 975 244 

Tab. 6. Travnik (bukev). Analiza merjenj prehodnih dob za debelinsk·o stopnjo 5cm 

Obdelava in izravnava podatkov 

Indivi,dualne prehodne do.be (posameznih dreves) ugotavljamo običajno po 
dveh izvrtkih: iz gornje in iz bočne strani drevesa ali pa j,z dveh nas-pralnih 
strani v smeri srednjega ,p_remera. V strokovni literaturi •pa se pojavljajo tudi 
predlogi, da s-e 1pri očitni usmerjeno-sti daljših premerov (n. pr. na strminah) 
nav.rta d-revje le z ene strani v kotu 45° na smer daljših premerov (na strminah 
iz .polbočne strani). Na strminah bi mo-r:da rprišlo v poštev tudi izmenično -vrtanje 
enega drevesa iz gornje, -dru,gega i.z bočne strani . .S takšno Tedukcijo vrtanj bi se 
merjenje !prirastka močno ·po-spešilo·, potrebno pa bi bilo prehodno s p1·avilno izve
denimi poskus-i dognati, ali in s kakšn~mi na:pakami v 'prehodnih dobah hi morali 
v tem p.ri•meru ra·Čunati. 'f,udi to delo bi s sodelovanjem operative mogel opraviti 
Gozdarski institut. 

P.ri dveh izvrtkih na ·drevo nam individualno prehodno dob-o· (posamezna 
drevesa) rpredstavlja arilmetična sredina obeh prehodnih ·dob, pri enem uzvrtku 
pa jo da že čitanj·e na enem samem izvrtku. 
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Kot srednjo prehodno dobo de,belinske ·sto,pnj.e jemljemo običaj-no a rr it me
tično sredin o individualnih prehodnih d<Yb. Dohimo jo tako, da vse indi
vidualne .prehodne dobe iste debelinske stOfPnje seštejemo, .rezultat pa razdelimo 
s številom vrtanj. Uporablja se budi skrajšani postopek, pri katerem p!Unk.tiramo 
vrednosti po ožj-ih ali ·širših, običajno dve ali triletnih stopnjah. 

Tako izra•čunane srednje ~preho-dne 1dobe se ne skladajo ·doceia s srednjimi debe
linskimi prirastld ·debelinskih stopenj. če hi to hoteli .do·seči, bi morali, kakor pred
laga Klep a c (1), prehodne dobe posameznih dreves preračunati v d·ebelinske 
prirastke, ·poiskati aritmetično sredino teh prirastkov, iz nje 'Pa i2>računati prehodno 
dobo debelinske stopnje; v matematiški gav.orici povedano, iz 'Preho-dnih .doib posa
meznih ·d:r:eves bi morali izračunati tako imenovano h a ·r m o n i č n o s r ed i n o 
teh ,dob po ohrazcu: 

T=l :*(L+ L + ... +·~) (6) 

Le takšna sr.ednja ·prehodna doba se ujema, harmonira, s srednjim debelinskim pri
rastkom. Čeprav izgleda zahteva po izračunavanju takšne STed:nje \'\rednosti upra
vičena, obstojajo proti njej tudi pomisleki. Predvsem se moramo vprašati ali se 
nismo dolžni tudi pri izračunavanju srednjega debelinskega prirastka debelinske 
stopnje v enaki meri ravnati po srednji prehodni dobi te stop-nje, ka•ko'r naj bi se 
pri izračunavanju srednje preho·dne dobe ra'Vnali .po srednjem debelinskem pri
rastku debelinske stopnje. Če je tako , 1bi ·morali tu.di pri izračuna vanju srednjega de
belinskega pri·rastka preračunavati prirastke posa:me·znih ·dreves v prehodne dobe, 
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izTC~JČunati njihovo aritmetično sredino in šele iz nje dobiti srednji debelinskj prira
stek debelinske stopnje. Na ta način .pa hi prišli s posrednim postopkom ,prav do tiste 
.srednje prehodne dobe, ki je pri njenem nep.osrednem i.zračunavanju ne priznavamo. 
Na-daljnji pomislek proti ha-rmonični s-redini prehodnih dob je, da je ta sredina (po 
Ca uc h y j evem izreku) vselej nižja od <l!fitmetične sredine, kar hi mogl.o imeti 
za posledico i.zračunavarije previsokih prirastkov. Da je to izračunavanje tudi dokaj 
zamudnejše, ni treba posebej poudarjati. 

Pri čim točnejših meritvah je abičaj, da se tako doblj·ene s.red·nje vrednosti 
izravnajo še z .graf.ično ali računsko metodo. V praksi p-a takšna itzravnava -sred-
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njih prehodnih dob ne prihaja toliko v po-štev in to iz dveh razlogorv. P.~vi·Č zahteva 
iz·delava teoretično neoporečne krivulje dobro poznanje zapletenih zakonov sta
tistike in zamudno računanje, ki ni vselej v &kladu s p-ridobljeno točnostjo. Samo 
približno potegnjena krivulja pa krije v sebi dokaj negotovosti in ne nudi .posebnih 
prednosti •pred neiz·ra·vpaniroi srednjimi vrednostmi . Drugič pa je z en o en o t no 
·krivulj o te,žko pravilno pred oči ti s'Vojstveni potek prehodnih dob v prebiral
nem gozdu. Tu gre namreč •dr-evje v glavnem skozi dve več ali manj različni raz
vojni fazi: skozi prvo fazo·, v kateri se ramija pod dominantnim vplivom sestaja 
oziroma sosednjega drevja, in skozi -drugo fazo, v kateri se kot vladajoče več ali 
manj sprosti tega v·pliva in se v glavnem razvija ·pod dorninantnim vpliv-om rasbšča. 
P·rehod iz prve f31ze v •drugo, ki se a.d~grava nekje med 35 in 50 cm debeline, ozna
·čuje sko:raj reden prelom v poteku krivulje preho-dnih dob. Glede na to imamo po 
vsej verjetnosti skoraj redno opravka z dvema krivulja:ma priraščanja oziroma 
prehodnih dab, ki na tem prelomu prehajata drugo v drugo. · 

Da se moremo pri predočevanju prehodnih dob z običajno krivulj-o, t. j. s para
balo drugega reda celo oddaljiti O'd stva,rnih vrednosti, nam kaže graf. l. V ta 
grafikon so vnešene srednje prehodne dobe za oddelek Podsebojni lazi (tabela 3, 
stolpec 3) z n}ithovimi možnimi gornjirni in spodnji-mi vredno-stmi. če točke teh 
mejnih vrednosti spojimo, dobi-mo polje, ki omejuje potek krivulje in ki bi ga 
zaradi tega mogli imenovati klr1vuljno polje. Prave vrednosti srednjih prehodnih 
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dob moramo .iskati samo v tem po-lju in po· nJem bi molfala (s 95% gotovostjo) 
potekati tudi sleherna krivulja. Če pa izračunamo krivuljo za preho·dne dobe in 
j,o vrišemo v :grafikon, vidimo, ·da v d-oločenem ·delu i.zstopa iz krivu1jnega polja 
ter da torej izka"zuje tudi vrednosti, -ki niso verjetne. Podobna o-dstopanja ·dobimo 
tudi pri ~rivuljah ·prehodnih dob in debelinskih rprirastkov na oheh ··drugih obdelo
vanih oddelnih. Se bolj nas o- .dvojnem poteku pri.raščanja v .preb'iralnih ·gozdo
vih prepričuj-e graf. 2, na katerem .sta prikazana k rivuljno polje in izračunana kri
vulja srednjih preho·doih dob za jelko v revirju Travnik. Ta IDrivulja kar na treh 
mestih močno izsto1pa iz krivuljnega polja. Očitno je, da gre tudi tu za dve kri
vulji 'priraščanja , .ki nekje pri 40-50 cm premera prehajata druga v .drugo. Zani
mivo je, da se je rprav zarradi tega svoj·stvenega poteka prehodnih dob pojavil 
dvom o 1zad,ostnem številu vrtanj tudi za revi·r kot -celoto. Statistična anahza merjenj 
tega dvoma ni. rpot11dila, pač pa je še ,z. enim primerom rpodkrepila -domnevo o 
dvojnem poteku prira·ŠČanja v prebiJralnih goz·dovih k!ot zakonitem ·pojavu. 

Tempo, v katerem je 'Potekalo naše .go·~dno gospodarstvo -v preteklih letih, ni do
puščal točnejših analiz proirl;voone moči naših ;pr-ebiralnih go2Jdov. Nastopaj-oča 
ustaljenost v go~dni ;proizvodnji •pa nam ob-eta pogoje, O'b katerih se ho-mo mogli 
v snovanje teh naših najlepših goz.dov močneje .poglob.iti in ga vešče •podpreti ali 
usmeriti. To nalogo bomo mogli zadovoljivo opravljati le takrat, - Če .bomo po.znali 
tudi metode, na o·snovi katerih .bo rno.goče tudi res uspešno in <S čim ananjšiJlili teža
vami tprod-reti v skrivnosti življenja in razvoja goz.da,- V tem članJku je nakazana 
Je ena teh metod. želeti ,pa •bi bilo še drugih .predlogov ali vsaj 1prreizkusa in ·kritične 
ocene p:redla·gane metode. 

L 
Uporabljeno slovstvo: 

Klepac, D., Vrijeme prelaza. Šumarski list 1953, št. l. 
Knuchel, H ., Planung und Kontrole in Forstbctrieb, Aarau 1950. 
Mileti·c, ž., Osnov·i -uredjivanja prebrirne šume. Beograd 1950. 
Pl'odan, M., Messung der Waldbestaende. Frankfmt/M. 1951. 
šafar, J., Preborna šuma i pre borno .gospodar jen je. Za-greb 1948. 
Tischendorf, W., Lehrbuch der Holzmassenermittlung. Berlin 1927 . 

Die Einwachszeit und ihre Verwendung in der Zuwachsermittlung 

Da man mi·t der Einfuehrung der Kontrolmethode .in unseren Plenterwaeldern erst 
beginnt und da sie nicht ueberall einzufuehren wird, werdeo wir noch lange an die di·rektc 
Zuwachscrmittlung angewiesen. Un:ter den Methoden ·solcher Ermittlung s-ind bcsonders 
heachtungswert jene, die ausser SUi.rke-zuwachs auch Hohen- und Formzahlzuwachs be
ruecksichtige.n und zu denen besonders die Methoden von Pipan und Hufnagl sowi.e die 
von Bourgenot - Chatelain modifizierte Lachausse Methode zu zaehlen sind. Eine solcher 
Methodeu ist auch die von Verfasser vorgeschlagene, die hei Beibehaltung bzw. S.teige, 
rung der Genau-igkeit weitere Vereiinfachung der D~atenauswertung darstellt und die sich an 
die Einwachszeit lehnt. Bci ihr bekommt man •den Zuwachs einer 5 cm Shirkestufe (V,) 
nach der Fonnel: 

- in welcher d die Mitte der Stiirkestufe, V die Tarifenwerte, T die Einwachszeit und N 
die Stammzahl bedcuten. Bei voller Genauigkeit miissen -die Einwachszei.ten zwar nach 
besonderen~ fi.ir halbe Starkestufe hoher beginnenden Stirkestufen ermittelt werden, 
was aber keine besondere Scbwieriglceit da h tellt. 
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Autor befast sich weiter mit der notwendigen Zahl der Bohrungen, die von Grad der 
verlaogten Genauigkeit und von der mittleren Streuung der Einwachswerte a·bhaengt. 
Di ese Streuungen bewegen s ich bie unter:such-ten Abcteilungen zwischen 25-50%. 

Die graphische Ausgleichung der ausgerechne1:en Mittelwerte is.t von der Praxis nicht 
zu verlangen, da eine einwaodfreie Kurve besondere Kenntnisse der statistischen Beziehun
gen und viel Rechnung verlangt ·und da sich der Wachstumverlauf in Plenterwaldern mit 
einer einheitlichen Kurve nicht einwandfrei da.rstellen kann. (Graph. I. 2.). 

SEČNJA IN SUŠENJE IGI;A VCEV \T GOZDU 
Ing. Vladislav Be 1 tram · (Ljubljana) 

Poletna sečnja 

Več let -so trajali hudi spori med go·L'Jdno eks·ploatacij-o in g-ojitvijo glede sečnje 
na suš s puščanjem v<rhačev. Zadevo ~e končno rešila obja•va izsledkov o izvršenih 
r(llziskovanjih v članku Beltram-Rakušček >>Seč.nja .na suš«, Les, 1952 št. l. Z merje-

SI1REKA JELKA 
A 1 8 A B 

.}";,136% .SB% M.?fo 

42% 461'. 65% 64% 

(0()% too r. {00% tOOY. 

- - Q% or. 

Slika 1. 

Načini sušenja podrt-ih dreves in do.tik s tlemi v % dolžine 

njem in tehtanjem smo leta 1951 UJgotovili, .da je puščanje vrhačev na deblu pri 
poletni sečnji smreike brez pomena za intenzivnost ·njenega sušenja, .da pa služi 
kot d01bra vaba in priložnost za raz..množevanje lubadarjev. 
. Leta 1952 so enaka merjenja pri jdki potrdila ugotovitve, ki so- bile prej-šnje
leto dognane pri ~mreki in s term ·pobridila, da 9e puščanje vrhačey na 1podrtih 
iglastih ·d!'evesih za sušenje hrez koristi. Po·datki o jelki še niso ·bili o:bjavljeni. 

a) Smrek a 

V legi A, 1Z nadmorsko višino 1150 m na Pohorju so v smrekavem goZ~du z 
zara.stjo 0,8 dne 21. 7. 1951 prehi.Jralno :poseJkali 27 dreves in sicer v t-reh sku
pinah ·po 9: 

I. skupina: posekana na suš, debla obeljena, d<l 7 cm debdine na tanjšem 
koncu z v.rhačem; 

II. sk'l..llpina: enako kakor I., .brez vrhača; 
III. skupina: debla prežagana v štirimetlrske sortimente. 

Les <SO izmerili in ga še isti ·dan stehtali z rdvema tehtnicama z občutljivostjo 
0,5 kg in skupno zmogljivostjo· 1000 kg. Tehtanje so ponovili 21. VIII., 21. IX. in 
21. X. 1951. 
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V legi B pri Slovenski Bistrici z nadmorsko višino 270m, samo 5 km vstran 
od lege A, so pravtako podTli trilc!fat po 9 smrek in jih raZJdelili na skupine I, 
II, Ili. Prvo tehtanje so i.zv:ršili na dan poseka 25. VII. 1951, ostala pa 25. VIII. 
in 25. IX., medtem ko je zadnje tehtanje 25. X. zaradi deževja odpaJdlo. Poletje je 
bilo izredno hladno in vlažno. Pod.atki meJTj.enja in tehtanja so razvi·dni iz tabele. 

b) Jelka 

V legi A z. nadrmorsk·o višino 1000 m, nedaleč od lanskoletnega poseka, so 
v jelovem sestoju z zarastjo O, 7 podrli štirikrat po 10 jelk. Razdelili so jih v 
skupine I, H, IH, medtem ko je bila IV. skupina kakor HI. skupina pri smreki 
raažagana v šhrimetPSke so,rtimente, ki pa niso ležali po·po·lnoma na tleh, temveč 
so jih podlo-žili z vrhači. Posek in merit-ev sta bili izv-ršeni 25. VI. 1952, drugo 
tehtanje pa 30. IX. 195-2. 

V legi B v bližin~ Slovenske Bistrice pri 340 rm nadmorske višine, so na enak 
način podrli štirikrat po 10 jelk i:n jih stehtali 16. VI. Tehtanje so p~novili 19. IX. 
1952. Do 10. VIII. je bilo taplo in suho vreme, nato •pa do konca septembra 
deževno. Podatke ·vsebUJje ta:bela. 
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Srednje vrednosti tehtanih smrekovih in jelovih skupin; 1 skupina debel z vrhači; II sku
pina debel brez vrha čev: III skup.ina štinrnetrskih sortimentov na tleb; IV skupina štiri
metrskih sortimentov na podložkih. Pri skupinah I je v teži zapopadcna tudi teža v:rha" ev. 
~Razlika v specifični teži pri smrekoVlini med obema le-gama znaša O, 19, p.ri jelovini pa 
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Od vseh 54 smrek in 80 j'elk, ki so bile posekane v letih 1951 in 1952, so se 
4 drevesa izjemno razlikovala v odstotku i·zgu.blj.ene teže (sušenju) in sicer pod 
20% in nad 50%. Zato smo ta drevesa izločili iz •računa in sicer: smreko iz lege A, 
~kup_ina III, izguoa teže 15,5% ; jelko iz lege A, sku1)ina II, izguba teže 15,6% ; 
jelko iz lege A, ·skupina III, izguba teže 53,2%; jelko iz lege B, skupina II, izguba 
teže 19,5%. 

Obe po1etji sta bili v obeh legah razmeroma zelo mokri. Les v dcblih in 
hlodih ni pokazal razpok. Tehtanje je ugotovilo, da je bil po dveh mesecih pri 
smreki v obeh legah 1dosežen višek osušitve ·in da se v legi A ·v 3. mes.ecu les 
ni nič v·eč osušil. Zanimivo je, da j.e tudi jelka poka.zala skoraj enak odstotek 
osuši tve kakor smreka. 

Zakaj so se skupine I, II in IV bo-lj osušile, kakor skupina III? Skupina III 
.se je v celoti dotikala tal, vpijala iz zemlje vlago in se zato klj·ub večjim čelnim 

Slika 2. 

Izguba teže v % pri 
raznih načinih sušenja 

lesa v gozdu 

St1REXA ' 

A 

B 

JfLKA 

A 

površinam kakor skupini I, Il slabše sušila. Skupina IV pa se je sušila dob-ro, ker 
je bila dvilgnjena o:d tal, čeprav sa:mo .za nekaj centimetro·v. 

P1ri smreki iz I skup-ine so .bili vrhači kmalu močno napadeni od lubadarja, 
medtem ko se pri jelki to ni. zgo·dilo. Različna debelina in ·različna specifična 
teža nista niti pri smreki niti pri jelki vplivali na odstotek osušitve, ki se je pri 
posame'znih .deblih gibala v glavnem med 27-42%. 

Na čistini in ab suhem vremenu bi bil odstotek sušenja seveda večji, pokazale 
bi se pa tudi razpoke. 

Za podatke navedenega raziskovanja smo ·dolžni zahvalo sodelavcu K. Rakuščku 
in Goz-dnemu .gospodarstvu Maribor, ki j.e z razumervanjem poruprlo rešitev tega 
vrprašanja. 

Kot rezultat ,gornjega prika ·za lahko povzamemo I?a
-S 1 e ·d nj e : P r i 'P o 1 e t n i s ·e č n j i i g 1 av c e v d e b 1 a o b e 1 i m o i n j i h 
p u s t i an o d o s ·P' r a v i l a 1 e ž a t i n e r a z ž a g a n a v g o rz. :d u 2 m e s e c a. 
Po možnosti jih podložimo, da se ne dotikajo tal. Zaradi 
v a r s t v a p r e d l u b a d a ·r j i z 1 o ž i m o v e j. e i n v r h a č e n a k u p e. 
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Kombinacija zimske in poletne sečnje 

E. Pogačnik 1 naš znani gojitelj prebiralnega go11da v Lehnu na Pohorju , je 
že pred vojno izvajal z uspehom naslednji način ·sečnje jelke: Dva do štiri tedne 
pred nastopom soka je jelke 'Podrl in jih pustil ležati do nastopa soka, ki se 
pojavlja v pordrrtih dtrevesih nekoliko pozneje kot •v stoječih. Ob nastopu mezgre 
sp delavci z lahkoto obelili debla in jih 'pustili ležati ·do poznega poletja. šele 
pred spravilom so jih razrezali v hlode. žagani les je bil svetlorumen, lahek in 
brez razpok. Kupec jelovih desk na Reki je ob prevzemu blaga ponovno zahteval 
tako kvalitetno >>smrekovine«. 

Ta način ·sečnje so v aprilu 1952 preizkusili tudi .pri go21dni up.ravi v Kamniški 
Bistric.i. Višji logar F1r. UtrŠič je na1ročil iiZdelati na ta način 30m3 je1ovine. V 
avgustu jih je višji tehnik Sl. Benkovič prepelijal na žago. Vodja žage J. Vidmat· 
jih je takoj ra:zžagal in ugotorvil , da je bil ves les lepo bel in lahek, medtem ko 
je bil les iz •poletne sečnje istega leta temen in moker. Vzrok temu je sle.deč·e: Pri 
sečnji s.recli vegetacije je na debl·u zunanja še necto•zo-rela >plast novega lesa, ki 
jo v vlagi napadajo glivice, kar se pri lesu, 'ki je bil posekan in obeljen neposredno 
pred sokom ne dogaja v ta:kem CYbsegu. 

Gozdna uprava v Slovenski Bistrici je napravila leta 1953 •padohen poskus in 
sestavila o njem naslednji zaJpisnik: 

»Po nalogu tov. K. Ra·kuščka, bivšega usluž.benca Go·zdnega go9podarstva Ma
ribo-r, smo, 1)osekali v revirr-ju Cigonca, ocld. 8, jrugozahoclpa lega, nadnwrska višina 
320 m 1 g loboka s.veža tla , dobro pokrita IZ 1istjem, 2 seriji s•mrd<Ovih in jelovih 
dreves. 

I. serija 

5 smrek v iz.meri 3.27 n 3 

5 jelk ·v izmeri 7.21 m3 

Posekano 28. 3. 1953 tor pmsceno v 
l'ubju in neokleščeno na J<.raju pose·ka do 
nastopa mezgre. I·zdelano· v hlode 5. 
maja 1953. 

Il. serija 

5 smrek v izmeri 4.06 m3 

5 jelk v ia;meri 4.26m3 

Posekano v mez.gri 16. 7. 1953 iz
delano takoj in puščeno na kraju 'poseka 
in izdelave v goz•dn. 

Les obeh serij je bil točno označ.en ter 19. Il. 1953. :prepeljan iz ~oz da na 
ža,go Lesnoindustrijskega podjetja v Slovenski Bis~rici, azža,gan ter ·ugotovljena 
naslednja kvaliteta h1odov in ža,ganega lesa 

Hlod i : Lepo •belo-rum ene barve, 
lahki, suhi, že na oko privlačen les z 
malimi ,ra·z.pokami, tki pa .ne V>plivajo na 
kvaliteto •rezanega lesa. MocLrenje ko
maj opazno na zunanjosti hlodov. čela 
hlodov svetla. 

D e s k e : Lahke, svetlorumene bar
ve; delno rahlo ·pla vilo do 3 cm globoko 
v nerorbljeno desko; ;p.Jawilo s čela delno 
,do 5 om globoko. 

H 1 o di : Zunanjost hlodov skoraj 
•popolnoma črna, čela do 80% ipOV·rŠine 
popolnoma črna, neprimerno tež.ji od 
prve se•rij·e, brez razpok. J elovi hlodi 
bolj temni kot smrekovi, deloma ·ple
sntvL 

De s ke: Težke, vlažne, temnejše 
kot one prve serije; delno ~plavilo še na 
1m dolžine od čela do 5 cm ,glob oko na 
jdki.. S.mrckove deske lepše kot jelove. 

Dalje se o .ra:zrerzu lesa ni vodilo računa. Les je bil komisijsko ·pregledan na 
dan raueza na Lesnoindustrij-skem ob-ratu v Slovenski Bistrici. 

člani komisije: Franc Plavec, ohratovodja LIO; Franc Kolenc, namdčenec 
LIO; Ftranc Fregl, upravitelj GU; ing. Franc Caf.nik, ·pomočni-k upravitelja GU : 
jože štukl, višji logar GU.« 
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Majenje (lupl~enje) sm-reke, po-sekane v marcu, so 01pravili tako, -da je lubje 
bilo upora,bno za oddajo »Koteks.u« in se ni .drabilo. Razlika -pri lrupljenju (delu) 
med to smrekovino in ono, posekano v juliju, j·e bila neznatna. Majenje jelke, 
posetkane v marcu, je bilo malenkostno težje kot pri .poletni sečnji. Tudi ,pri 
smreki se je lubje nekoliko prijelo na spodnji st'fani debla, kjer je bilo deblo 
1 režagano, sicer pa se je lupilo dohro. Za.ra-st go.zdnega sestoja je bila 0.7 oziroma 
0.8. Les je ležal v go-zdu na kraju, kj-er je bil ·po·sekan do 19. 11. 1953, ko je 
bil ves izpeljan iz gozda. 

Prri tem načinu se:čnje velja upošte'Vati, da je uporaben le za omejene 'količine 
lesa in da je treba .računat-i z mo·Žnost~o napada lubadarjev. Zato je treba paziti, 
da izdelavo opravimo prav(}Časno in pravilno, kako-r je to potrebno pri lovnih 
drevesih. 

Kombinacija zi·mske sečnje s poletno ima razen tega še nekatere prednosti: 
l. podaljšuje !rok :za izdelavo- lesa brez škode za .go·zdnogojitvene -in varstvene 

razloge, ker po·deremo drewesa še pred sokom; 
2. omog·oča lažje beljenje debla; 
3. zagotavlja pridobivanj-e sm.rekovega lubja za taninsko industrijo; 
4. olaj-šuje S:pravilo dobro osušenega lesa že v avgustu. 
Vse navedeno sicer ne govori proti .zimski sečnji iglavcev, kateri ob pravo

časno izvršen em spraviiu ni mogoče opnrekati. V en.·dar .zimska sečnja ni ·povsod 
v celoti izvedljiva. če pa smo že primorani sekati •po.zneje, bod-isi v po1etni ali 
poznozimski ozir<Yma p'redpomla-danski dobi, teda·j moramo pa'Ziti, da bomo izko
ristili navedene izkušnje ter opravili sečnjo in manipulacijo z lesom tako, da 
dobimo čim bolj kvaliteten in čim lažji les. Tako bomo dosegli boljše v:novčenje 
hlordovine ter lažje in cenejše spravilo lesa iz :gozda. Lesni industriji ·pa bomo 
z boljšim lesom pomagali do kvalitetnejših pcroi.zvodov, kar je v našem splošnem 

·interesu. 

UPORABNOST SEKffiE. »ILTIS« 

Ing. Zdravko Tur k (Ljubljana) 

Sekira )>Iltis « ali »dihurka« (kot bi jo po naše lahko imenovali) se odlikuje 
z izredno tankim listom in rezilom, kar ji ·pri sekanju omogoča hitrejše prodiranje 
v les in s tem večji učinek. Debelina lista na•d rezilom (6 cm ·od ·rezila, kot se ta 
debelina navadno meri) ne znaša niti polovico, ·debeline naših sekir, kar je velika 
razlika. Ker je zarad i tankega lista tudi mnogo lažja od drugih seki-r , zahteva za 
isti učinek znatno manjši telesni napo-r in torej varčuje z rry.očjo delavca, ozi•roma 
.mu omogoča večji učinek 'pri istem na;p·o·ru in času. Razumljivo je, da je pogoj za 
tako obliko sekire v hornogenem jeklu uGtreZBe kakoV'osti in v natančnem kaljenju. 
Sekira je nemški patent (Bavarska).'~ 

ZarC~~di svojih očitnih prednosti se je v Nemčij i in v sosednih deželah v rpraksi 
že močno uveljavila. Tudi pri nas j'.e nekaj tob sekir, toda .glede na njeno upmahnost 
zdaleč .premalo, Č·emnr so v veliki meri vzrok drage devize in pa ·dejstv.o, da je 
med gozdnimi delavci Š·e premalo znana. V deželah, kjer so strokovne šole za 
gozdno .delavstvo in se hkrati posveča mnogo po.zornosti iZ'boljšavi orodja, predvsem 
ročnega, ki je v praksi še •pavsod najbolj v :rabi, je rudi že mnogo koristnih 
dognanj .glede oblike in tde sekir ter kakovostr kovine. Skoraj enak poudarek se 
daje tudi obliki in velikosti ročaja (toporišča) seki-re, ·saj j.e .q:>čaj povezava med 

·:: Glej opis sekire »Utis<< v Gozdarskem vestniku .J. 1952, štev. 1-2, str: 41. 
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roko kot gonilno silo in sekiro ter tudi od njega ·zavisi učinek dela. če hočemo 
omeniti najizra:zitejšo razliJw med tehnično dognanimi in našimi sekirami, potem 
je treba na-glasiti, da so znanstvena .raziskovanja pripeljala do velike diferen
ciacije glede teže med sekiro za sekanJe in sekiro za cepljenje. Medtem ko se teža 
sekire .za sekanje vse bolj zmanjšuje (pod 1500 gr), ·se teža seki-re za cepljenje 
pov:ečuje (nad 3000 gr). To je •razumljivo, če upoštevaJmo vpliv orodja pri tehniki 
dela. Pri nas pa so povečini sekire za sekanje in za cepljenje bolj ali manj enako 
težke in često služi ista sekira za obojno delo, kar obsdnemu in dolgotrarjnemu 
delu go·~dnega delavca nikaka.r ·ne ustreza, ker slabi njegov učinek in rpov.zroča 
nepotrebno tratenje moči. 

V čem je vpliv ·teže? S sekiro zamahujemo in udarjamo. Kolikor je sekira 
težja, toliko močnejša sta uda•rec in njegov učinek. Toda čim težja je sekira, 
tem bolj utruja njeno Vzjdi,go·vanje. Na udarno· silo pa ne Vlpliva samo teža sekire, 
ampak v še večJa meri ·brzina zamaha. Iz zakonov fizike vemo" .da ·raste sila 
v kvadratnem lfaZ'Illerju s povečano ·brzino. Zakaj ima drobna kr01gla i•z puške tako 
probojno moč, da prebije 20 in več cm debelo drevo? Zato, ker ima silno brzino. 
K·o nima več hrzine, tudi nima več udarne sile. lsto velja tudi •Za zamah s sekiro. 
Pri sekanju mnogo zamahuj.emo oziroma velikokrat dvi•gamo sekiro. Če je sekira 
lažja, se z dv1ganjem manj utrujamo in zato lahko zamahujemo z večjo brzino. 
Tako povečamo udarno silo bolj kot s težko sekbro. Teža sekire pa se lahko •xmanj
šuJje le ·do določene meje, ki je odvisna od kvalitete kovine, ker mora imeti sekira 
določeno debelina, dovolj odporno- ip·ro·ti zvijanju in lomljenju -re-zila, kako·r tudi 
dovolj močno uho za nasa·ditev ročaja. čim boljša je kovina, tem lažja je lahko 
sekira, da •pri potrebni velikosti še lahko sl.uži svoj,emu namenu. V tem je skrivnost 
uspeha s seki-ro Iltis. 

Drugače ·pa je pri cepljenju lesa, n. pii'. pri izdelovanju .drv. Seki·ra lesnih 
vla·ken n.e seka, ampak jih sekirin klin •pod udarcem razdvaja. Rezilni kot seki.re 
mora hiti tarej znatno večji kot rpri sekiri za sekanje. Pri cepljenju ne zarnahujemo 
pogostokrat na istem mestu, zato 'dviganje seki•re ·delavca ne utruja tako močno 
kakor pri sekanju. Ker pa z večjo težo povečujotno udarec in učinek, mora hiti 
sekira za cepLj1enje težka. Zategadelj se že uvaja c~pilna sekira v obliki cepilnega 
bata (3500 ·gr). 

Za sekiro lltis še ni natančnih in vsestransko primerjalnih rezultatov. Kaže, 
da se uvelja·vlja tudi brez tega, ozilfoma ·da :bo .daljša upo·raba dala svojo praktično 
sod:bo. Pri seki:rah je na splošno težko primerjati učinkovitost, ker je pri sekanju 
posebno težko meriti •potrošek človeške moči, še posebno, ker je pri .delu močno 
odločilna navajenost delavca Da dolo·čeno or·odje. (Imamo ·brez števila oblik in vrst 
sekir, ki jih ravno za·ra·di podedovane nava.de še vedno uporabljamo). Raz.en tega 
je treba rv naših :razmerah jemati ..za primerjavo našo navadno s·ekiro za razliko od 
ino·zemskih, s katerimi so sekiro Htis primerjali. 

Inštitut za gozdarstvo in lesnq industrijo LRS je izvr.šil poskuse s sekiro Iltis 
z namenom, :da .poleg teo-retično~praktične analize zabeleži pripounbe in splošna 
zapažanja naših gozdnih delavcev glede tega orodja. Poskusi so bili na'Pravijeni 
s p-reseki jelovih in -bukovih de;bel ter s Ildeščenjem jelovih in hukovih vej . (I,zvršila 
sta jih inž. Zd-ravko Turk in inž. Miloš Slovnik s ·pomočjo iz.branih go·zdnih 
delavcev v go·zdu GU Bistra pri Ljubljani in v kočevskem R01gu, .v mesecu 
avgustu 1953.) Pri tem sta bili upoTabljeni originalni sekiri Iltis s čisto tdo 800 gr 
ozi.roma 1200 gr, z -ročaji ·tehtata 1200 gr ozilfoma 1650 gu- (ročaja pa -po 400 gr 
oziroma 450 gr skupaj_ z železno zaščitno zagozdo v . .peti ročaja na nasajeni sekiTi). 
Oba ročaja sta iz jesenovine, d·olga ·po 70 cm, dvojno zakrivljena, z :ročnim eja
čenjem na kraju (ročaja sta •bila d·obavlj~na skupaj s sekirama v originalni izdelavi). 



Za primerjavo ~je bila p·ri teh poskusih upo.rabljena nova, domača sekira »kranj ica« 
(izdelek to,varne v Žrečah) s čisto težo 1800 gr, z debelina lista 10 mm v <fazdalji 
6 cm od .rezila (kjer je sekira Iltis debela le 4 mm) . Ta teža in oblika sekire sta 
pri našem goz;dnem ~delu naj•pogostnejši, zato je tudi primerjava trenutno najbolj 
umestna. (V enem primeru je bila uporabljena tudi seki,ra s tež.o 1500 gr, ki pa 
je ·dala praktično enake rezultate, k~r je z njo potrebnih več udarcev.) Ročaj je 
dolg 80 cm in raven, kakršen je pri nas navadno v ([abi. Tehta 500 .gr, nasajena 
sekira z ročajem vred pa' 2300 gr. Vse sekire so bile pred uporabo strokovno 
pravilno nabrušene (z brusnim kolesom in ročno oslo). 

Pri poskusih ni :bilo mogoče meriti porabe fizične energije delavca (zaradi 
pomanjkanja taJk.ih priprav). RaJzumljivo je, da je po-raba moči ·pri težjih seki·rah 
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vecja, čemur se ni moči izogniti, predvsem zaradi dviganja sekire. Večja teža 
L sekire pa je seveda prišla .do izraza v njenem uda.rcu in učinku. Vpliv sekirine 'teže 

na uporabnost v primerjavi s sekiro Iltis smo, morah izračunati neposredno. Meritve 
pri ~poskusih so 1prikazane v tabeli. Kot je razvid.no· iz ta-bele, je hil pri teh poskusih 
v vsakem primeru porabljen s sekiro Iltis krajši čas in manjše število udarcev 

· kot 'Pa z 1doroačo sekiro -kranjico . P~ov•prečni p•rihranek pri sekiri Iltis znaša v času 
13% in v številu udarcev 16%. (.Seveda bi bilo potrebnih mnogo več poskus·ov 
in .z ~različno· težkimi sekilfarni, če bi hoteli dobiti zanesljive teoretske rezultate, 
vendar pa ~za uvodno poudarjeni namen ti poskusi zadostujejo.) Pri tem pa še 
ni upoštevana večja poraba ep.e-rgi~.e pri težji sekiJ.ri, ki je 1priS!pevala svoje k 
delovnemu učinku . 

četudi razlika v času .in številu udarcev razmeroma ni valika ( 13%, 16% ), 
je vsekakor očitno , da je število 'udarcev s težjo sekiro (z .dcbelejšim listom in 
zato tudi večjim kotom -rezila) večje ali najmanj enako številu udarcev s tanko 
sekiro Iltis; zato je tu·di večja 'Poraba telesne ener:gij•e. Razmerje teže med oprem
ljenima sekirama Iltis in domačo je 1650 : 2300, kar pomeni, da j.e seki.ra Iltis za 
30% lažja od domače. Pri tem pa s sekiro Ilti·s dosežemo· večji ali rtaJj.manj enak 
učinek kot z domačo sekiro, .kar j.e razvi·dno iz z-gornjih podatkov o prihranku 
v času in številu udarcev. Krajši čas dela pri istem učinku pa pomeni krajše 
ali manjše utrujanje. 

če izloči:mo utrujanje, ki na·staja pri padcu (zamahu) sekire, ker domnevamo, 
da pri težji sckiri ni 'večjega utrujanja, saj teža sama posreduje in pojačuje zamah, 
potem j.e utrujanje večje samo pri dviganju seki·re in pa zaradi večjega števila 
udarcev, ki je :potrebno •pri težji sekiri. Zato upoštevamo procentualno razliko v teži 
primerjanih sekir le za ·polovico, to· ~e 30 : 2 = 15% (,pri tem ne Qlpošteva,.mo časovne 
razlike, med trajanjem dviganja .sokire in njenim spuščanjem, ker je za slednje 
potrebno manj ~časa). Ker je število udarcev s težjo sekiro za 16% večje, vpliva 
to na večje utrujanje s 16% X 15 % , kar .daje okrogl~o 2% . K temu je treba prišteti 
še prihranek v času 13%. Vse sk,upaj daje torej ·prihranek okroglo 30%, ,za kolikor 
je učinek s seki·ro Iltis večji od domače sekire. 
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Pri kleščenju VCJ Je 'primerjalno merjenje mnogo težje, ker je udaroe teže 
enakomerno urawnati in ugotoviti r azliko pri uda•rcih in času. Pokazalo se je, da 
sta porab1ljeni čas in število udarcev za obe sekir·i skoraj enaka 1 toda pri težji 
(debelejši) sekiri se porabi ·znatno več telesne moči. Pri kleščenju s .sekiro Iltis 
se močno uveljavl:ja večja kri vina in dolžina •rezila ter zakrivljeni ·ročaj. P.ri · 
trdih grčah se očitno opaža večja trpežnost r~zila sekire Iltis v primerjavi z .domačo 
sekiro, pri kateri rezilo mnO'go hitrej-e oto-pi (vpliv kakovos.ti materiala - j.ekla). 
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1 1 1 
Povprečje 267 53 63 120 

1 
l38 16 13 

Razen ·poskusov. predočenih v tabeli, so delavci preizkušali sekiro Iltis udi 
pri po-dsekovanju drevja in pri raznem kkščenj.u jelovih in bukovih vej. Iz p ri•pomb 
delavcev in lastnih o:pažanj izviraj·o i,z dosedanjih po-'5kusov sledeče ugotovitve: 

l. Sekira Iltis ·pri istem učink•u sekanja mnogo manj utruja, ker je lahka, 
a rezilo močneje prod·ira v les. Ceni se, da je prihranek najmanj za % energije. 

2. Pri ·podsekovanju ·drevesa (ali presekovanju d ebla) zadostuje .manjša odpr
tina ali manjši ·kot j,zseka ·zara,di tanjšega in učinkovitejšega ·rezila. 

3. Rezilo je t1~pežnejše in o•cl:pornejš.e, kar se kaže posebno na grčah , in ;prihaja 
do delovnega iz.ra~a pt i klešče-nju vej . Odpa•de torej del ponovnih rbrušenj, kar 
pomeni rprihranek v času in podaljšek življenjske dobe sekire. 

'1. Brušenje je hitJrejše, posebno kadar se prvotno rezilo ob-rabi, ker j.e list 
tanek. Pri bruŠienju se ~aže ohrani simetrija rezila, kar je p ri .debeli navadni sekiri 
težje, posebno še, ka!.dar se rezilo obrabi in je treba tudi list 1zoževati, če hočemo. 
da bo sekira 'dobra in k ot -rezila enak prvotnemu. 

5. Za ,goz.ono delo na splošno bo-lj usbreza seJkira Iltis s težo 1200 gr. Sekira 
s težo 800 gr pri debelih vejah ·preveč odskakuje. Pač pa je slednja ,primernejša 
za kleščenje tankega ·drevja s tankimi v<ejami (pri red·Čenju). 

6. Zakrivljeni ročaj z ojačanjem na kraju očitno bolje leži v roki in olajšuje 
delo . Toda ročaj pri sekiri s čisto težo 1200 .gr, naj bi ;bil ,za en prijem, to je za 
lO cm daljši .(to je bilo splošno mnenje, ven.da11· hi biJo ·za končno presojo potrebno. 
da bi delavec delal s krajšim roča:jem in sekiro vsaj 1 teden). Pač pa se opaža, 
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da se p:ri zakrivl1enom ročaju sekira .pri delu laže razsaJdi, zato mora hiti močneje 
11asajena (-zagoz.dena). 

Na splošno je .delavcem sekira Iltis zelo ugajala. To je tem po.memhnejše, ker 
vemo, da v-sako novo orodje navadno naleti na odpor in da se je treba novemu 
orodju šele priva·diti, posebno še, ·ker terja posebno tehniko :dela (manjša teža, 
lažji, t0oda močnejši zamah, hitrejše prodiranje v les, tanjši izsek, zakrivljen 
ročaj itd.). 

Ostane le še vprašanje nabavne cene zaradi dragih deviz, ki nesorazmerno 
dvigajo ceno. V Nemčiji stane nenasajena, 1200 gr težka sekira Iltis 6.40 DM, 
nasajena 8.80 DM. (Naroči se lahko preko po-djetja »Hermes«, zasto.pniški bi:ro, 
Lj·ubljana, Cankarjeva I/IL) Izdelujejo se v glavnem v težah 800, 1000 in 12.00 gr. 
Lažje so cenej-še .. Bilo bi ·priporočljivo, da go.vdna gospodarstva naročij·o te sekire in 
nato omogočijo .delav_com nabavo po normalni ceni oziroma po nižji tečajni vrednosti 
devi·z; saj so poklicana, .da pri·pomo·rejo k dvi1gu :proizvodnosti in izboljšanju 
delovnih razmer ter da za to tudi nekaj žrtvujejo, tembolj, ker se 'ho to ,renti ral o. 
V saka gozda ill'Prava bi ~morala posredovat-i vsaj nekaj sekir, da bi ·se mogli deJlavci 
sami .prepričati o njihovi upo~rahnosti. Hkrati pa bo koristno, če strokovnjaki v 
operativi spremljajo uporabnost sekire Iltis io sporočijo svoja opažanja in •dognanja. 

SODOBNA ·vPRAŠANJA 

GOJENJE 'FOPOLOV 

(Strokovna ekskur.zija DIT v Podravje pr·i Osijeku .22.-24.. septemb-ra 1953) 

V dneh 29. aprilia do 8. maja 1953 je b-il v Baden-Badenu v Nemčiji mednarodni 
kongres za to.p.ole, ki so se ga uddežili številni predstavniki skoraj vseh evropskih drhv, 
iz Azije in Amerike. Kongres je vzbudil v slo·venskih gozdarskih in lesnopredelovalnih 
krogih splošno zanimanje za gojenje topolov. Od tovarne pohištva >>E. Kardelj« v Novt 
Gorici je prišla pobuda, naj ·bi priredili ·strokovno ekskurzijo v Motovuns1ki gozd v Istri zarad.i 
proučevanja gojenja topolov. DIT je zato .organiziralo ~kskurzijo v Podravje pri Osijeku, 
kjer je na tisoče hektar·ov topolo·vih nasadov vseh · s.tatosti , tak da bi udeleženci dobili 
najširši vp-ogled v g-ojenje topolov. 

Ekskurzije se je udeležilo 33 tovarišev in sicer 29 gozdarjev ter 4 predstavniki 
industrije celuloze in papirja: 

od državnega sekretariata za gospodarstvo LRS, 
od zavoda za gospodarsko planiranje LRS, 

1 1 od enajstih okrajnih ljudskih odborov, 
13 od dvanajstih ·gozdnih gospodarstev, 

3 od treh seko:ij za pogozdovanje Krasa, 
4 od lesncga podjetja »Gorjana« in dveh tovarn cdulozc. 

Strokovno terensko vodstvo ekskurzije je prevzel ing. Ivo Podhorski iz Instituta 
za šumarska istraživanja NR Hrvatske, ekspert -o vprašanju g.ojenja t01polov. Pridružila 
sta se tudi dva inženirja gozdar-ske fakultete v Zagrebu. 

Dne 22. septembra 1958 je ekskurzija pričela z ogledom matičnjaka ·in drevesnice v 
Višnjevcu p·ri Osijeku .. V drcvesnici je mnogo vrst kanadskih ali bolje rečen-o >)evroameri
~kih« topolov. Zelo dobre in nagle rasti je tudi kanadski topol, .k_,; se je v zadnjlh desetletjih 
že popolnoma udomačil v okolici Osijeka. Preizkušajo novi način sajenja top-olov z 
enoletnim poganjkom na dveletnem koreninskem sistemu, katerih ·starost se označuje z y;. 
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Enoletni poganjek se odreže tik nad zemljo, na.kar naslednj·o pomlad odžene uovi poganjek 
do 2.5 m viši·ne. Ta način sajenja radi up-orabljajo v švici 

Zanimiva je zelo uspela setev platane v drevesnici, ki v prvem letu doseže višino do 
1m, v drugem tudi nad 1,5 m. Seme je dobro kalivo, zahteva pa do kalitve stalno vlago, 
ki jo smemo dovajati le v obliki pršenja, da se zemlja ne zbije. Uporaba zdrobljenega oglja 
v drevesnic! je dala ing. Podhorskemu mnogo večji odstotek vzklilih platan. (Namakanje 
semena pred setvijo v hladni vodi okrog 48 ur bo dalo tudi pri platani dober uspeh.) Tudi 
s potaknjenci se platana dobro razmnožuje toda le pod pogojem, da ima potaknjenec na 
spodnjem koncu vsaj majhen del poganjka iz prejšnjega leta, .t. j. spodnj-i del mora biti 
dvoleten , zgornji pa enoleten. Vendar priporoča ing. Podhor.ski razmnoževanje s semenom 
kot cenejše in bolj pra.kt.ično. 

Za gojenje topolov je izredno važna obdelava zemlje, tako v drevesnici kakor tudi 
na terenu. Ceprav so tla topolovih nasadov bogata humozna naplavina, ki jo Drava več 
ali manj vsako leto redno poplavlja, niso pokazale pred dvema letoma .posajene sadike 
skoraj nobenega prirastka, kjerkoli so jih posadili v slabo obdelana Ua. Nasprotno pa 
so na rahlih, dobro obdelanih ·tleh tudi do 5 cm debeli in S metre visok-i. topolovi koli, 
vsajeni brez vsakršnih korenin, že v prvem letu razvili bogat koreninski sistem. Kjer Drava 
ob vegetaciji poplavlja teren, morajo saditi tudi po nekaj metrov visoke sadike, da njihovi 
vrhovi ob poplavah ostanejo nad vodo . Tam so velike površine poplavnih zemljišč, delno 
zaraslih s šašem in trsko, ki jih je treba najprej s traktorji globoko preorati nato pa 
zasaditi s topoli. 

Poplavn•i tereni, 'ki so obrasli s trsko in šašem, so navadno kisli in s sta,gnirajočo 
vodo te.r zatQ topolom ne ustrezajo. So pa tudi primeri, da sta trska in šaš osvojila boljša 
tla ali pa sta ostala še potem, ko je bilo zemljišče .že izsu.šeno. Vsekakor je treba zemljo 
analizirati in v primeru potrebe tla poapniti. V Hesmerjevi knjigi »Pappelbuch<< ( 1952) 
navaja Muller, da morajo za topole ustrezna tla imeti prav rahlo kislo ali nevtralno 
reakcijo (pH 6-7). 

V nižj.ih bolj mokrih legah je dober ~Spremljevalec topola tudi bela vrba (Salix alba), 
ki ·doseže nekaj manjšo višin'O ko·t topol, vsebuje pa tudi dober tehnični les. Bela vrha 
kroti s svojo krošnjo topolove .spodnje veje, da se ne razkošatijo ·in ta·ko ugodno vpliva 
na kvaliteto topolovega lesa. Topolovi nasa&, posebno nasadi kanadskega topola P. 
serotiua, se obnavljajo lahko samo s .sečnjo na golo, ker je to vrsta, ki -s.ploh ne semeni 
(moški topol). 

Gozdno gospodarstvo »Papuk« v Osijeku računa, da bo 400 ha velika pov.ršina enega 
samega logarskega revirja po 25 letih gojenja dajala letni bruto dohodek 50 milijonov 
dinarjev. Računajo s 25m3/ha letnega pr-irastka lesa, od tega 65 o/o tehnično uporabnega 
in 35% za gorivo. Odstotek tehničnega lesa pa $C bo ob boljšem načinu gojenja , ki ga 
tudi že uvajajo, popravil na 70%. 

Danes je cena top.olove hlodovine za vžigalice sle,deča: 

sr. pr. 21-24 cm 
25-34 'cm 
3.5 cm in več 

Kanadski t.opol in 

trepetlika 

3000 din/m3 

5500 din/m3 

9000 din/m3 

Crni, beli, sivi topol 
in bela vrba 

4500 din/m3 

7800 din/m3 

Če je v grčavem 2m dolgem hladu le 65 cm čistega debla, se ta del že smatra kot 
tehnični les, ostalo pa kot gorivo. Celulozni les je od 8 cm debeline naprej ter ga pošiljajo 
v slovenske tovarne celuloze in papirja po ceni 2000 din/prm naloženo v vagon. Izvažajo 
ga tudi v J,ta,lijo. 
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V mestnem gozdu Sumica onstran Drave so si izletniki ogledali lepe 50 cm debele 
topole v polnilnem sloju ameriškega jesena, ki clobr·o izpolnjuje praznine med topoli in 
močno zastira tla. Ta vrsta je uporablj.iva le kot jamski les in kurivo. čist topolov 25 let 
stari na·sad dosega tam višino 28-32 m, nima pa •take debeJine ·in čistih vej kakor sestoj 
s polnilnim slojem. 

Drugi dan ekskur~ije ' so se udeleženci odpeljali z vlakom do Belišca, 30 km daleč 
od Osijeka. V predelu Repnja-k, na levi strani Drave, so si ogledali vpliv redč.enja pre
gostih topolovih nasadov. V 19-letnem čistem sestoju je raziskovalna ploskev zagrebškega 
gozdarskega insti-tuta. Pred dvemi leti je bilo tukaj 320m3 /ha lesne mase in 830 dreves, 

Populs marilandica: starost '27 let, 
prsni premer 80 cm, Oto·k, gozdna 

uprava Velika Nedelja 

od katerih je bilo 20 o/o suhih in močno potlačenih. Povprečni premer je bil 19 cm, višina 
23m. Ob redčenju pred dvemi let iso .izsekaJi polovic·o slabših dreves s 109m3 lesne mase. 
V pregostem sestoju je prirastek močno upadel. Po izvršenem preredčenju na tej ploskvi 
sicer še ni opaziti znatnega povečanja prirastka, pač pa so se krošnje preostalih topolov 
vidno popravile in ojačale. Redčenje, ki je bilo v tem sestoju prvič izvršena, je vsekakor 
zelo zamujeno. Zdaj bodo ugotovili, kakšen učinek bo doseglo. Strokovna literatura. 
namreč trdi, da zamujena prva redčenja v pregostih topoJ,ovih sestojih pri 20. letu starosti 
ne daj·o več uspeha. Odslej je treba redčenje izvajati iz leta v leto, individualno (brez 
kakršnekoli šablone), zmerno ter izredno previdno, dokler si sestoj popolnoma ne opomore. 
Ob začetnem manjšem številu dreves na hektaru zemlje bi bila lesna masa na ha znatno 
večja, vrednost sestoja pa zaradi večje debeline in boljše kvalitete neprimerno višja 
(dvojna do trojn'a). 

Vsi topolovi sestoji pred letom 19.50 so bili pregosto sajeni in so imeli najmanj po 
2000 sa.dik na hektar. Zdaj je nujna naloga gozdarjev, da te nasade brez odlašanja, pre
vidno in pogosto redčijo, da bo rešen količinski in kakovostni prira·stek, dokler topoiove 
krošnje še niso preveč stisnjene in lahko na redčenje ugodno reagiraj·o. Danes navadno 
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·sadijo topole v razmaku 5 X 5 m a1i 400 sadik na ha. Lahko se posadi tudi veqe število, 
.vendar je tukaj vprašanje rentabilno·sti, ker je treba v tem primeru še prej prist-opiti k 
redčenju ki pa ue bo dalo vrednih sortimentov. Prof. Piccarollo (Italija) navaja pri 
različnem hektarskem številu dreves po,rprcčni pnirastek za 25-letni topolov sestoj: pri 
400 drevesih 26m3 , pri 250 drevesih pa 35m3 . Za.radi večjih debelin manjšega števila 
topo-lov na hektaru, je vrednost lesa neprimerno večja. Iz tega nedvoumno sledi ogr.omna 

-važnost pravočasne.ga in pravilnega redčenja .topolovih nasadov. Na splošno računajo, 

da je pri pregosto zasajeruih nasadih nujno potrebno redčenje že v 5. letu, še vedno 
uspešno tudi do 8.-10. leta. čim dlje odlašamo, tem slabši je u-speh. 

Iz materiala, ki ga vrže tako redčenje, tešejo v Vojvodini tramove za strešne kon
strukcije, po katerih je zlasti v Srbiji veli·ko povpraševanje. Tako je pred leti samo gozdna 
uprava Darda v Baranji stesala •in oddala v Srbijo 700m3 topolovih tramov. 

Gozdarji so na ekskurziji vjdeli tudi zvrsti Populus robusta, ki se odlikujejo po svoji 
ravni rasti in po vejah, ki so razporejene po deblu v obl·iki prstana. 

V m~šanih sestojih so med topoli hrasti in do 50 cm debele platane čistih debel , ki 
se kot P'rlmes dobro podajajo k topolom. 

Ravno ob našem obisku so naldadaLi na la.dje na Dra·v•i bukov celulozn i les za izvoz 
po Donavi do Regensburga. Ves les je bil posekan že zadnjo zimo, lu'bje napol odpadlo, 
cepanice sicer lepe toda že v zače tni faz i JHeperevanja. Preostalo luh je so pred naklada
njem že odstranili. Zanjmivo, ka ko zunanji .trg ob rastočem pomanjkan j u vse bolj popušča 

v svojih zahtexah glede na kval1toto lesa. 

Popoldne smo si ogledali veliki le.snoindustrijski kombin at v Beli"·l:u. Kombinat ima 
dest ilacijo lesa, za katero rabi letno po 50~000 pnn bukov.ih drv . Proizvaja nad 30 vrst 
destilatov in p redeluje tanin v tekoč em in suhem stanju. Ima 8 polnojarrnenikov, izdeluje 
parkete in iz odpadkov l udi drob no poh_ištvo. Iz vrb o vi h dr v izdelujejo letno po 1.100 
ton lesne volne za embalažo. Kombinat zaposluje 2500 delavcev in ima letni bruto dobodek 
2,5 miLijardi dinarj ov. Na žalost pa je ves o.bra•t močno zashreil, začenši že od polno
jarmen ikov. 

Naslednjti dan nam je gozdarski inženir tovarne vžigalic v Osijeku razkazal topolove 
nasade ob D.ravi, ki jih je začela sn.ovati tovarna . Zemljo za na,sade že jeseni globoko 
preorjcjo ·in spomladi zasadijo z dveletnimi topolo·vimi sadikami v medsebojni razdalji 
5 X 5 m. Med topole zasadijo potaknjenec pletarske vrbe 0,4X 0,2 m. Prvo leto okopljcjo 
nas;ld ,~tirikrat. 'Na·slednje leto pričnejo z obrezovanjero vrbovih šib, 'kar traja skozi 8- 10 
let. Povprečni lebni donos šib znaša 15.000- 20.000 kg/ha, s ceno v sirovem stanju 10 
·do 15 din/kg, iz česar l-ahko sklepamo na veliko d·onosnost teh nasadov, kljub intenzivni 
obdelav.i tal in Jlegi scstojcv. 

Pri dobri obdelavi bl in intenzivni negi s pogostim okopavanjem lahko na primernih 
tleh namesto ·topolovih sadik sadimo potaknjenec. S tem se nasa.JCl .poceni in pridobi na 
času, ·posebno če ni na .razpolago topolovih sadik. Posajeni pot~knjenci naglo odganjajo 
in ne pride do zastoja v rasti, kakor je -to navadno prvo in drugo leto pri presajenih 
sad.i·kah. 

Posebno dober uspeh daje uporaba satu racij s kega mu 1 ja kot gnojila ravno 
pri topolih. Tako so v gozdni drevesnici pri GU Velika Nedelja pri Ormožu pognali 
topolovi potaknjenci 1,50 m v prvem letu (gnojeao s kompostom) in dosegli višino 
2-2,50 m (gnojeno s kompostom in saturacijskim muljem). Podoben uspeh je imela v 
svoji drevesnici v Bovcu tudi Uprava L?a pogozdovanje in melioracijo Krasa. 

Pri takem načinu gojenja je pripor·očljivo osnovati topolove nasa;de na tale način: 

V razdalji 5X 5 m izkopljerno po možnosti Že v jeseni jame 40X40X40 cm in jih očistimo 
plevela. Ob zasipanju j'ame dodamo okrog 5 kg saturacijskega mulja in ga dobro preme
šamo s prstj-o. V tako prip-ravljeno in pognojeno zemljo na pomlad potaknemo topolove 
zatiče. Pr.vo leto oplevemo topolove poganjke večkrat .in razrahljamo površino. Nasad bo 
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neprimerno ccneJSI m bo tudi hitre j e napredoval, kakor če bi ga osnovali s sadikami. 
Saturacijski mulj (odpadno apno tovarn ·sladkorja) vsebuje poleg apna tudi precej fosforja, 
ka lija in nekaj dušika, je neprimerno cenejši in tudi boljši kakor žgano apno, na dežju 
se ne izpira in ne kvari, kar je pri ostalih. gnojilil'1 reden pojav. 

Tovarna vžigalic ima svojega gozdarskega strokovnja·ka, ki skrbi za osnovanje 
nasadov. Od mesta Osijeka je .dobila tovarna 75 ha topolovih kultur, ki jih bo povečala 
na 1000 ha. S proizvodnjo na tej površini bo s časom krila vse svoje potrebe po topolovini. 
Za dosego boljše kvahtete pa bodo drevju polStopno obrezovali veje do 8- 12 m nad -tlemi. 
kakor to delajo v drugih državah. 

Kanadski topol. zasa jcn pred .3 leti. sedaj v polnem zastoju rasti: težka. zakis<na tla 
(šardinje, GU VeL Nedelja) 

Na obeh straneh reke Drave so nepregledni nasadi topolov vseh starosti. vsi še močno 
preg.osti in nujf!o zahtevajo redčenje. 

V predelu Dravica stoji 22 letni mešani gozd, zgornjri sloj ))kanadka« s 100 drevesi 
in 200 m3 lesa na ha, spodnji »amerikanec" (amer. jesen) s 500 drevesi in 136m3 mase na 
ha. Medtem ko znaša srednji premer ·topolov v gostem čistem sestoju v Repnjaku pri 19 letih 
le 19 cm, znaša v tem 22 letnem mešanem sesto ju povprečni premer topolov 42 cm (so pa 
tudi topoli s 50-60 cm premera). Povprečni prirastek topolov je 8,4 m3 /ha, amerikanca pa 
5.9 m3 /ba. Topol s 50 cm prsnega premera ima 2,70 m 3 lesne ma•se. Ob pravočasnem, zares 
skrbnem gojenju bi morali dobiti ·na ha 200 topolovih dreves, dvojno lesno zalogo in večji 
srednji premer. Nekje v sestoju so namreč t.o.poli preredki, drugod pa pregosti. Zadostni 
razmak med topoli s polnilnim slojem amerikanca, jav·ora, lipe in ostalih p t"imernih 
senčnih in polsenčn1h vrst izredno poopešuje količins·ki in kakovostn i prirastek ter izboljšuje 
'Zdravstveno stanje in odpornost topolovega sestoja. V Vojvodini se je kot podstojna vrsta 
dobro obnesel d i v j i k. o sta nj , ker naglo raste, dobro prenaša senco, z asenčuje ter z 
listjem dohro popravlja .tla. V poštev pride posebno za bolj suha tla. 

Ekskurzija je bila končana z .obiskom .tovarne vžigalic, ki letno predela 10.000 m3 

hlodovine v nad 12 milijard vžigalic (1m3 hlodovine da povprečno 25.000 ška·tlic po !JO 
vžigalic). Izkoriščanje pri luščen ju tanjše hlodovine je le 25%, debelejše 55% , ,izjemoma 
do 'i5o/o. Od tod tudi velika razlika v cenah glede na debelino. 
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Tovarna izvaža nad 50% svoje proizvodnje na Vzhod in v južno Ameriko. Zani
mivo, da n:mogi kupci zahtevajo izključno samo vžigalice iz popolnoma belega le:sa. Tako 
mor a tovarna pri luščenju črnega topola zunanje plasti (beljav-o) uporabljati za vžigalice 
za prodajo na zunaj em trgu, notranji del (črnjavo) pa uporablja za domačo potrošnjo. 
Za..r.adi muhastih zahtev potrošnikov v ino.zemstvu je med vsemi vrstami t-opolov najbolj 
cenjena in iskana trepet 1 ika , ki ima najlepši bel les in . jo tovarna posebno išče, 

čeprav mora v glavnem uporabljati ))kanadske«, čme. sive in bele topole, ker je trepet
like vse premalo. 

Skladišče topolovih hlodov je na tovarniškem dvorišču, kjer se les suši in kvari. 
Da bi .se izognili tej škodi, bodo zgradili ob Dravi nova obratovna poslopja, kjer bodo 
lahko v posebnem kanalu ·s te.k·očo vodo iz Drave hranili hlo·dovino brez škode tudi 
čez poletje. 

Ekskurzija je trajala tri polne dni ob izrednem zanimanju vseh številnih udeležencev, 
ob vzornem redu ter od1ičnem vodstvu ing. I. P-odho·rs·kega. Vodilno ose~je gozdnih .gospo
darstev ))Papuk« v Osijeku in »Košutnjak« v Bilju in področnih gozdnih uprav ter lesno
industrijskega kombinata v Belišicu je s svojo udeležbo pri ·terenskem ogledu vsestransko 
pripomoglo k uspehu e-kskurzije. Tud·i soudcležba predstavnikov lesnega p·odjetja >)Gor
jana« in tovarn celuloze in papirja dokazuje važnost ekskurzije, saj je >>Go·rjana« doslej 
skoraj ves topolov les za · celulnzo nabavljala iz Vojvodine in iz Hrvatskega. Toda v 
Vojvodini je že v izdelavi projekt zgraditve lastne tovarne za predelavo topolovega celu-
1oznega lesa. 

Topolovina je tudi v Sloveniji dosegla priznanje, saj so v z-adnjem času posa
mezna gozdna gospodarstva pričela lepo unovčev.ati topolov·o hlodovina (6000 di.'n/m3 in 
več) ter celulozni les (2000 din/pnn). 

Strnjenih topolovi.h sestojev je v Sloveniji le 38 ha, medtem ko jih ima Hrvatska. 
15.000 ha. Vendar so tudi na Hrvat-s·kem šele v zadnjih 2-3 letih začeli z zares pravilnim 
gojenjem topolov v redkejšem sklepu, kar daje večji in boljši prirastek (do 30m3 na
mesto dosedanjih 10-14 m3 na ha)., V Sloveniji bomo površino topolovih sestojev na 
primernih rasti~čih lahko povečali na nekaj tisoč hektarov, posebno ob Savi in Dravi. 
Gozdno gospodarstvo Brežice računa, da ima na svojem območju 500 ha površine, ki je 
primerna za top·olove nasade. Ne smemo pa po{abiti, da imamo že zelo mnogo topolov v 
mešanih sestojih .in v majših ali' večj·ih skupinah. Letni posek 1opolovine je velik, gre pa 
skoraj ves samo za drva. 

Naše neposredne nalog-e 

l. Nujno je treba pričeti s postopnim redčenjem pregostih že obstoječih topolovih 
sestojev in skupin zaradi njihovega boljšega napredov·anja. 

2. Za pravilno izkoriščanje domačih topolovih vrst, predvsem trcpetlike, ki je med 
vsemi t-opoli v Sloveniji naj.bolj razširje.na, jo pa še vedno zatirajo kot ničvredno vrsto, 
bo treba izdati tiskano opozorilo s standardnimi predpisi za vse sortimente z orienta
cijskimi cenami. Opozorilo naj ima najširšo publiciteta. Do·bra topolovina naj ne .gre več 

v ogenj . 
3. Rastišč črnega, belega, sivega topola in trepetlike ter bele vrbe ni težko ugoto

viti. Naravnega pomladka vseh teh vrst je pov·sod dovolj. T.reba ga je -le izbrati in pre
vidno izkopati ter presadili na g.oličave ali na manjše čistine med ostale mlade nasade. 
Vedeti moramo, da te vrste sicer počasneje priraščaj-o kot »kanadkea, zato pa uspevajo 
tudi tam, kjer boljše vrste rie gredo. 

4. »Kanadske << ali evroameriške v-rste imajo vehke zahteve glede na rastišče. Zahte
vajo globoka, rahla, sveža, humozna, rodovitna tla, v katerih taina v·oda poleti ne sme. biti 

višja od 60 cm pod površino. Ne prenesej-o pomanjkanje apna v tleh. Zahtevajo tople pre
dele in odprte doline z -dolgo vegatacijsko dobo. Za-to jih ne smemo zasajati v mno.žinah 
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Udeleženci ekskurzije v drevesnici Višnjevac. 
Fred njimi eno in dvoletne platane, za njimi eno 

in dvoletni topoli. 

Topolov nasad ·tovarne vžigalic }}Drava«. Dvo
letni topoli, sajeni v razdalji 5 X 5 m, vmes 
prvoleten vrbov nasad . V ozadju 20 letni topo-

lov sestoj 

Pri Belištu na Dravi, važni prometni žili, so 
obale zarasle s topolovimi sestoji 
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V Repnjaku pri Belišcu 19-
letni topolov sestoj., kjer je 
raziskovalna ploskev Go
zdarskega inštituta iz Zagreba 

Dvajsetletni topolo.v sestoj 
tovarne vžigalic 



tjavendan, ne da bi se prej prepričali, ali jim ms.tišče ustreza. Neuspelih nasadov imamo 
že precej in na njih se lahko učimo. K sreči zavzemajo majhne površine. 

5. Mlade topolove nasade na kislih tleh potresamo na površini, ki jo obsega hori
zontalna projokcija krošnje, z apnenčevim ali dolomitnim prahom (1-3 kg na l m2). Upo
rabljiv je tudi debelejši material v ustreznih večjih količinah. Apnjenje deluje vsaj 
20 lot. (Beltram: »Apnjenje v gozdarstvu« , Ljnbljana 1950.) 

6. Ugotovljeno je, da imamo ;pri nas razen domačih topolov tudi razne evroameriške 
vrste n. pr.: P. serotina in P. mbus.t.a v manjših sesto11h ali skupinah, ki lepo uspevajo. 
Najdemo pa tudi bolj redke vrste, n. pr.: P, marilandica pri Gozdni upravi Velika 
Nedelja ,pri Ormožu, P. candicans (balzamasti topol) pri Crni na Koroškem na 700 m nad
morske višine itd. Od teh vrst je treba zbrati potaknjenec .ter osnovati matičnjake in dre
vesnice za njihovo nadaljnje ra,zmnoževanje. Dobro selekcionarne vrste serotine in robuste 
dobimo lahko •tudi iz drevesnic in roatičnjakov na Hrvats·kem in v Vojvodini. 

1. Da se izognemo nepotrebnim poskusom in ne.uspeh.om, je dobro proučiti priročno 
knjigo ing. I. Podhoyskega >)Uzgoj topola<•, Zagreb 1951. 

Glede vseh potrebnih strokovnih p-ojasnil naj se interesenti o.bračajo na DIT gozdar
stva in lesne industrije LRS, ki bo skušalo v vsakem primeru pomagati, da se k gojenju 
topolov prislopi pravilno in v širokem obsegu. 

Vl. Beltram 

OTVORITEV GOZDARSKEGA, LESNOINDUSTRIJSKEGA IN LOVSKEGA MUZEJA 

Dne 25. ok.to•bra 1953 je naša stroka doživela v Bistri •pri Vrhniki pomemben dogo
dek. Po večletnem nezapaženem skrbnem delu Instituta za gozdarstvo in lesno industrijo 
so pripra.ve za osnovanje slovenskega gozdarskega, lesnoindustrijskega in lovskeg·a muzeja. 
toliko napredovale , da so se navedenega dne v Bistri pni Vrhniki končno odprla muzejska 
vrata naši najširši javnosti, t. j. vsem ·tistim, ki se zanimajo za napredek slovenskega 
gozdnega, lesnega ter lovskega gospodarstva in za razv·oj naše tehnike na področju teh 
go,spodarskih panog. 

Ustanovi tev tega muzeja so v 1 marsičem podprla naša, gozdarska in lesnoindustrijska 
podjetja in ustanove, DIT gozdarstva in lesne indus-trije LRS , Lovska zveza Slovenije, 
Tehniški muzej Slovenije, razni muzeji v Ljubljani in podeželju in tudi požrtvovalni 
zasebniki. 

Tega pomembnega dogodka so se udele-ž-ili zastopniki raznih oblastve-nih organov, 
gozda:rs.kih, lesnoindustrijskih ustanov in p·odjetij , Tehniškega muzeja Slovenije, repub-
1iškc loyske zveze , DIT itd. ter šte:vi,lni" pripadniki in simpatizerji naše stroke. 

Prof. ing. Franjo Sevnik, predsednik muzejskega odbora in pr:of. Franjo Baš, direk
tor Tehniškega muzeja Slovenije sta v svoj ih govorih pojasnila namen muzeja ter pri
kazala težkoče in uspehe, ki so spremljali prizadevanja za snovanje muzeja. Iz besed obeh 
govornikov smo povzeli zlasti sledeče: 

Začetek prizadevanj za ustanovitev muzeja je zvezan z ustanovitvijo Gozdarskega 
instituta Slovenije l. 1947. Vsak tehniški oziroma gospodarski institut mora namreč 

imeti študijske, tip.ološke zbirke , t. j. tehniški muzej v modernem smislu besede. Zbirke 
naj ponazarjajo proizvodne procese i.n čim vemejše kažejo razvoj v raznih obdobjil1 
družbenega in gospodarskega življenja. To velja zlasti za g.ozdno in lesno gospodar
stvo, ki sta najvažnejši panogi osnovne .proizvodnje, saj pokrivajo gozdovi skoraj polo
vico plo·dne .površine Slovenije in zato sodi lesna industrija med našo najvažnejšo indu
strijo. Muzej naj hi bil znanstvena in prosvetna ustanova, ki bi pomagala pri izo-brazbi 
strokovnih kadrov k-akor tudi ljudskih mno~ic ter pri reševanju gospodarskih in tehniških 
problemov. Ob osnovanju Gozdarskega instituta je bilo za.to sklenjeno, da se .tak muzej 
uredi prj :institutu. Toda gradnja inštitutskega poslopja pod Rožnikom se je l. 1948 
ustavila, ker smo morali zaradi sovražnega nastopa vzhodnega bloka proti naši državi 
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takrat vse sile ter materialna .in denarna sredstva osredoto-čiti na ključne gra.duje. 
Zastala je gr·adnja poslopja, in le-to žal še •danes ni dokončano, zato smo morali iskati 
druge prostore za začasno namestitev zbirk. V Ljubljani jih nismo našli, zato smo st: 
odločili za grad Bistro. Tudi tu je bila trda za prostore, -ta:lc.o da smo dobili sprva le nekaj 
prostorov, v katerih pa se muzej ni mogel prav razviti. Sele v zadnjem času smo prido
bil-i več prostorov, ki so omogočili začasno ureditev muzeja. Nato· smo morali v k·ratkem 
času prirediti prostore ter na hitro zbir.ke vsaj toliko razmestiti in urediti, da je muzej po 
petih letih dela k.ončno postal dostopen z;a javnos-t. 

Z zbiranjem predmetov je šlo v začetku počasi zaradi pomanjkanja sredstev in prcza
poslenosti strokovnja-kov, deloma pa zaradi nczados,tnega razumevanja za potrebe takšne in-

strtucije. Ko je bil leta l95l. ustanovljen Tehniški mu.zcj Slovenije, je naslednje leto močno 
podprl borbo tudi za razva j našega muzeja. 

Potrebno je poudariti veliko razumevanje in naklonjenost , ki so jo pokazali or.gaui 
naše ljudske oblasti za napredek znanosti oziroma prosvete na področju gozdars-tva in 
lesne industrije. Po vojni so bi.le v pičlih petih letih ustanovljene gozdarske in lesne 
nižje in srednje šole , gozdarski i1n"stitut in gozdarska fa.kulteta. S tem so bili postavljeni 
temelji za prosvetno oziroma . znanstveno-raziskovalno delo v teh .gospodarskih panogah. 
Mcd takšne strokovne kulturne pridobitve sodi tudi na novo odprti muzej , prosvetna in 
znanstvena institucija, ki je ne more pogrešati kulturen narod . . Naš muzej je za sedaj le 
skromen zametek podobnih ustanov, velik·ih tehniških, gozdarskih, lovskih muzejev, .kakar
šoi so v mnogih naprednih deželah. Vendar prodira v zadnjem času pri naših gospqdarskih 
organizacijah spoznanje, da je potrebno tudi za te -in take kultuTne namene žrtvovati 
primerna sredstva za napredek oašega gozdarstva in lesne industrije ter za razvoj znanstve
nega socializma. 

Verjetno bo s prispevki naših gospodarskih organizacij mogoče kmalu dokončati 

zgradbo inštitutskega poslopja v Ljubljani pod Rožnikom. Tja bomo potem prenesli ta 
muzej, kot stalno tipološko razstavo, da bo la·žje pristopen in bo tako več koristil 
znanju in izobrazbi. 

Gozdarsko lesnoidustrijsko lovski muzej je načel z razstavljenim gradivom vrsto 
vprašanj o preteklosti in sedanjosti naše stroke. Kot tekniški ~uzej se razHkuje od klasič
nih muzejev prvič v ·tem, da uporablja zgodovino, to sintezo preteklosti in izhodišče v 
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prihodnost, za enega od temel'jev - ne za sred:ino -, na katerem ponazoruje tiho rast 
gozda v prirodi ter gozda v vscstrans,ki službi človeka z vsemi njegovimi sedanjimi pro
i;-:vodnimi prizadevanj i. Življenje gozda in gozdnega živalstva, uporabljanje gozda in 
človekove tekoče p.otrebe, vrste del ter uporab g-ozda od gojenja in varstva do obrti, indu
strije in lova so podani v ponazorilu •obse-žnega proizvodnega procesa, ki se začenja v 
prirodni po.krajini in doseže svoj vrh ter zaključek v sodobni lesni industriji ter lovu in 
tako - tudi v našem sedanjem ži:vljenjskem standardu. Zgodovina je v novem muzeju sred
stvo za razumevanje sedanjosti in pri tem posebej vo.dnik iz nekdanjih p; oizvodnih po
s-topkov v sedanje znanstv-eno pripravljanje. Pri tem postavlja nov-i muzej zgodovino 
gozdarstva, našega lesa in lova kot dosedaj še ma:Lo obravnavano poglavje slovenske 
znanosti na dnevni red slovenskih zgodovinskih raziskovanj. 

Po svojem namenu je vsak tehniški muzej življenjska podoba določene 'tehnike- ali 
gospoda-rstva z ustrezajočo znanstveno, •proizvodno in kulturno ravnjo. Dognanost teh
niškega muzeja je zaradi tega odvisna od zavesti, s katero gledajo eksa.ktne in tehniške 
znanosti, g-ospodarske opera.tive, strokovne organizacije in delovni kolektivi v lastnem 
tehniškem muzeju svoj obraz; to velja tudi za novi gozdarsko lesno industrijsko lovski 
muzej . 

Tehniški muzej kot obraz in ponazoril-o neke dejavnosti je sodobna metodična 

ustanova za seznavanje javnosti z izsledki znanosti ter za povezav() proizvodnje z vsak
danjim ·življenjem. Znana je ugoto-vit-ev praktičnega vzgojeslovja, da z mehanizacijo delav
nosti človekova sposo-bnost za d.ojemanje govorene in pisane besede pada. Zaradi tega 
ni današnj.i vpliv n. pr. pil'edavanj ali tiska v človekovem spominu tako lirajen, -kako-r je 
bil p.red obdobjem industrializacije. Vprav zavoljo tega pa narašča pomen in vpliv pona
zoril, kakor to vidimo n. pr. pi'i predavanjih brez ,skioptični.h slik ali .pri ·ilustrirani ali 
nei-lus·trirani knjigi, predv-sem pa pri razstavah, ki postajajo z vsakim dneV"om važnejše 
sredstvo za posredovanje posameznih dejavnosti -najširši javnosti. Vsa:k muzej pa je smotrna, 
znanstveno dognana razstava, ki je namenjena vsem, strokovnjakom in laikom. Pri 
današnj-i specializaciji. je dejansko vsak izven svojeg-a ožjega delokroga laik. V sedanji 
tiskovni pr-oizvodnji je .posamezniku nemogoče, da bi prebiral vse, .kar izhaja, tako da 
ostajamo nujn-o omejeni le na svojo las-tno str-oko in nam ostaja tuje vse, kar je izven 
nje. Pogoj omike je sodelovanje z okolico ali razumevanje nje in življenja družbene 
enote, ki ji pripadamo. V nevarnosti časa, -da se s specializacijo strok.ovnja:kovo obz-orje 
omike manjša in zmanjša na kul.turno raven strokovnega ceha, je -razstava, to je muzej, 
naj'bolj ekonomična pot do omike. Če upoštevamo n. pr, da je letos pozimi v desetih dneh 
·obiskalo jn si ogledal-o razstavo novih tvoriv s k oro 11.000 ljudi in se vprašamo, kdaj 
in v ka.kem času bi prebralo 11.000 ljudi tiskana dela ali slišalo predavanje o d-ognanjih, 
ki jih je razstava ponazorjevala, potem je ekonomičnost smo.trnih razstav in s tem muze
jev za sedanjost utemeljena. Vsak muzej pa zavestno uporablja gov-orjeno in tiskano 
besedo, da dvigne učink-ovitost lastnih razstav do resničnosti ljudske univerze, ki posre
duje -dogna.nja znanstvenega raziskovalnega in operativnega dela. 

Izven muzeja služijo istemu namenu prirodni in kulturni spomeni·ki, kjer podajajo 
tehniški muzeji roko klasičnim . . Pragozdni sestoji na Kočevskem ali na Pohor-ju bodo zani
mali prir-odosiovca, geografa in g,o.zdarja in v podobni meri spomeniško zavarovani medved 
v kočevskem i.n novomeškem okraju ali kozor-og v Karavankah prirodoslovca, etnografa 
in },ovca. Vprašanja go-zdne meje, bojev s tekočo vo·do za plodno zemljo, prihodnost 
novih drevesnih vrst n. pr. cemprina (limbe) na P-ohorju ali bolneg-a kostanja• na Pri 
morskem s·o zvezana z obstojem večjih ali manjših ljudskih skupnosti, razmerje gozda do 
prir-od.e, kulturne in industrijske pokrajine pa s kulturno izobliko in lepo,tnim obrazom 
slovenske zemlje. Gozd .odpira vsak dan vprašanja, ki niso zadeva samo posameznika, tem
več širših ali ožjih družbenih' edinic. Zaradi tega je potrebna ·mreža ustreznih zaupnikov po 
vsej Sloveniji, ki bodo spremljali pojave v gozdu in lesni industriji kot aktivni sodelavci 
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spomeniškega varstva, kot zbiratclji zgodovinskega gradiva, kot inventarizatorji lesno
industrijskih in lovskih pojavov. Na ·okrajnih ljudskih odborih bo·do potrebne posebne 
komis~i je, k1i ~krbijo, da se zadeve va-rstva prirode rešujejo enako, kakor zadeve varstva 
gozdov. Za kultu rni narod ni vseeno, ali se kraško ozemlje pred pogozditvijo fotografira 
ali ne, al1 se varuje n. pr. lipa; pod katero so se shajali v preteklosti tlačani ali ne, ali 
se venečianka pred opustitvijo skicira ali ne, ali se stroj, ki je dovršil svoje proizva
jalne naloge preda »Odpadu« ali pa stavi na razpola-go novemu muzeju. Najmanj , kar 
smemo pričakovati, je to, da bo mogel nov·i muzej naslooliti .svoje terensko delo pri vsakem 
gozdnem gospodarstvu in pri vsaki gozdni upravi , pri vsaki lesni industriji in pri vsaki 
lovski družini na pripravnega zaupnika. To ni samo v ~nteresu novega muzeja, temveč 

vsega gozdarstva, lesne industrije in lovstva ter s tem vse naše javnosti, ki operativno 

rabi vsakdanje gradivo, kakor ga rabi nov.i muzej za ponazorila in za prihodnjo slovensko 
gozdarsko z~odovino. 

V zvezi z našo gozdarsk<l, lesnoindustrijsko in lovsko kulturo, ki j o dobro pred
stavlja tudi v novem muzeju razstavljena strokovna literatura, pripada temu muzeju 
prvenstvena naloga, da ponazori gozd v teku družbenih sistemov, ·ko je bih g-ozd 
prispodoba nekulturc vse do časa moderne kemije. ki mu je dala posebno pomembnost za 
našo bodočnost. Smotrna vodstva po razstavah in primerne publikacije o razstavah morajo 
z zl:5irkaroi dovesti posameznika do novega ljuds-kega ra•zmerja do gozda, resne industrije 
ter lova. Nova velika v-zgojna naloga je posta la posebno ak•tualna z debirokratizacijo in 
demokratizacijo našega življenja ter ima za c~lj ra-zvija·ti in buditi razumevanje za gozdar
stvo, lesno industrijo in l-ovstvo v sestavu celotne družbene dejavnosti kol duhovno sesta
vino omikanega slovenskega človeka. Kot najbolj ekonomični izobraževalni u&tanovi bo 
po·leg njenih strokovnih nalog pripadla nova vzgojna naloga v posebni meri vprav 
gozdarsko lesnoindustrijsko lovskemu muzeju. 

Govornika sta p.oudarila, da se slovesnost vrši v dnevih naše velike preizkušnje, 
s težko borh"O na političnem in gospodarskem področju , proti zasužnjevanju in izkorišča

nju naš·ega ljudstva. Trda je borba za življenje in pravico malega naroda kakor smo mi. 
A dobro se zav~damo , da stoje .za nami vsi jugoslovanski na-r·odi in progresivne sile na 
svefi u ter da mora biti pravična borba prej ali slej kronana z uspehom. Posebna naša 
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dolžnos t pa je. da se po svojih mo čeh žilavo borimo za dvig te naše nove us,tanove na 

č im vi.šjo .znanstveno raven. 
Muzej obsega pet ·oddelkov, in sicer: 
l. oddelek ponazoruje razvoj , gojenje, urejanje in varstvo gozdov z zgodo-vino 

razv-oja gozdarst'va , domač-o literaturo od prve sl-ovenske gozdarske knjige do sodobnih 
priročnikov in strok vnih revij . pripomočki za urejanje drevesnic, orodjem za pogozdo
van je, zbirko semen, merilnimi pripomočki, taksatorskimi instrumenti in zbirko d.revesnih 
škodljivcev in gozdnih bolezni. 

2. oddelek .ponazoruje izkoriščanje gozdov in tehni·ko v gozdarstvu z zbir.ko drevesnih 
vrst, nbir·k.o lesov, orodjem za podiranje in ·obdelavo lesa, maketami izvlačenja hlo

dovine, cest, drč, žičnic, gozdne ·železnice, splavov, hudourniške pregrade, gradbeništva, 
procese kuhanja oglja in pridobivanja ter uporabe smole, zdraviln ih in drugih stranskih 
proizvodov. 

S. oddelek prikazuje žagarsko industrijo, ponazorjeno z maketo stare žage samice, 
maketo polnojarmenika s posameznimi elementi str-ojev, prjpomočki za urejanje stroja, 
maketo novejšega žagarskega obrata, žagarskimi sortimenti in domačo lesno obrtjo. 

4. oddelek ponaz·oruje mehanično in kemično predelavo lesa z nekaterimi proizvod
nimi procesi naših tovarn z maketami, grafikoni in slikami ter predmeti v posameznih 
predelovalnih fazah, vzorci polproizvodov .in končnih proizv-odov in pregledno ploščo, 

na kateri je podana uporaba le\Sa v različnih smereh predelave in porabe. 
5. o·ddelek predstavlja razstav.o našega lovstva. Prikazan je razvoj ·lovskega o·rožja 

od kamene dobe do sodobne puške, k-ompletna lovčeva oprema, zbirka različnih pasti, 
makete lovskih gojitvenih naprav (krmilnice, s.olnice, čakališča), maketa lovilnice za jelene, 
mak eta lovnih pripomočkov in načinov lova, preparati pernate in dlak aste div ja di, sta
rostni razvoj srnja čjcga, gamsjega in jelenjega rogovj a, ra:zne trofeje in ri:barsko orodje 
ter pribor. 

STROKOVNI IZPITI 

I. Za naziv logar in naziv gozdni nadzornik 

Dne l. julija 1952 je izšel zvezni Pravilnik o nazivih in plačah usluž.beucev pomožne 
tehnične gozdarske službe (Ur. list FLRJ, štev 35-416/52).~ Po .tem Pravilniku imajo 
uslužbenci naslednje nazive: pom<>žni logar, logar in gozdni nadzornik. Navajamo nekaj 
najpomembnejših določiL 

>>Za naziv pomožnega logarja se zahteva osnovna šola in tečaj za ta naziv v gozdarski 
šoli, odslužen vojaški rok te.r popolno telesno zdravje . 

Za naziv logarja se zahteva najmanj 3 letna služba kot pomožni logar in izpit za 
logarja ali nižja gozdarska šola ali ustrezajoči tečaj , ·Odslužen vojaški rok in popolno 
telesno zdrav je<< (čJen 3.). 

»Uslužbenec z nazivom .pomož·ncga logarja lahko napreduje za logarja po -treh 
letih službe kot pomožni logar, če napravi strokovni izpit za logarja in us-pešno opravlja 
delo s vo jega naziva. 

Uslužbenec z ·nazivom logarja, ki ima 3 leta službe v zadnjem plač ilnem razredu 
svojega naziva, lahko napreduje za gozdarskega nadzornika, če uspešno ·opravlja delo 
svojega naziva in napravi strokovni izpi-t za gozdnega nadzorni-ka« (člen 7.). 

Uslužbenci, ki so že .prej imeli naziv logarja oziroma višjega logarja in so po tem 
pravilniku prevedeni v naziv logar oziroma go·zdni nadzornik, morajo opraviti na-knadno 
strokovni izpit, sicer ne morejo napredovati v višji plačilni razred. 

Strokovni izpiti so torej predprisani za vse in sicer: 

• Pravilnik je bil objavljen v štev. 10/1952 našega glasila (Ur e dništvo) 
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l. Pomožni logarji opravljaj-o str-okovni izpit za logarJa, če hočejo doseči ta naziv; 
v nazivu logarja pa opravljajo pozneje še strokovni izpit za naz·iv gozdnega nadzornika. 

2. Vsi uslužbenci v nazivu logar, ki nimajo strokovnega izpita, opravljajo s-trokovni 
izpit za naziv logar, za napredovanje v naziv gozdni nadzornik pa še strokovni izpit za 
naziv gozdni nadzornik. 

3. Vsi uslužbenci z nazivom gozdnega nadzornika. ki nimajo strolcovnega izpita, oprav
ljajo strokovni .izpit za naziv gozdni nadz·ornik. 

Brez opravljenega strokovnega izpita je napredovanje v višji plačilni razred ali 
v višji naziv odslej nemogoče. 

Namen strokovnih izpitov je, da se tudi pomožno gozdarsko -osebje strokovno uspo
sablja in izpopolnjuje. Naloge lo.gars·kega osebja niso več samo čuvajske, kakor so bile 
nekoč. Logar je namreč tesno povezan z gozdom, čigar vrednost mora s pravilnimi go
jitvenimi in varstven imi ukrepi dvigati s povečanim količinskim in ka.kovostnim prirast kom; 
pa-ziti mora, da se posckan les pravilno in najbolj gospodarsko ·izkorišča; ~'• s.krbet.i mora 
da vsakdo upošteva in izvaja vse predpise. ki so v zvezi z gozdarstvom in lovstvom. Za 
takšno delo pa je temu osebju potrebno obširno in temeljito znanje, neprimerno večje kot 
se ·je svoj čas zahtevalo od logarja, katerega glavni instrument je bila le puška in manj 
premerka. 

Zato se bo na strokovnih izpitih nujno zahtevala vsa snov, ki jo mora logar obvla
dati, t. j. v obsegu, kakor jo predavajo na nižji gozdarski šoli s poudarkom praktičnih 
potreb. Sem sodijo predmeti : gojenje, varstvo ~n izkoriščanje gozdov, meritev lesa in zem
lji.'iča ter predpisi, ki zadevajo gozdarstvo in lov. 

Snov bo na obeh strokovnih izpitih (za logar je i_n za g-ozdne nadzomikc) .v glavnem 
ista, vendar bo merilo pri s-lednjih strožje. Po •p.re:dvidenem dopolnitvenem pravilniku 
omenjenega pravilnika bodo izpiti pismeni, ustmcni in terenski . Opravljali se bodo pred 
komisijo za območje več okrajev skupaj. 

Izpiti bodo zahtevni in se kandidati ne bodo mogli pripraviti nanje v nekaj mesecih, 
posebno če nimajo nižje gozdarske šole ali vsaj .dobrega logarskega tečaja. 

Težava je v tem, ker ni primernih učbenikov. Vendar se pripravljajo za tisk pre
davanja ·o strokovnih predmetih, ki jih podučujejo na n-ižji gozdarski šoli. Učbeniki 

bodo tiskani predvidoma v letu 1954. Razen tega bo verjetno natisnjen tudi pregled 
snovi, ki jo zajema strokovni izpi·t. 

Do uvedbe strokovnih izpitov je moralo priti, s<J.j bodo v doglednem času predpisani 
tudi izpiti za kvalifikacijo gozdnih delavcev, kakor jih p1·edvideva Zveza sindikatov FLRJ. 
Zato priporočamo tudi logarskemu osebju pri podjetjih in gospodarskih ustanovah, da se 
pripravijo na strokovni ·izp·it, saj je zanj potrebno mnogo prizadevanja in časa. Posebno 
vestno pa naj vodijo svoje dnevnike, ki jih bodo zahtevale v vpogled i-zpitne komisije. 
Prej ali slej moramo pričakovaLi, da b·odo tarifni pravilniki upoštevali tudi ta spričevala 

u kvalifikaciji. Sicer pa bodo s časom strokovni ivpiti sploh pogoj za opravljanje službe. 

Mnogi sedanji uslužbenci ne bodo mogli pristo:piti nep·osredno k strokovnemu izpitu, 
ker nimajo potrebnega znanja. Zato ·bo Nižja gozdarska ·šola v Idriji predvidoma v sep
tembru 1954 odprla še paralelko in bo namesto dosedanjih 35 sprejela 70 učencev iz 
vrs-t sedanjih uslužbencev pomožno tehnične go,zdarske stroke.'"* 

• V ta namen mora dobro poznati uporabljivost lesa in predpise jugoslovanskega 
standarda ali racionalne izdela ve lesa. Edino tako tudi lahko svetuje kmetovalcu, naj 
s tehničnim lesom ne kuri, temveč naj uporablja cenejša drva. 

"~ V bodoče bo za to šolo obvezen pismeni sprejemni ~zpit, na katerem bodo kandidati 
morali dokaza.ti, da so dobro pismeni in vešči računanja . Poleg tega bo merilo za sprejem 
v šolo tudi ocena dosedanjega službovanja. 
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Il. Za :naziv gozdarski tehnik (pristav) in naziv inženir (ref·erent) 

Po obstoječil1 predpisih so strokovni uslužbenci dol?.ni opraviti po določeni začetni 

službeni dobi strokovni i~pit kljub temu, da že imajo predpisano strokovno šolsko 
izobrazbo. Namen strokovnega izpita je, oceniti kandidatovo strokovno usposobljenost, ki 
mu je pri njegovem delu potrebna. Pri tem se izpraševanje ne more omejiti le na obseg 
dejanske kandidatove· prakse, temveč mora ~aje.ti t udi ostalo strokovno snov. Pravta.ko 
se mora od kandidata zahteva·ti, da pozna novejšo strokovno literatur·o, ki izhaja v jugo
slovanskih jezikih in da. spremlja naše strokovne revije. 

Kandidat ne sme zanemariti znanja: ki. ga je pPidobil v šoh in ki ga mora ponavljati 
in izpopolnjevati ne samo do položenega izpita, temveč tudi nadalje, saj je znano, da 
kdor ne napreduje - nazaduje. Zato je popolnoma razumljivo , da s-trokovni izpiti ne 
mo rej o b-iti ukinjeni temveč bodo lahko samo še dopolnjeni. Dokaz zato je uvedba 
strokovnega izpita za naziv logar in naziv gozdni nadzornik kar je bilo pri nas doslej 
neznano .. 

Napačno je mnenje nekaterih mladih strokovnih tovarišev, ki službujejo v gospo
da.rskih organizacijah, da jih nihče ne more siliti k opravljanju strokovnega izpi.ta, ker 
niso plačani kot državni uslužbenci , temveč po tarifnem prav.ilui;ku. Lah.ko namreč izidcjo 
predpisi , ki bodo izrecno zahtevali za določena službena mesta, n. pr. z.a uprav.itclja gozdne 
uprave, za vodjo ,taksacije in podobne funkcije , razen diplome tudi še str.o·kovni izpit. 
KcJor ne ho imel izpita, bo postal samo vršilec. dolžnosti z manjšimi prejemki, do.kler 
njegovega mesta ne bo zasedel strokovnjak z vsemi po,trebnimi kvalifikacijami . In ko bo 
s časom strokovnega kadra dov·olj , bodo ljudje brez strokovnega izpita najbrž lahko dob-ili 
samo še takšna službena mesta, k'i ustrezajo ni.žji strokovni izobrazbi. Misli.ti je treba tudi 
na prevedhe ob premestitva.h iz gospodarske organizaoije v upravno službo. Ali bodo 
tedaj inženirj.i v zreli življenjski dobi hiteli s pnipravami za strokovni izpit? Ali ne 
tvegajo gozdarski tehn.i.ki , ki nimajo niti srednje gozdarske šole n,ib strokovnega izpita 
(oziroma ga niso oproščeni),. izgubo svojega sedanjega naziva? 

Strokovnjaki, ki so stroko zanemarili s tem, da niso ·opravili strokovnega izpita , 
so dokazali, da jim ni do strokovnega izpopolnjevanja. Seveda je tu:d.i delo, ki ga zaradi 
slabše strok·ovnosti opravljajo, slabše in ho socialistična družba morala t-o primerno 
upo&tevati tudi pri nagrajevanju takih uslužbencev. 

Končno šc opozarj arno: 
Podlaga za opravljanje strokovnih izpit-ov je temeljna Uredba o nazivih in plačah 

uslužbencev državnih organov (Ur. list FLRJ, štev. 14-136/1952), ki v svojih splošnih 
doJ,očbah velja tudi za državne uslužbence kot pomožno tehnično gozdarsko ali drugo
stl"okovno gozdarsko osebje. Med temi splošnimi določbami pa velja opozoriti na l. 
odstavek čl. 70, ki se glasi: »Ce se pri prevedbi ugotovJ , da je uslužbenec nepravilno 
dobil naziv, v katerem ga je zatekla Uredba, se prevede glede n a naziv. ki bi ustrezal 
njegovi str-okovni izo'brazbi.« 

DIT 
gozdarstva in lesne industnije LRS 

IZOBRAZBA AVSTRIJSKIH LOGARJEV IN GOZDNIH DELAVCEV 

Na po·vratku iz Molina so jugo,slovanski gozdarj 1 dne 14. oktobra 1953 obiskali 
Zvezno gozdarsko šolo (Bundesfor·sterschule) v Brucku na Muri. Upravitelj šole je znani 
gozdar en~omolog, ki izprašuje ta predmet na strokovnih izpitih ioženirje.v na Dunaju, 

O ekskuniji, ki jo je priredilo DIT gozdarstva in lesne industrije LRS v tovarno trak1o ~-jev 
»Motormuli« v Avstriji, bomo poročali v posebnem članku 

Uredništvo 
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dr. ing. Hans Puzyr. Prijazno je sprejel udele.žence ekskurzije in jim ljubeznivo postregci 
z vsemi pojasnili o razvoju in dana.~njem stanju omenjene šole. 

V veliki novi stavbi so leta 1900 odprli srednjo gozdarsko šolo za vso Avstrijo. Iz te 
šole so izšli tudi nekateri slovenski gozdarji. Po končani prvi svetovni vrojni je šola 
delovala še elo leta 1935, nakar so j·o zaprli spričo velikega števila gozdarskih inženirjev, 

katerih je tudi danes v Avstriji več ko dovolj . Leta 1938 pa so v isti stavbi odprli 
gozdarsko šolo, ki vzgaja tako imenovane revime gozdarje ali v našem smislu logarje. 
Strokovna izobrazba avstrijskega logarja je danes naslednja: 2 letna predpraksa, 2 letna 
go:zdarsk:a šola, 2 letna praksa .in držav ni i.zpit za pomožno gozdarsko tehnično službo. 

P re ,dp ra k s a. Pogoj za predprakso je uspešno končana glavna (prej tako ime
n ovna meščanska) šola ali 4 razredi nižje gimnazije. Predpraksa traja najmanj 2 leti 
in se opravlja le pri tistih gozdnih upravah, -ki so od po-krajinskih gozdarskih inspekci:j 
za to posebno pooblaščene. Nastop predpra·kse se mora prijaviti okrajni gozdarski inšpek
ciji. prav tako tudi prekinitev in vzrok prekinit ve, če do nje pride. Praktikant vodi 
predpisani delovni dnevnik ter vnaša vanj svoja opažanja. Upravitelj mesečno pregleduje 
in potrjuje dnevnik ter izda praktikantu potrdilo o trajanju in uspehu prakse z oceno·. 
Vse to še pregleda in potrjuje okrajna gozdarska inšpekcija . Ob končani predpraksi 
pa kandidatu ni zag-otovljen sprejem v šolo , ker mora polagati pred vpisom še sprejemni 
izpit. 

šo la. V Avstriji imaj.o 3 zvezne gozdarske šole iste;ga tipa. kakor je v Brncku. 
Ostali dve se nahajata v Ortu pri Gmundenu (Zg. Avstrija) in v Waidhofenu (Sp. Avstrija). 

Kandidat mora svoji prošnji za sprejem v šolo prilo.žiti ob ičajne pri1oge, razen tega 
tudi zdravniško izpričevala, da -ima normalen vid in s1uh ter da je spo·soben za službo 
v viso·k 01g;orskem terenu. Kandidati po.lagajo sprejemni izpit, na katerem se -ocenjuje tudi 
op.is •njihovega dela za časa 2 letne predprakse. Ustni izpit je teoretičen in praktičen. 

_Kandidata izprašajo tudi glede na njegovo nagnjenje in razumevanje ter odnos do 
gozdarske stroke. Solsko leto traja 10 mesecev, od 1!5. septembra do 15. julija. Pouk je 
najtesneje povezan s praktičnim delom. Kar se učenci dopoldne naučijo, to popoldne 

.pr-a;ktično izvajajo. šola je bogato založ·ena z zhinkami in potrebnim omdjem za delo, 
ima gozdno drevesnico ter 423 ha vdiki šolski gozd, kjer so na dan našega obiska učenci 
ravno delali na gradnji gozdne ceste. 

P ra k s a p o k on c an i šol i. Po uspešno končanem dvoletnem šolanju gredo 
absolventi v prakso, v službo na go-zdne revirje. 

D T ž a v n i i z p i t z a p o m o ž n o za š č i t n o j ·n t e h n i č n o s lu ž b o. Izpi.ti so 
vsa·k>o leto v mesecu septembru pri pokraj'inski gozdarski inšpekciji. Poleg ostalih doku
mentov je .dolžan kandida-t predložti tudi izp rričevalo o službi po končani šoli ter svoje 
službene dnevnike. S položenim izpitom je 1po 6 letnem strokovnem delu v predpraksi, šoli 
],n praksi, izobrazba avstrijskega logarja zaenkrat končana. 

Čeprav je to trda šola, ki- daje gozdarski stroki .prekaljene ljudi, je hkrati tudi šola 
za dostojno vedenje in vljudnost. Učenci obiskujejo tudi plesni tečaj in vsakoletno prire
jajo tradicionalni ples , katerega se udeležujejo najširši gozdarski krogi in podpirajo 
z bogatimi prispevki. 

Absolventi se lahko v.pišejo tudi na gozdarsko fakulteto, če pr.edhodno položijo 
dopolnilni izpi.t. Ravno na dan našega obiska je upravitelj zvedel veselo novico, da je 
eden njegovih bivših učencev dosegel na fakulteti z disertacijo doktorat. 

RazumljiVIO je, da so uspehi, ki jih gozdarstvo lahko doseže s t<l.lkimi kadri, temu 
primerni, saj je logar ali revirni gozdar terenski organ, ki ima največ zve~e z gozdom. 
On mora imeti veli.ko znanja. dobro o·ko, dar in smisel za opazovanje. Vsako nalogo, 
kater-o prejme, mora znati danim razmeram pr.imemo izpeljati. 

Tud~ pr.1 nas smo prenehali z »letečimi« logarskimi tečaji. Strokovna i.zpita, ki ju 
morata polagati logar in višji logar, sta prvi korak k napredku v strokovnosti našega 
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pomožnega gozdars kega osebja. Učbenik za stm kovne predm e te niž je gozdarske .~ ole , 
ki bo kma lu ua tisuj en, b o utež za tehtanje znanja ali neznanja slehernega našega logarja . 

Logar -ki stan j e •teža k saj zah-teva mnogo znanj a , požrtvovalnosti in poštenja. Zato pa 

m ora ta kader skozi ogenj ki bo železo prekalil iu rjo ods-tran jl. 

šola za gozdne delavce v Pichlu 

ge istega dne so naši gozdarji obiskali. tudi š.olo za gozdne delavce (\Valdar:beiter

schule) v Pichlu, 30 km severno od Bn1cka na Muri. Upravitelj te šole je mladi, poletni 

ing. lngo Lamp, najbo-lj .znani borec za napredno in racionalno goz·dno delo v avstrijski 

republiki , obenem tudi publicist .in p r·op<Ugator gesla: »Olajšajmo težko del.o! « (»Schwere 
Arbeit leicht gemacht!«). Izletniki so zasedli .5olske .klopi in z zanimanjem poslušali 

7. ivahno pripovedovanje ing. Lampa o tej svojevrstni šoli. 

Gozdno delavstv·o . je bilo nekdaj v Avstriji številno, toda beg z vasi v 1nesta in 

zaposlitev pod ugodnejšimi pogoji v industriji sta povzročili, d a je tudi dober gozdni 

delavec začel zapuščati svoj poklic in -težiti za lažj.im delom in ugodnejšim življenjem 

v mestu . Zaslužek še n-i vse! Ljudje danes visoko cenijo tudi izobrazbo, ki jim daje kvali

fikacijo , -- pravi ing. Lamp . To je bilo tudi prvo, kar je bilo potrebno nuditi tudi 
go.zdnemu delavcu. 

Kmalu po drugi svetovni voj n i je izsel v Avstriji zakon o strokovni izobrazbi 

gozdnih delavcev. Za dosego strokovne kvalifikacije je predpisana naslednja pot: mladenič 
dela _q leta kot g.ozdni. vajenec. Vsako leto g-re za 14 dni v šolo za go7..dne delavc e. Ko 

konča .) letno delo, polaga izpit za pomočnika. Ko t pomočn~k zopet dela 2 leti in hkrati 

obiskuje vsako leto 14 dni šo lo .za gozdne delavce (ist-o šolo), nakar polaga izpit za 

gozdnega delavca. Tako v 5 letih in po 5 štirinajstdnevnih tečajih ter položenih izpitih 

prejme naziv kvalif icirane·ga gozdnega delavca. 

Go·zdarski oddelek Kmetijske zbomice za Stajersko je odprl v juliju 1947 v starem 

gradišču Pichlu šolo za gozdne delavce. Delavci se učij·o vseh del v veliki šolski gozdni 

drevesnici, delajo na p·ogozdovanju, čiščenju in redčenju ·ter izkori.šč.anju gozdov. Spozna

vajo sodobno orodje za elelo v gozdu, ·od ka·terega pa motorna žaga ni najvažnejša. Na 

prak ,t ičnem delu primerjajo učinkovitost dela s starejšim in novejšim orodjem ter se 

učijo vzdrževati ·orodje . Tu so razne žage (amerikanke, »Jiri«, lisičji rep, hedske eno ročne, 

sekire »Iltis«) in razno novo orodje. Od vsake vrste orodja imajo po 30 kompletnih 

garnitur, da ga lah.ko vsi delavci istočasno uporabljajo v Š·olskem, 320 ha velikem gozdu. 

Sola je v tesni povezavi s proizvajalci orodja, seznanja jih s svojimi izkušnjami ter jim 

daje predlog·e za izboljšanje. orodja. Razen tega pa tudi ugortavlja normative za go·zdna dela. 

Učenci ne naučijo izdelovati najboljše ročaje za sekire, kline za podiranje dreves 

itd . ter kritično spoznavaj·o vsa dela gojenja in izkoriščanja gozdov. Glede na to, da pri

hajajo naravnost z g ozdnega ·dela, 14 dnevni tečaji popolnoma zadostujejo in dajejo 

zadovoljive uspehe . Stro.kovn.i dvig delavca veča učinek v gozdni pr-oizvodnji , zboljšuje 

socialni položaj delavca in utrjuje njegovo stalnost. Pri delu v gozdu je najbolj važno 

orodje, njegova raba in ·tehni·ka dela . Z ,izboljšanim orodjem prehaja delo čedalje bolj 

na posameznika (Einmannarbert), kar je v gozdovih z drobncjšim drevjem (do 25 cm 

premera na panju) po učinku boljše in uspešnejše kakor pa delo v skupinah_. Za podiranje 

dreves do 25 cm premera uporabljajo razne tipe enoročnih žag (ločne, »jiri« in Lisičji rep) . 

V šolskem internatu je p-o 30 delavcev, za oskrbo plačujejo približno ·% svojega 

rednega zas-lužka (računajoč. urno mezdo). Podjetja pra'V rada q:> oš iljajo svoje delavce v šolo 

in jim plačajo za ta čas polni normalni zaslužek, pogosto p a tudi še posebno nagrado 

(dodatek), čeprav šnlanje samo po sebi ni obvezno. Delavci in .podjetja se zavodajo 

pomena in koristi, ki jo imajo od te šole. Delavci vidijo, da jim šola daje kvalifikacijo. 

izboljšuje način dela , omogoča boljši zaslužek in stalnost. Pod jet ja pa vedo. da jim 

je tako za gotovljena kvalitetna delovna sila in olajšano- ter zboljšano poslovanje. 
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Učenci (vajenci) .in pmočniki opravljaj·o svojo 3 oziroma 2 le·tno prakso le pri 
izbranih gozdnih upravah. Kvalifikacija daje delavcu sicer navidezno majhno prednost. 
Urna mezda gozdnega delavca znaša 6,65 ši·lin,gov, doda·tek za -kvalifikacijo pa komaj 0.20 
šilinga (kar je razumljivo, če se večina del opravlja v akordu). Toda že sama racionali
zacija dela je dvignila zaslužek gozdnega delavca na višino plače industrijskega delavca. 

·. Delavec se uči tudi gradnje gozdnih cest in poti obenem z miniranjem. To je zelo 
va.žno, ker je Štajerska v letih 1952 in 1953 zgradila 400 km goz.dnih poti in cest, vsa 
Avstrija pa v istem času 2.500 ·km. 

Go·zdni delavec rabi za življenje dobre higienske pogoje, do, ohrani svoje zdravj 
in ga obvaruje predvsem pred revmatizmom. šola ima v ta namen lastno >> sauno {( , fi~1sko 

~ leseno .hišico, va katerj 2-3 ure segrevajo kamenje na ognjišču , nakar 
ga škropijo z vodo . Kopalci ·se potijo v pari pri temperaturi 80° C, nato sledi hladen tlJŠ, 

masaža .s snegom ali celo sk-ok v hladno vodo. Podobne saune postavljajo tudi v gozdu. 
Tako s praktičnim primerom navajajo delavw na vse, kar jim lahko pri delu itl življenju 
v gozdu koristi. 

Starejši delavci, ki imajo že 6 let prakse , pa še nimaj·o šole, lahko polagajo na tej 
šoli izpit. Učnega gradiva v obliki tiskanih nd.vodil za delo in pra•vilno rabo 
orodja imajo dovolj na razpolago. (Zdi se, da so dobro urejene razmere glede strokovne 
izobrazbe gozdnega delavca na Švedskem v precejšnji meri vplivale na razvoj šole v Pjchlu.) 

Glede na važnost in razširjenost majhne bnečke gozdne posesti (uajveč 2-3 ha 
.pa do 60 ha), .k.i za~jema nekaj nad 50% celotne površine, pTireja šola tudi 14. dnevne tečaje 
za kmečke posestnikc oziroma njihove sinove. Ti se učij-o gospodarjenja (nege in pravil
nega izkoriščanja gozda), ker skušajo nava·diti kmeta na 'to, .da ne prodaja več lesa 
na panju, ,temveč da ga saro izdela. Podoben .praktični pouk nudi šola tudi učencem 

.kmetijsbh šol. 

šola prireja tečaje za občinske veščake, katerih naloga je, nuditi kmetovalcu, 
gozdnemu posestniku, strokovno pomoč pri izdelavi, premerbi in prodaji lesa. Tu so tudi 
tečaji za učitelje na vasi, da dobijo potrebno znanje in razumevanje za gozdarstvo. Študenti 
gozdarstva prav 'tako obiskujejo posebne tečaje na tej šoh . Od začetka delovanja šole 
t. j . julija 1947 gre letno skoz tečaje 700-800 tečajnikov raznih ka.tc.gorij. Do .oktobra 
1953 je bilo vseh že nad 4.000. Na šoli deluje upravitelj in še dva strokovna učitelja, 

vzdržuje pa j.o Kmetijsko·gozdarska zbornica za Štajersko s prispevki zvezne vlade. 
Šola v Pichlu je dosegla lepe uspehe v množičnem dvigu gozdnega delavstva, v po

večanem in izb.oljšanem učinku gozdnega dela, v napredku kmečkega gozda in v gozdarski 
prosveti ljudstva. Vse to je tudi potrebno, saj les dobiva vedno večjo uporabljivost in 
vrednost. Na lastne .oči ·smo vide.1i na dvorišču modernizirane tovarne papirja v Brucku 
(Murztaler Papierfabrik) smrekov material v lubju že od S cm premera, medtem ko 
starejše tovarne uporabljajo les komaj od 7 cm premera in le pod pogojem, da je dobro 
·obeljen. Avstrijske tovarne papirja, celuloze, .Icsovine in lepenke .predvidevaj·O za letos 
predelavo 2,5 milijona m 3 lesa, ki ga bo po večini vrglo čiščeuje in redčenje, torej 
uega in ne izkoriščanje gozda. 

Razen v Pichlu sta v Avstriji še dve šoli za g·ozdne delavce,· mlajšega datuma, v 

-Grt bei Gmuden in Hohenlehen. Razen teh šol pa imajo gozdni delavci številne publi
kacije o delu in orodju za delo v gozdu. 

U dcleženci ekskurzije iz 5 naših ljudskih republi.k so pokazali zelo veliko zanimanje 
za <ta način strokovne izobrazbe gozdnih delavcev, ki je povsem praktičen, brez nepo
trebne teorije. Ni nikakega zadržka ali pomisleka, da ne bj tudi mi uvedli podobnega 
življenjskega sistema, ki bo dvignil gozdarstvo in gozdno proizv·o,dnjo h-krati pa tudi 
mater.ialno s-tran gozdnega delavca. Treba je le najti ljudi, ki bi se temu vzvišenemu 
namenu posvetili z vnemo in požrtvovalnostjo. 

Ing. Vlad. B e 1 t r a m 
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STROKOVNO USPOSABLJANJE DELAVCEV V GOZDARSTVU 

Znano je, da je strokovno S1)0S·oben tehniški in delavski kader osnova pr:oduktivnemu 
in naprednemu gospodarstvu. Ob preučevanju strokovne usposobljenosti naših gozdnih, 
delavcev doženemo, da mnogi stalni. delavci že imajo ustrezno s.trokovno znanje; med 
zaposlenimi pa so tudi takšni, ki strokovno niso dovolj podkovani. Ce se nezadostni stro
kovni sposobnosti pridružjta še pomanjkanje čuta O'dgovornosti in brezvestnost, potem 
je tcukšen delavec neprimeren. Razen tega go.zdn.emu delavcu glede na značaj njegovega 
dela ni priznana pravilna kvalifikacija. V zvezi s plačilnim sistemom, ki se predvideva, 
so gozdni delavci uvrščeni v ;najnižje plačilne skupine. Kje so vzroki za ·tako nezadostno 
upoštevanje potrebne stro·kovnosti pri go:zdnetn delu? 

Eden v ·zrok ·ov je v tem, da mcrodajni v zadostni meri ue raz
umejo i n ue poznajo specif ič nost1i in važnos·ti del v gozdarstvu 
v odnosu do narodnega gospodarstva. V mnogih d·ržavah pod določenimi pogoji šolanja 
priznavajo gozdnim delavcem ustrezno kvalifikacijo, pri nas pa na žalost še ne, ker 
še vedno vlada mišljenje, da je takorekoč vsakdo usposobljen za delo v gozdarstvu. 
Mislim, da so >>uspehi« iz dobe brigadnega .dela naz·orno pokazali, da temu ni tako. 

Drugj odločilni vzro·k za .take razmere je v tem, da doslej še ni ure j en o 
us 1) o s ab 1 j anj e in op ra v 1 j anj e iz .p i t ·O v za str o k o v no k va 1 if ika e ij o. 

V p r a š a n j e s .t r o k o v n e v z g o j e d e l a v c a j e o d v i s n o ·O d m o ž n o s t i 
za ·dosego p•ravilne lkvaHf ,j ,kacije in od ustrezne razvrstitve V' 

plačilne -m sistemu, Z<Utl o moramo obe vprašanji is ·točasno 1·eševati. 

Z ·oz ~rom na sedanje stmkovno znanje lahko gozdne delavce razporeclimo v tri 
skup•ine, in sicer: V prvo skupino sodijo delavci, ki so v dolgoletni pra·ksi Že pridobi'li 
praktično strokovno znanje, potrebno za d·oločeno .delovno mesto; v drugo skupino uvrščamo 
delavce, ki sicer že imajo določeno stro~ovno znanje. primanjkuje pa jim še izkušenj 
ii:r poglobitve v znanju; v tretjo ~kupino pa sodijo delavci, •ki se v delo šele uvajajo 
(vajenci). 

Glede vzgoje in pridobitve kvaliJikacije v odnosu z uaznačenim stanjem obstojajo 
razne možnosti in načini šolanja': Ena ,izmed oblik strokovnega usp-osab1janja je tečaj -
niš · i sistem. Ta način je uveden v Avstriji. Menim, da (bi bilo primerno za delavce 
z dolgoletno prakso organi:z;irati 1prip.ravljalni .tečaj, po katerem naj hi delavci polagali 
pred ustrezno okrajno komi-sij-o izpit za kvali f icirane gozdne delavce. l(azumljivo je, 
da bi bilo potrebno z uredbo predpisati minimalni delovni staž za dooego kvalifikacije 
po tem sistemu. Za naziv polkvalificiranega delavca naj bi uvedli ·podobne tečaje · in sličen 

sistem •izpitov, kot je to predloženo za dosego naziva »kvalificirani gozdni delavec«. 
Z uredbo naj bi se p.redpisal tudi minimalen delovni staž za one, ki hočejo pridobiti 
naziv polkvalificiranega gozdnega dela·vca. Za vajenec, t. j. za delavce, ki po uredbi ne 
bi ·imeli možnosti polagati izpit za poLkvalifici.ranc delavce, naj se uvede tečajniški 

sistem kot je to v š<>li .za gozdne delavce v Avstriji . Navedeni način usposabljanja in 
pridobitve kva·lifikacije naj bi se uvedel za sedanje gozdne delavce, ki imajo že daljšo 
pra.kso ,i.n določeno strokovno usposobljenost. Za vse novo vključene delavce in za one, 
ki p-o določenem terminu ne bodo pridobili kvalifikacije, naj bi praviloma ·uvedli redno 
šolanje po tečajniškem sistemu. 

Poleg navedenega sistema rednega šolanja navajam še sistem, ki je vpeljan na 
w ii rte m b e r š kem n b -m o č j u : Mladenič;i, ki si hočejo .prjdobiti na.ziv kva~lific i. r<:tuega 

gozdnega delavca, morajo izpolnit:i sledeče pogoje: Predložiti moraj-o zdravniško spričevalo. 
iz katerega je .razvidno, da so poklicu kvalificiranega gozdnega delavca telesno ln zdrav
stvcn·o dorasli. Gozdna uprava in učenec, ozir-oma njegovi starši ali zak·oniti zastopniki 
sklenejo učno .pogodbo, ki urejuje medsebojne dolžnosti in pravice. 
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Učenci se na upravi dodelijo v uk •izprašanemu gozdnemu kvalificiranemu delavcu
Učna doba traja dve leti. Med učno dobo učenca ne smej.o uporabljati za prenaporna dela. 
Mcdt.em obiskuje učenec nadaljevalne tečaje, enkrat tedensko pa j e zaposlen v učn i h 

delavnicah gozdne uprave, kjer poc]učuje revirni gozdar, H mora bi ti ·izprašan ko t stro
kovni učitelj . Gozdna uprava · ima take učne delavnice v vseh večjih revirjih. Te delavnice· 
so opremljene z najmodernej.šim pribor.om in orodjem za proučevanje, brušenje in vza rz e
vanje orodja. Imaj·o . tudi manjše knjižnice s potrebno strokovno literaturo. Učitelj 

podučuje o uporabi in ravnanju z orodjem, njegovem vzdrževanju, o tehniki sečnje : 

o ·i-zdelavi in sortiranju lesa, opravljanju gozdnih kulturnih del, o negi mladih sestojev 
njihovem čiščenju, preprečevanju nezgod , .prvi pomoči pri nezgodah itd . 

Po dveh letih polagaj-o učenci p om ·O čni š ki izpit , in sicer pred izpraševalno 
komisijo, ki' jo sestavljajo: iz.prašani strokovni gozdni delavec, revirni gozdar in gozdni 
upravitelj . Po položenem pomočniškem izp itu mora bib učenec k o t p om -oč ni k naj -
m a n j t r 1 l et a z a p o s 1 en v n e k i d e 1 a v s k i s k u p i n i. Med tem časom mora 
redno obiskovati govorilne dneve v učni delavnici. V učni dd avnici so namreč dvakrat· 
tedensko popoldne gov-orilni -dnevi. Teh se udeležujejo vsi kvalificirani gozdni delavci, 
ki prinašajo s sabo tja svoje orodje, ter se posvetujejo s strokovnimi uči>telji. V delavnici 
delavci lahko up~rabljajo prosp kte in strokovne revije. 

Po triletni pomočniški dobi se pomočniki vrnejo v učno delavnico na krate;k strokovni 
tečaj, ki traja en teden. Na tem tečaju strokovni učitelji ponovijo vso snov. Po opravljenem 
tečaju polagajo pomočniki pred že navedeno izp itno komisijo iz p 1 t za k va 1 i fi ci ~ 

rane g ·o z dne cl ela v ce. S položenim izpitom dobi delavec naziv kvalificiranega 
gozdnega delavca. 

P rimerno je, da kvalificirani delavci tudi po opravljenem izpitu še obiskujejo 
govorilne .dneve v učni delavnici ali da jih revimi gozdarji, če -smatrajo za potrebno, 
pošljejo tja zaradi ponovitve snovi. Od ča·sa do časa pa so z istim namen-om posebni 
strokovni tečaji, kjer si kvalificirani go:zdni delavci izpopolnjujejo svoje znanje. 

Glede nadaljnjega usposabljanja že kvalificiranih delavcev bi bilo tudi pd prvo 
omenjenem načinu .usposabljanja priporočljiv·o uvaja·ti izpopolnjevalne stwko.vne tečaje 

za kvalificirane delavce. 

V zvezi s perečo nalogo uvedbe ustreznega sistema usposabljanja in pridobivanja 
kvalifi•kacije gozdni h delavcev predlagam naslednje : 

l. Ob pomoči in. sodelovanju strokovnega društva, sindikatov in podjetij naj se 
doseže uvedba nazivov. in ustreznih kvalifikacij za gozdne delavce. 

2. Isto č asno naj se sestavni predlog za vzgo j.o delavskega kadra ter predlog sistema in 
po go jev za strokovne izpite v skladu s stopnjo kvalifikacije. 

3. Za izpopolnitev strokovnega znanja delavcev naj se ne glede na prednje predloge 
uvedejo ustrezni sti'okovni tečaji. 

4. Potrebno je skrbeti za izdajanje primerne strokovne literarture za delavce. Osnuje 
naj se v okviru D ]T posebna komisija, ki bi skrbela za redakcijo takšne literature. 

Prednje misli naj bi služile kot prispevek k reševanju vprašanja vzgoje gozdnih 
delavcev. Prepričan sem, da vsako odstojanje od smotrnega vzg.ojnega dela ustvarja za 
delavca negativne pogoje tako v strokovnem kot tudi v materialnem pomenu, škoduje pa 
tudi kvaliteti dela v gozdarstvu in prav g-otovo ni v prid utrjevauju naše stroke. Zato 
ne bi smeli več odlašati s sestavo ustreznega vzgojnega načrta in ga čim preje začeti 

uresničevati. 
Ing. M . S 1 o v n i k 
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KD \.] JE ' MOTI 
DEL 

IZ PRAKSE 

O DA AMESTO DELAVSKE SKUPINE 
E r AM GOZDNI DELA VEC? 

V naš i pra,k i sečnje dre v ja in izdela ve gozdnih sortimcntov so najbolj v navadi skupine 
( arlije) 2--4· dela vcev. P onekod je v skupinah tudi več delavcev, posebno kadar ista 
J:1avs ka skupina p oleg tehničnih sor·timeotov izdeluje hkra·ti tudi drva. Pri tem pa giede 
števil a delavcev v skupini ni znano nobeno pravilo, ampak o-dl-očata krajevna nava.da in 
ro ··dsebo jno razumevanje delavcev, ki odločata posebno pri razdelitvi akordnega zaslužka. 
Po vojni smo skušali uvesti tudi številnejše delavske skupine - desetine - z namenom. 
da bi pospeševali vzajemnost, kar pa se spriČ·O stremljenja za najboljšim učinkom ni 

bncsl•o. Pr.i raznih tekmova•njih, ko so bile po prosti iz;biri udeležene skupine 2-11 delavcev, 
je bilo težko ali nemogoče določili najp.rimernejšo sestavo skupine, ker so na delovni uspeh 
vplivali mnogi čini{dji, kot ·izurjenost in telesna sposobnost delavcev, skladnost in uspešnost 
delitve dela, kakov.ost o•rodja itd. Teh činiteljev pa .pri različnih delavcih ni mogoče 

iJ.ločiti in odtehtati, ampak bi bili zato potrebni posebni in številt?i poskusi, ki pa jih 
pri nas še nismo napravili. Pač pa se je pokazalo, da je manjša skupina učinkovitejša 

od večje, zla·sti ker je pri večji skupt.n.i potrebna znatno baljša organizacija pri delitvi dela. 

Nikjer pri nas pa še ni uvedeno sekaško delo s posameznim delavcem. Verjetno bi • 
naš delavec ob takem predlogu samo s.komi.J~;gnil z rameni in ga ne bi upošteval , ali pa bi 
mislil da ima opraviti z novo filozofijo . ln veudar so mnogo·Številni poskusi in roDritve 
v drugih državah .tudi v tem oz.iru marsi.kaj dognale, kar moramo upoštevati, če nečcmo 

zaostajati za časom in znanstveno-pTahičnimi .dogma.nji. Ta pa imajo namen da se z 
manjšim napo·rom doseže večji učinek in takoo poceni proizvodnja ter izboljša delavčev 

zaslužek. V Svici -so n. pr. dogna.li, d.a je pri dcbdem drevju najuspešnejša delavska skupina 
dveh delavcev. Če pa je številnejša, je primernejša skupina 4 deiavcev kakor 3. Mnogi poskusi 
in analize v Nemčiji, na Svedskem in v Avstriji pa so do.kazali, .da je p r·i tanke ro 
dre v j u, d o p rs nega p re me ra 25--80 cm, naj ho lj u č i ·nk o vi t c n sam 
delavec z en ·o ·ro č n o žag o o- zi r .o ma o rod j em za en eg· a delavca. 
Ponekod imenujejo ddovno metodo z enim delavcem tudi švedskoo metodo. Pri tem pa ni 
nujno, da je dda·vec sam v gozdu, ampak je glede na privajono druž-bo ·clelavcev, ki je 
v marsičem koristna, možno .. da je na istem sečišču ve:f:. delavcev, toda delo opravlja vsak 
delavec posebej s primernim o·rodjem. Taka sečnja in obdelava tankega drevja prihaja 
v .poštev pri redčenj•ih enodobnih seslo jev in sploh pri ta:nkem drevju, ki ga je pri nas 
mnogo zaradi zmanjšane gozdne zaloge- lesa, 'Posebno v zasobnih gozdovih. 

Od kod izvira pTednost dela z orodjem za enega delavca, ali mogli bi reči z en-oročnim 
orodjem? Pri poscku in izdelavi gozdnih sortimentov je v vsakem primeru neizogibna 
določena izguba časa za vsest.ransko ogledovan je stoječega in po sekanega drevesa , posebno 
pa pri krojenju debla . Ob dolgotrajnem delu je seštevek te časovne izgube znaten, in 
, icer tem. večji, čim bolj na redko so dn-evesa obeležena za sečnjo. Ce sta pri drevju ,jn delu, 
ki ga lahko o.praVIi en sam delavec, dva dela--vca. je ta izguba navadn·o ·dvojna. 

Enoročna lačna žaga, ki ima na loku •napet in razmeroma kratek žagin list, omogoča, 
da je list za okrog polovice tanjši od dvoročne žage . Medtem ko je debelina lista dvoročne 
žage 1,6---2,0 mm, je le-ta pri enoročni lačni žagi le 0,8-0,9 rom. Tanjši ~ ist pa povzroča· 
.ta.njši rez in zahteva od delavca toliko manjši napor. Ker razen tega pri tankem drevju 
zadostuje sila ene nokc, je ·delavec pri delu znatno bolj okreten, kot ~ta dva delavca z dvo
ročno žago. Seveda ne more biLi delo uspešno, če se pri tankem drevju (pod .30 cm) uporab-lja 
enako ·orodje, kot pri debelem drevju 60 tin več cm, ko je potrebna takšna žaga, -ki je za 
1 m ali celo več daljša od premera debla ali širine reza (za premer debla GO cm je potrebna 
n. pr. 1;60 m dolga žaga) . Težka sekira pri tankem drevju (in tankih vejah) po nepotrebnem 

42 



utruja delavca zaradi težkega dviganja sekire, zato vecp teža sekire , s ka.ter o naj bi 
po jačali udarec, ni potrebna, ampak zadostuje znatno lažja. sek ira in krajši ročaj (65-70 cm). 
z lažjo sekiro pa se laže in hitreje zamahuje in lahko se ·dela tudi le z eno ·.roko. 

Pri delu poswmezneg-a delavca se laže odkrijejo napake gle.de priprave in uporabe 
or:odja. -ki se sicer v večji delovni skupin:i skrijejo . To vodi k izboljšanju sposobnosti in 
oelovnega učinka ter k boljšemu delavčevemu zaslužku . 

V nemškem strokovnem .listu »Allgemeine Forstze.itschrift« iz leta 1951 je objavljen 
sledeči rezultat merjenja uči.nka dela z enoročnim in dvoročnim orodjem pri tankem drevju. 
ki sta ga izvršila strokovnjaka Platzer in Unterberger v okviru ustanove >>Arbeitsstelle fur 
Leistungsforschung der Gesellschaft fiir f•orstliche Arbeitswi ssenschaft in Miinchehof <<: 
Naveden je porablj eni čas v minutah (glej tabelo) . 

Skupina 3 delavcev En delavec 
Faza dela 

l. dan 1 2 d 1 Pov- l. dan 12. dan 1 3. dan 1 Po":~ 1 
Raz-. au • . 
lika preCJC •PI'CCie 

1 

1 
l. Hoja 24 28 26 8 10 9 9 ~17 

2. Čišče nje dreves 26 27 27 24 27 
1 

21 24 - 3 
3. Zasek drevesa - - - 1 1 - l + l 

1 

4. Podiranje tn 

5. ,>:. ' 45 45 45 41 48 46 45 -z.aganJe 
6. Kleščenje 97 95 96 77 95 80 84 -12 
7. Sortiranje 2 6 4 4 10 1 5 + 1 
8. Ročno sprav ilo 56 49 52 32 20 21 24 -28 

Skupaj .. .... 1250 f 250 1250 1 i87 1 211 1 178 1192 1 -58 

Privarčevano je torej, izra~eno v procentih 23%. Kot tabela kaže, je eno delavska 
sku-pina porabila povp.rečno za 23% manj časa, ali pa dosegla za to]i.ko boljši delovni 
učinek. Posamezno drevo pri teh poskusih je merilo 0,03-0,04 m3 . Pri podobnem poskusu med 
dvodelavsko in enodel;vsko .skupino je dosegla s-lednja povprečno za 10% boljši uspeh. 
To obenem kaže , da je izguba pri obdelovanju tankega lesa tem večja , čim več delavcev je 
v isti skupini , kar je tudi iz splošne razlage razum!ljivo. 

Podobnih poizkusov je bilo napravljenih mnogo . V Avs-triji je bilo lansko leto posebno 
tekmovanje mcd dvodelavsko in enodelavsko -skupino (ali med dvoročnim in eooročnim 
orodjem), ki je p~kazalo enake razli·kc v delovnem učinku . 

Ra..zumljivo je, da zahteva uvajanje novega načina dela v začetku več napora , dokler 
se mišice ne .p-rivadijo novemu delu . Se bolj pa povzroča odpor za-koreninjena navada, ki se 
upira vsaki >>novotariji«. Vsak začetek je teža·k . Po prvem ·odpor.u pa se delavci kmalu 
privadijo novemu delu in spoznajo njegove prednosti . Skupina več delavcev z dvoročnim 
orodjem ugotovi navadno že po občutku, ko preide od debeleg-a. k drobnemu lesu, ·da .dosega 
ma.njšo storilnost in s tem manjši zaslužek, če ni akordna cena po enoti d·ov·olj visoka, 
ter se takemu delu izogi·ba. če pa pni tem uporabi metodo enega delavoa z enoročnim 
orodjem, se takemu delu ne bo izogiba:la in bo dosegala enake uspehe kot pri debelem 
drevju. 

P.oudariti pa je treba ponov.no, da velja to le za drobno drevje, medtem ko je za 
cl rev je nad 30 cm prsne debeline najuspešnejša dvočlanska ali veččlanska skupina glede na 
vrsto sortimentov, ·ki .se hkrati izddujej·o. Nekatelt"i zagovarjajo le dvodclavsko skupino . Po 
našem mnenju pa je število precej odvisno od kakovosti drevja (vejnatost) in vrste sorti-
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mentov. Kadar pa je debelo jn drobno drevje .pomešano, ka·r je pri nas pogost primer, je
pra v če ima delavska skup.ina s seboj tudi enoročno orodje, to je ločno žago in lahko 
seJ.dr-o. da delavci lahko ,preidejo na onoročno delo ali na delo z enim delavcem. Tudi če 
ob prehodu na tanko obnoviln o oba delavca delata z ločno žago soročno (s prijemam na 
obeh kraji h žage ·O'ziroma loka) , s.i zmanjšata trud in ·olajšat.a delo pri istem učinku, ker 
je- debelina reza mnogo tanjša in to zahteva manjšo po·rabo moči. 

Za enoročno delo je potrebno sledeče orodje : ločna žaga, lahka sekira (Iltis) , drzalnik 
in klin ter po možnosti tudi ščrtoik za kolena. Namesto lačne žage se lahko uporablja tudi 
žaga, ki ji pravimo »lisičji rep«, ki je .pri sekanju in redčenju v gostih sestoj·ih boljša, ker 
bi bil lok v napoto. 

Naj služi to ko-t priporočilo naši operativi, da delavci sami preizkušaj.o te ugotovitve na 
primernih sečiščih. Vsak-o· izboljšanje dela je korak k napredku. Ne smemo se ogibati 
lastnim izkušnjam, ,praktični šoli, ki naj nam kaže, kaj je v naših razmerah in z našimi 
sredstvi mogoče izboljšati. 

Inž. Zdravko Tu rk 

IZKUSNJE Z 2ELODOM RDEčEGA HRASTA 

V Gozdarskem vestni,ku 1950, štev. 9-10 (stran 304) je A. Rupnik opisal pod 
naslovom »Vitalnost semena rdečega hrasta <{ izkušnje, ki si jih je pridobil leta 1950 
s !Spomladanskim sajenjem že močno nakaljenega želoda rdečega hrasta v institutski dre
vesnici pod Rožnikom. Iz teh >>nezažele-nih« izkušenj je :izvajal določene sklepe in jih 
izrazil v treh toč.kah takole: 

»Kadar seme rdečega hrasta leži v stratifikaciji preko tistega časa, ko bi moralo 
biti že v zemlji in kliti ter požene dolge kaliče, moramo upoštevati tole : 

1. če je seme pognalo predolge kaliče brez vsaj na pol razvitih prvih listkov 
(verjetno pravih ·list>ov ; prip. M.) in je izčrpala vso reze.rvno hrano iz .kotliedonov, se: 
jih bo ob saditvi razmeroma malo prijelo. 

Slika 
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2. Če je seme pognalo predolge ka1ičc (kalčke, t. j. koreničico, stebelce in klične 

Fste; prip. M.) in še ni razvilo pravih hstičev, a ima še v želodu toliko rezervne hrane 
oziroma moči, da prve lističe vsaj na pol razvije, se jih bo prijelo 10 do 50% (po čem je 
mo.goče presoditi kohko rezervne hrane oz. moči je še v želodu. nam pisec ne pove: 
prip. M.). 

S. če je seme pognalo predolge kaJiče in je izčrpala vso zalogo hrane iz kotiledonov 
ter razvilo že gornja peresca (menda prave liste; prip. M.) tak·o, da ima dobro razvite 
.organe .za prejemanje hrane - koreninice in organe za asimilacijo (listke), - se jih 
bo prijelo do 90% (po ·kateri statistični metodi je pisec prišel do te štev1lčne ugotovitve, 
nam ne pojasni; prip. M.).« 

Svoj članek zaključuje z ugotovitvijo: ,,zaradi kasne saditve stratificira.nega semena 
in zaradi specialnega ravnanja z njim je prirastek v višino nekoliko manjši (na podlagi 

Slika 2 

kakšne primerjave je to ugotovil, nam pisec ne navaja; prip. M.) kot ob pravočasni 

saditvi. Vendar pa se da tudi tu, kot smo videli, doseči nad vse zado v o 1 j iv uspeh 
(podčrtal M.), zato v ta.kih primerih ne gre semena zavreči, marveč je treba ravnat-i po 
naših i-z-kušnjah; rastlinice tako ostanejo .pri življenju in v polni meri služijo svoj.cmu 
namenu (podčrtal M.), nam pa so prihranjeni stroški za nabavo nove.ga semena. « 

Na ta članek odgovarjam šele danes, ko smo po .treh letih t. j. spomladi 1953 
izkopali hrastove sadike, (serija A), ki so se razvile iz močno nakaljenega. po Rupniku 
·posejanega želoda, ker nam preje ne bi bilo mogoče dokumentirati odgoy.ora. 

Te sadike smo primerjali z hkrat-i izkopaniroi, dvoletnimi sadikami rdečega hrasta 
(serija B), ki so se razvile iz želoda istega izvora, posajenega poleg zgoraj omenjenega 
želoda na isti lehi SP'oinladi leta 1951. želod ob sajenju ni bil nakaljen. 

Ugotov·ili smo: 

l. Zaradi abnormalnega razvoja koreninic so hrastove sadike serije A hirale, se 
:slabo razvijale in v rasti precej zaostale za eno let<> mlajšimi sadikami serije B. Veliko 
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"ib je tudi odmrlo, relat ivno mnogo več kakor pri seriji B. Sa,dike serij A in B so bile 

iz i . loda i~tega izvora iu so se ra·zvijale v enakih pogojih. . 
-· Zarad i čudov i·te deformacije korenin .(glavne, ta~ko imenovane kolčaste korenine) 

nep os redno p od vratom stebelca , teh sadik nismo mogli porabiti za pogozdovanje. Morali 
.mo jih zav re či. ker vkljub nasprotnim 1trditvam A. Rupnika ne s 1 u ž i j o n i t i v 

n ajmanj š i meri, kaj šele v »polni meri << sv.ojemu namenu. 
Prinašamo dv-oje fotografskih po~netkov. Na l. sliki je nekaj sadik rdečega hrasia 

serije A z naravnost neverjetnimi deformacijami in vozli korenin. Na 2. sliki od leve na 
desno so ·1 povprečne enoletne sadike rdečega hrasta serije B z normalno razvitimi glavnimi 
koreninami in 4 povprečne dvoletne sadike serije A z deformiranimi, zavozlanimi koreninami . 

Tolmačenje , zakaj so nastale take deformacije korenin, prepuščam bolj p.oklicnim 
osebam. Trdim le, da so te deformacije pri sadikah serije A p ravi lo, ne pa. 
i z j em a , ,ker niti ena sadika ni imela normalno razvitih korenin. Mislim, da so foto
grafije dovolj zgovorne. 

Naš Gozdarski muzej je bogatejši za nekaj anomalij, nam pa je ·opisana zgodba 
dala naslednji pouk: Ne velja d~lati prenagljenih sklepov .. niti hvaliti mačka, dokler 
je še v vreči . 

Naj mi bo dovoljen naslednji nasvet : če se že zgod·i, da je želod ne k o 1 iko nakalj~n 
predno ga posadimo, to je, da iz njega gleda korcnič-ica, jo je treba polovico do ene 
tretjine odrezati . S .tem bomo preprečili poznejšo deformacijo korenine in dosegli ob 
kalusu ·odrezane .korenine bujnejše odganjanje stranskega koreničja, torej prav ono, 
kar si mora želeti sleherni drevesničar. 

Ing. ] ože M ·i k 1 av ž ič 

NA PR:\KSI IZ UREJANJA GOZDOV 

Da bi se praktično seznanil.i z vsemi ureditvenimi deli v g<>zdarstvu in da bi vedeli,. 
.kdaj je sestoj lepo urejen, .smo opravljali lani prakso tudi 'iz tega predmeta. 

Nihče ne bi mogel reči, da s·o enodobni gozdovi Postojne slabo urejeni. Res je,. da so· 
večinoma zelo Lahko dostopni, ker lože blizu naselij in deloma v ravnini ter so skoznj.e spe
ljane ceste, toda red, ki vlada .povsod, je kljub tem prednostim pohvale vreden. Vse meje so· 
v~člnoma dobro označene in vidne, sečnje lepo izvršene, nikjer ni videti ostankov vetro
lomov ali snegolomov, posebnih bo-lezni ter škode zaradi -paše in steljarjenja. Vsak delavec, 
vsak logar dobro pozna svoje delo in dolžnos-ti, ki jih mora opravljati, oda bo gozd primerno 
urejen in negovan. Še ne-kaj smo opazili v nekaterih bolj oddaljenih o-dsekih: precejšnjo· 
škodo zaradi divjadi, ki objeda mlado jelko, manj .pa bukovi.no. 

Postojna z okolico (Ma·čkovec), ki je klimatično znana po p·recejšnjem mrazu , leži okoli 
550 m nad morjem, ima povprečno 1500 do 1800 mm padavin in 9° C srednje letne tempcra.
ture. Kljub -temu trdijo gozdarji , da se po malem že čuti v.pliv sredozern·ske klime, kar je 
0paziti po precej bujni r.asti . Delali smo največ v višini 1110 m, kjer je vsaj na videz ietni 
prirastek jelke večji kot n . pr. v isti višini na Gorenjskem; podmladek bukve je bil skoraj· 
pregost in ·potreben čiščenja. Seveda k temu pripomorejo dobra· tla, ki so nastala zaradi 

•velikega deleža bukve in morebitne lokalne posebno.sti rastišča. 

Golobičeve-c, težišče našega dela, leži med Po~tojno in Rakekom na južni strani tržaškc· 
proge in je severozahodni podaljšek 1268 m visokega Velikega Javor·n·ika. Ima 571 ha g:o7.da 
s L 7 po šahovskem načinu razdeljenih oddelkov. ki imajo po tri do šest o-dsekov. Ti 
gozdovi so bili že od nekdaj državni, pripadali pa so goTiŠ'ki direkciji, za razliko od 
okoliških predelov, ki so bili večinoma veleposestniški . Zdaj so vključeni v bližnj e GG 
Postojna, ki ima skupno 8 uprav s 85 .000 ha gozda. 

Pro·blem zase so tukaj , kjer prevladuje krašk"t teren, enodobni sestoji, morali bi pa 
biti, kakor je znano, .p-rebira'lni. Prav zaradi tega ·s-o zelo previdni pri za·tiranju plevela in 
s.ploh pri čišč()nju, kajti vroče sonce, ki bi razžarilo plitvo zemljo, bi povzročilo, da bi jo 
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pogosti nalivi hitro odnesli . Vprašanje bodočno?ti je. ali b-odo vztrajali še naprej pri teX 
gospodarski obhki gozdov, ali pa jih bodo sčasoma prevzgojili v prebiralne. 

Naša glavna naloga na tej praksi je bila _v p-raktičnem spoznati način dela pri štetju 
dreves -in pri ostalih urejevalnih prijemih. Sicer smo že prej .taks irali pa tudi :teoretično 

marsikaj vedeli o tem, toda nadrobno in tako konkretno v vse potankosti do sedaj ni še 
nihče od nas prodrl. Štetju dreves (nad pragom lO in delno nad 20 cm) smo se kmalu 
priva:dili. Težave so b-ile včasih le pri orientacij.i ; otu smo zašli v prdiro·k pa•s, drugič spet 
v preozek. Najbolj se ]e še ·obnes·lo štetje v smeri slojnic. Vo.dja manuala bi moral biti 
nekaka zveza mccl dvema figurantoma. Toda pr.i hitrem delu pol,eg punktiranja tega ne 
zmore, zato sta v praksi figuranta skoraj vedno navezana le drug na drugega . Vodja manuala 
jima more le redkokdaj nuditi tisto pomo č , ki se po teoriji od njega pričakuje. Tudi pr i 
označevanju drevja smo imeli včasih ovire . V začetku smo označevali navzkriž , kar se je 
vedno dovolj daleč videlo, pozneje pa smo .označevali le z ravno, ktratko vodoravno črto. 

ki pa j e bila navadno slabo vidna. Včasih ·Srno hodili po 20m daleč h kakemu drevesu, da 
bi ga izmerili, pa smo ugotovili,· da je že izmerjeno. Taki vzroki so zmanj šali naš delovni 
učinek . 

V vsakem odseku ;srn? izmerili .po· 1 O višin za vsako· drevesno vrsto . Težkoče so ·bile pri 
merjenju z merilnim trakom. Tudi drugače se mi zdi , da so s Faustmanovim višinomcrorn 
izmerjene višine mnogokrat stibjek6vne, čeprav zanj br.dijo , da je najnatančnejši. Mogoč e 

se nam je godilo tako zaradi premajhne izurjenosti in bi posta.li sčasoma rezultati zaneslji
vejši . Pri .določevanju prirastka nam je nagajal sveder (Presslcrjev), pa tudi štetje letnic 
mnogokrat ni lahko. 

Nisem si mislil, da je pri urejanju gozdov tako zdo potrebno ·znanje geodezije. Pri 
izločevanju sestojev , ki je delikatno delo , ·SO ,priš·le v poštev na·slednje terenske meritve: 
snemanje poligonov z ročno busolo, premer:be na .karti s polarnim planimetrom. Videli smo. 
da so tudi opisi sestojev lahko zelo •subjektivni. Največkrat odloča oster čut za opazovanje 
in praksa v ocenjevanju. Za natančne opise pa je potrebno tudi precejšnje znanje iz gojitve 
gozdo·v. Zlasti pri tem delu prideš do spoznanja, kako prepotrebna je poleg -teoretičnega 
znanja temeljita .praksa. 

Napačno bi bilo, če bi mishli, da je bil naš materialni uč inek zelo visok, toda tudi zelo 
nizek ni bil. Vsak.omur od nas je šlo za to , da bi se delu priučil in da bi 'bilo ddo čim 
nat~-nčneje in vestneje ·opravljeno. ~o pa je bilo vseskozi odvisno od vrste terena in gostote 
zarasti . V skupini, v kateri sem ·delal, smo imeli .samo en zelo enostaven in lahek odsek, 
raven te·ren in dober enodoben sest·oj. Tu je bi·l seveda naš učinek največji . Povprečno smo 
izmerili na dan . (lO ur) okoli 2300 dreves. Na vsa·kega je prišlo 766 dreves (2 300: 3 = 766), 
na uro 76 dreves. Ob koncu klupiranja smo v vsakem pododdelku mer;ili višine in vrtali 
izvrtkc za določanje prirastka, navadno ·Okoli 40 vi šin in 20 .prirastkov (le na iglavcih , da 
ne bi zlomili !Svcdra) . 

Vsako delo pri urejevanju gozdo.v, ·ki hoče podati resnično sbko o stanju gozda, zahteva 
veliko natančnost in vestnost, zahteva pa hkrati tudi najboljše ljudi , ki imajo močno razvit 
čut za ·odgovornost in pravilno delo . 

Marijan Zupan 
IV. letnik Gozdarske srednje šole v Ljubljani 

VEGET ATIVNO RAZMNOžEVANJE BELEGA TOPOLA IN TREPETLIKE 

Beli topol in trepetlhka, ka•kor tudi njun križanec sivi topol, s·o za mnoga nab 

rastišča (suha, višinska, zakisana) zaradi svojih ·skromnejših zahtev zelo važne drevesne 
vrste , važnejše celo od kanadskega topola, ki se zadovoljuje le z najboljšimi tlemi. žal, 
da teh vrs.t ne morem.o razmnoževati s potaknjenci, kakor kanadski in črni top·ol. Lahko 
uporabljamo prirodni pomladek iz semena, če ga imamo na ~azpolago. Enostavnejši je 

47 



t t o o acm s koreninskimi potaknjenci i7.ibranih najlepših in najboljših dreves . vege a IVIli n · . . . , . . 
Glede na to, da imajo te tri vrs te plitke korenme, JC delo lahko 111 zelo enostavno: 

Pozoo jeseni (pa tudi še neposredno pred mezgro spomladi, čim tla niso več 
zamrznjena) izl<opljemo daljše kose korenin in jih spravimo v hladen, suh prostor. V 
febt:uarju 1 are2emo korenine v nekaj manjših kosov, dolgih 5-10 cm in debelih 1-3 cm. 
'ose korenin položimo v lesene zaboje z globino lO cm, širino 40 cm in dolžino 70 cm, 

ki so napolnjene z mahom (Sphagnum sp.). Zaboje pokrijemo s steklom, da zavarujemo 
vlago. Mah po potrebi za'lijemo. Koreninske odrezke položimo v zaboju vodoravno, tako 
da s-o popolnoma v mahu. Zaboje postavimo v tnplo gredo s temperaturo 10--15° C. 

Čez nekaj tednov (v drugi polovici marca) požene iz adventivnih popkov večje 

število poganjkov, od katerih se kmalu pojavijo nekateri nežni in bledi na površju. Ko 
dosežejo dolžino 6 cm, jih previdno odt.rgamo od ·koren)n in takoj pa.kiramo v zaboje 
enake velikosti , napolnjenimi s srednje drobnim peskom (predroben pesCJk ni. primeren, 
ker se zbije kot beton in koreninice ne morejo prodirati vanj!). Po·ganjke pikiramo 
s prstom na razdaljo 2-3 cm, jih zalijemo in zaboje pokrijemo s steklom.~'( Poganjki so 
tedaj še brez koreninic, jih pa kmalu poženejo in prično rasti, kar se navadno zgodi 
že v 10 dneh. Nato jih znova presadimo ali pa pustimo do začctk_a maja, nakar jih pre
sadimo v gredice na prostem. (Pri nas se to verjetno opravi lahko nekaj prej.) S tem 
je vegetativno razmnoževanje .končano. 

Prednost teg~ načina je, da dobimo večje število sadik istega klona iz ena"ke količine 
korenin izbranega matičnega drevesa. Sad·ikc so enako razvite, česar ni vselej mogoče 
-doseči z neposrednim ·sajenjem 1korenin. Veliko število sadik pa izhaja o·dtod, ker se v 
v vlažnem mltlhu pojavljajo štev.ilni adventivni popki, k•i dajejo poganjke. Poganjki se 
pa pojavljajo ist·oČasno. Ko oberemo pr.ve pogaujke, vrnemo korenine v mah, kjer poženejo 
.čez nekaj dni nove .poganjke. To se ponavlja več·krat. 

Omenjeni način je zdo uspešen in enostaven, uspeh pa visokoodstoten. 

(Iz instituta za oplemenjevanje go-zdnega drevja v Ekebu -- Sve.dska) 
Po članku ing. Borisa Zlatarica: »Neke sodobne metode razmnoževanja 

domačih topolow. Sumarski list 1953, š.t. 6. 
B. 

I{NJIŽEVNOST 

RAZGOVOR O KNJI :ZI CI: ING. ILI] A LONčAR, NEGA GOZDA 

V založbi Kmečke knj4ge v Ljub-ljani je lani izšla v nakladi 3000 ia:v<>dov knji.žica 
ing. Ilije Lončarja: Nega g.ozda (str. 90). Izvirnik z naslovom »Njena šuma pr.oredom« 
je izšel leta {951 v Za·g,-ebu kot peti zvezek publikacij Instituta za šumarska istra,živanja. 

Prevod knjižice v slovenščino je Društvo inžcn.irje·v ~n tehnikov gozdarstva in lesne 
industrije LR Slovenije v Ljubljani poverilo ing. Beltrr"amu in ing. Maziju, ki sta delo 
odLčno opravila. Ob pnimerjanju izvimika s slovenskim prevodom imam vl!is, da je raz
prava s prevodom pridobila na jasnosti in enos·tavnosti izražanja ter nazomega podajanja 
snovi. Po glav ji >)Sestoji iglavcev,, in ))Orodje za čiščenje nasadov« je prispeva.) gozdarski 
tehnik Alojz Mušič. V po glav ju ))Poljudno pojasnilo nekaterih strokovnih izrazov« pa je 

* Zaboje s koreninami in zaboje s :pikiranimi poganj-ki (pokrite s steklom, cla se 
prepreči izhlapevanje vlage); lahko namestimo v primerno temperirani sobi pri oknu (na 
svetlubi). Zaboj pikiranih poganjkov (velikost 70 X 40 cm) nam da vsaj 400 sadik za 
presaditev na gredico (20 X 20 cm) , kar zadostuje za hektar nasada, če sadimo v razdalji 
5 X 5 m. Predno damo korenine v zaboj z mahom, jih je dobro poprašiti z ogljenim 
prahom zaradi sterilizacijc. 
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dr. Mak<S Wraber na enostaven in lahko umlj·iv način razložil pomen nekaterih neizogibnih 
tuj,ih biološkotehniških i21razov. 

Namen tega članka je, po.govorit~ se o knj1ižici in jo objektivno oceniti z vidikov 
sodobne tehnike go,jenja gozdov, potreb naše gozda·rske operative, naših gozdnog.ospodarskih 
pogojev in sedanjega položaja. Predno se spustim v razgovor o knjigi , naj m.i bo dovo
ljeno, da z dvemi, tremi pripombami .iz lastnih izkušenj krenem nekol·i·ko z g.Iavnc steze 
obravnavanja. 

Kadar prebeJ"em neko našo dobro strokovno razpravo, si misLim pr.ihližno tole: 
'Razprava je nap:isaula . Zrasla je i·z naš~h domačih razmer in potreb. Živa je in ustreza 
svojemu namenu, da prenese razna sodobna strokovna dognanja v našo gozdarsko prakso, 
da odpravlja napake, .izboJjša tehniko dela in s tem prispeva svoj del k napredku naše 
stroke. To je ena pla-t pr·oblema. ln kakšna je druga? Dllllga plat pa so ljudje iz naših 
gozdarskih vrst, ki naj hi z dobr.o voljo prebrali; predela1li in kr·itično osvoji~l.i snov, ki jo 
podaja razprava. Kako pa je pri nas s t·o stvarjo? Brez zamere, na vprašanje si najlažje 
vsak sam odgovo·ri . 

Za sebe vem, da ne bom nikoli pozabil odgovo-ra, ki sem ga na vprašanje: »Ali ste 
preči tali prav dober članek v zadnji številk·i »Gozdarskega vestn~ka? << pred nekaj leti dobil 
na terenu od' sicer razgledanega loga.rja : »Vc'ste, s čitanjem s:trolwvnih člankov je pri meni 
bolj slabo. Nimam časa! Pač pa moja žena prečita Gozdarsk.i vestnik in mi potem na 
kratko p.ove, kar je važnejšega<<. Spomn~m '3e pa tudi mlajšega v taksaci-j·i zapos·lenega 
gozdarskega ,inženirja, ki je biJ p·red nekaj leti p,ri pra1kt.ičnem· izpitu vprašan o pomenu 
štev.ilčnih (frekvenčonh) ,kflivulj za urejanje gozdov. Vprašanje je bilo pred tem obdelano 
v Gozdarskem ve.stn.iku. Toda kandid<l!t ni vedel odgo·vora, čeprav je sn.ov bil~ vzeta · iz 
njegovega najožjega delovnega področja in bila pravkar obdelana v našem edinem stro
kovnem glasilu. Mož ni·ti pred izpitom n:i spremljal naše strokovne literature. 

Samo . s pisanjem člankov , kak,o-r vidimo , prl nas še z.davnaj ni opravljeno dCilo pri 
pospeševanju gozdams-tva, če ni ljudi, ki ·so pripravljeni z njimi seznaniti se, jih preučiti 
in če so dobri, prenesti jih v svoje delo. 

Po tem .ov.in.ku naj se vrnem na glavno stezo, k jedru ·Stva.r;i. 

l. v p raša nje : Ali nam je raZip.ra va o negi gozda potrebna, najs'i ho tudi taka, 
lei je presajena 1iz drugih tal na naša? 

Pr.i odgovoru na to vprašanje moramo imeti pred očmi dvoje. Prvič, da je naša 
:strokovna književnost s podr.očja nege gozdov zelo p_omanjklji:va m da v tem pogledu 
nimamo skoraj ničesar sv:o jega. Ra zprava ing. šu š terš.iča »Nega bukovja in jelov ja<< je na 
žalost omejena s~mo na naše tri ghvne drev.esne vrste : smreko, jelko, in hukey , nima pa 
splošnih navod-il o neg-ovanju ·goz.dov. Kljub temu je b.il z njo stoTjen dober korak naprej. 
Drugič, znanje o negi gozdov je v naš.i gozdarsk!i prak~Si }ciljub dolgoletnemu pr.izadevanju 
vodilnih go-zdarjev še vedno ·skrajno nezadovoljivo. Nač·in čiščenja :in redčenja j·e kljub 
tečajem in praktičnemu pouku dandanes pri nas še vedno ta.k, da hi se človek razjokal. 
V par urah je za vselej zap.ečatena usoda mladega, bujno .razVJijajočega se scstoja. Pr.i
mer:ov iz prakse ne hom našte·va·l, jih je na žalost kohkor hočete. Predpostavljam, da danes 
v naših gozdarskih vrstah ni več čLoveka, ki bi mu bilo še treba pojasnjevati in dokazovati, 
kako potrebna j.e prav-ilna nega gozdov. 

Odgovor se rto rej gla:si : Sp 1 o š na p o 1 j ud na ra z pra va o negi go z do v 
n a m j e n u j n o ·P o t r e b n a. 

2. vprašanje : Komu je namenjena razprava »Nega go'zdov«? 
Sodeč po vsebini in načinu po-dajanja snovi, je razprava namenjena v prv'i vrst.i 

logarjem, mladim in starim, gozdarslcim tehnikom, začetnikom in praktikom, pa tudi 
našemu naraščaju v logarski in srednj.i gozdarski šoli. Predvsem pa logarjem in gozdarskim 
tehnikom, ki jim je v naših gozdovih zaupana nad vse težka in o,dgovoma naloga, da 
negujejo in uravnavajo razvoj sestojev po načelih sodobne gojitvene tehnike. 
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;3 . v p r aš a JJ j e : AJi ustreza delo -ing. Ilij~ Lončarja »Nega gozdov<< tudi našim 

~; otreban'l.: . 
Ce hočemo odgo vo nibi na to vp;rašanje, se bomo mora.li p-ogovoriti o vse·bini knjižice 

iu j o ra z čl e niti v luči naših gozdnogospodarskih ter pr.~Podnih p·og.ojev . 

D a ndanes uživa v mednarodni str-okovni literaturi, kM najsodo-bnejša. švicarska 

tehnika n egovanja gozdov splošno .priznani -sloves. Ta tehni.ka je ž.ivljenjsk.o delo prof. 

dr. Schaedelina. V ŠVlici negujejo danes po Schaedelinovem nač·inu vse goz·dove in prvi 
sadov.i dva j se t le tne ga pra k t .ič .nega i z vaj anj a te tehnike so že ua .dlani. 

In iz vidika te danes najsodobnejše tehruike nege gozdov hi rad ocenil Lončarjevo ,razpravo. 

Lončarjeva ·razprava o negi gozdov je vsebinsko v glavnem razčlenjena takole: 

Skoraj po·lovica besedila odp~de na dve •osnovni poglavj-i: »Splošno o redčenjih<< ~n »Visoko

redčenje<<. Snov je naj.prej obdeJ.ana v glavnih ohrisih, zatem pa •SC pisec spušča v 

pod·robnosti . 

V pogla·vju »Splošno ·o redčenju « , gov.ori pi·sec o važno;sti re.dčcnja in njegovih na

logah ter o njegovem pomenu za gojenje gozdov ·in za gozdno gospodaJrstv·o na s-ploh. 

Negovanje gozdov ima pred seboj določen go sp o da rs ·k .i ci 1 j 'in hi br.ez tega cilja~ 

ki nas s il i k negovanju, postalo nesmiselno. Negovati je pa treba prav tako krošnj·o jn· 

deblo •kakor -tudi korenine in -tla, t01 je obe pno.izvodni sredstv·i : drevo ,jn t-la. Da-lj.e govori 

avbor o vplivu pravilnega re.dčenja na razv.oj drcv ja, na razkrajanje gozdne stelje (li.stja), 

na humus in s _tem na stanje tal, na kJimo v ma·lem, ki vlada v sestoju .in od k<!!tere sta 

odv.insa razvoj rastja· in rodov,itno·st .tal. Omenja tudi ·oba dela sesbo jev, glavni-lin pomožni 

(polnilni) del, njune nalo;ge ter vpliv redčenja na oba sestavna dela. Le s pravilnim nego

vanjem in z ohranitvij·o pomožnega dela sesto ja je mogoče v,pl,ivati na kako\1\ost debel in 

usmerjati prirastek na .izbrano drevje . Pisec pouda.rja pomen raz.nib slojev, v ·katerih se 

razvijajo krošnje, predno-st, ki j.o imajo .mešani sestoj-i pred čistimi , raznodobni pred eno

dobnimi, sestoj.i z močno ·razgibano vsloj-enostjo krošenj pred -onimi "' eno ali le dvoslojnimi 

krošnjami. Veli·k pomen pripisuje tako imenovanemu pomožnemu (polnilnemu) delu sestaja 

in nal·ogam, ki j:ih ta dol sestoja ·izpo·lnjuje v Žlivljenju gozda, česar se pri nas še premalo 

zav:edamo. 

V po glav ju »Slab način redčenja .in njegove posledice<< nam p.isec ,iz svojih bogatih 

izkušenj pojasnjuje s-labe po:sle·dice, kii jih ~ma za razvoj od-raščajoč·ih sestoje.v od 

Ncmcov prevzeto .in da.nes že rpreži·velo ni z k o re-dčenje. Z njim opravljamo dc:J.o 

pogrcbnega društva. Pokopavamo mrtve .in .že na po·! mrtve, a l,ive puščam-o , da se med 

~eboj duš.ijo, tlačijo ~n da med njimi zmaguje ono drevje, loi iz gospodarskega v·idika ni 

najboljše, iz bi·ološkega pa najbolj nasilno, t. j. koš.i , sp·odr,ivači, lei imaj-o najmanj 

tehnično uporabnega lesa . Posledica napačnega redčenja so bile tudi škodljive premene 

raznoličn.ih, mešanih sesto jev v či-ste, enoLične. Pripominjam, da je treba, na podlagi 

dokazanih .rezulatov desetletnega in desetletnega piT.o učevanja vp·livov čiščenja ·in redčenja 

na razvoj odraščajočih sestojev, utemeljevati redčenje bolj s kakovostno •izholjšanim kakor 

s količinsko povečanim ,prirastkom v pravilno negovanih sestoj.ih. 

Poglavje »Visoko redčenje<< , ki je .o·srednji in najvažnejš.i del vse rčllzprave, je raz

deljeno na dve podpogla·vj.i : »6iš čenje« in »Redčenje « . Vsebina je ponazorjcna tudi z 
clohrjmi slikami.'>'< 

Naj mi bo dovoljen kra-tek uvod k .p.rctretSanju tega poglavja. Sodobna tehnika 

gojenja, predvsem šv:icars.lci sistem, ·ki je najbolj dosledno izdelan, spremlja in uravnava 

razvoj ·S0Stoja o-d njegove zgodnje mla-do.sti tja .d·o zrelosti in pomlajevanja. V.si ncgovalni 

"' Na podlagi pr·ipombe, ki je v prev·odu Lončar jeve knjige napačno uvrščena na 
koncu poglavja )) Visoko •redčenje« (.str. 39), bi čitatelj lahko .sk•lepa·l, da je pisec vse 
poglavje p.ovzel po rprof. .dr. H. Leibundgutu. T•oda ta .prip,omba sodJi na 19. stran. sloven
skega prevoda te knj~ž,icc in se nanaša le na prvih 37 v-rstic poglav_ja »Visoko rcdčen.ie<<,. 
ki pa je sicer samostojno ·delo avtorja ing. Lončarja. - Ure d n ,iš tv o . 
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ukrepi pote·kaj'o iz predhodnih brez presledka ali vrzel~. V časovnem razporedju so prila
gojeni po;sameznim raz.vojnim in starostnim stopnjam .odraščajočega sestoja. Z vsakim 
posamemim ukrepom pripravljamo sestoj na naslednjega. Vsi ti ukrepi, ki rastejo ·drug iz 
drugega, tvor.ijo čvn_csto povezan, zap.rt krog negovalnega obrata, negovaln-i si-s-tem. Posa

mezne razvojne stopnje sestoji po -star·osti ·in obLiki bi bile: mladje , goščava, drogovnjak 
in debelj~k. Tem stopnjam prilagojeni negova1ni ukrepi s čisto določenimi nalogami in 
cilji so: nega mladja (sem sodi tudi na star način pojmovano čiščenje), čiščenje (v drugačnem 
smislu, kot ga splošno razumejo) gošča:ve, redčenje drogovnjaka in p-resvetljevanje debe
ljaka z uvajanjem p6r.odncga pomlajevanja., 

V sodobni negovalni -tehniki ne uporabljamo več 1zraza »visoko« redčenje, ker 
povzroča zmedo .in zapeljuje človeka, da takoj misli tud•i na »nizko« redčenje. Ni več 

»nizko«, ni več »v-isoko« redčenje, marveč le re.dčenje, to je oni del neg'(!Va·lnega obrata, 
ki sledi čiščenju in ho.di pred presvetljevanjem sestaja. P.ojma >>nizko« redčenje in »visoko« 

redčenje sta odslu1lila. Res pa je, da se je današnje redčenje razvilo iz visokega redčenja, 
ki je francoskega porek·la. 

Ne bom se spuščal v opiso,va:nje posameznih zgoraj naštetih .stopenj neg-ovanja 
gozdov oziroma neg.ovalne-ga si·stema, .ker hi me to pripel ja lo iz okvira tega članka. Hotel 
l:·i le ugotoviti, ali v navedenem poglavju ·o.pi·sovani. posegi (čiščenje •in redčenje) usb.rezajo 
sodobnemu, zgoraj v grohih obrisih nakazanemu pojmovanju nege ali ne? 

P·isec v uv-odu k omenjenemu poglavju na str. lS in 19 našteva faktorje genetičnega, 

ek·ološkcga ·in biocenotičnega značaja, k.i nam omo-gočajo nego gozda sploh, to se pravi, 
ki ·so osnove, na 1katerih oblikujemo- izbrana drevesa (iz.b.rance, eli-to) in Ici nam omogočajo, 
da na te izbrance prenesemo količin ·ski lin kak ·ovost'Tlj prirastek sest()ja. 
P·isec poudarja, da je redčenje samo na·da.Jjevanje prvih stopenj negovanja sestaja, to je 

nege mla·dja in čiščenja goščave. Karakteri·Z'ira glavne značilnosti redčenja in jih po
jasnuje predvsem na naravno nastalih mešanih sestojih listavcev z raznimi zahtevami po 
svetlohi, čeprav bi bilo po mojem mnenju veliko enos-tavneje, razloži.ti bis.tvo redčenja 

na čistem se sto ju (.n. p-r. bukovem). 

Pisec dalje prav,i, da razhkujemo pri v·isokem redčenju dve fazi: l. čiščenje in 2. 
redčenje. Ne morem 'Povsem soglašati s .takšno razčlenitvijo, ker čiščenja ni mogoče 
smatrati za dol-očeno fazo redčenja, marveč za negovalni ukrep, ki sestoj šele pripravlja na 
redčenje. Kar danes razumemo pod pojmom »Čiščenje«, je negativna selekcija; v mnoz1c1 

drevesc poiščemo najslabša (ker je edino to mogoče) .in jih odstranjujemo. Izraz >~čiščenje« 
si razlaga .pisec, kot pravi, v zvezi z •izrazom ško.dljiva predrast. 

V :poglavju »Čiščenje« posveča avtor veliko pozomost odstranjevanju škodlj-ive pred
.rasti, med katero so •največj·i nasilneži ·odganj.ki iz štorov. Imamo pa v gošči razen od
ganjkov iz panjev posekanih .dreves še dv-e vrsti predra.sti: predrast (iz. semena), ki ima 
prednost pred svojo okolico v sta·rosti, in predrast (iz semena), ki ima prednost le 
v načinu svoje rasti, v obliki. To so košati nasilneži, silaki, spodrivači, rogovilasti in 
močnih vej, iz katerh se ne bo nikdar moglo razviti drevo dobre kakovosti. Vse take 
primerke odstranjujemo iz g-oščave s čiščenjem. 

P,isec podrobno .opisuje tehniko čiščenja, kda.j ga ponavljamo in v katerem letnem 

času · oistimo ter nas opoza·rja na hiološko diferenoi.acijo, .ki se pojavlja že v notranji 
zgradbi goščave, na tako imenovani zg o r nj i 1 n s ·P ·o d nj i s 1 oj se s to ja, na 

njune na·loge in pomen. Naglaša, da prav,ilno prečiščen sestoj ne sme postati redkejši 
in svetlejši ter da se mo-remo pr.i čiščenju v go-st·em mladovju (prav:ilneje: v goščavi; 

opomba M.) kaj malo brigati za nego posameznih dreve·s. 

Drug-o podpoglavje »Redčenje(< je posvečeno splošni raalagi redčenja. Po končanem 

čiščenju pride na vrs.to kot naslednji negovalni ukrep redčenje. Sestoj je tedaj dorasel 
v drogovnjak. Pred nami ni več mno~ice drevesc, kakor je bilo to v goščavj, marveč imamo 
opraviti že s posamezni·ki; indiv,iduumi, ki j.im je •treba posvetiti posebno pažnjo . Od 
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1 

i v nt:: se 1 ck · j c , t. j. i~če 1 ja . pri ka te.r.i smo is kali in ocl.stranjevali le 
· l bv · k 1. · . v"tclno 1-azliko vaH od ved nc, preidemo na 'P o zi ti v no naJ a s· p rnn ·r c, ~~ s e - . . _ . . . . . . . 
1 k · · t · d en · pri k att -rem 1Zbm1m o vedno naJ bolJŠe pnmm ke m ·Odsh a-e c 1 1 o . . J· r J , . . . . . 

· · · k k t ona drevesa k i ta kra tne izb ra nce .ovtraJ·O v razvOJU. B.wloška d.Jferen-
J JUJ ·mo a o .ra. . , . . . . . . . . _ . .. 
ciacija med cLr ;yj ern j e že Jasno 1zr_azena. ?~1tno se _ · raz.J,,kujct~ _dve gh-v.nr kate~OJ:lJl 
drevc ·. v 1 a da j o č a cl_ r e v e s a , k·I ses tavljaJO glavm del sestaJa JO p '0 d Jarm 1 Jen a 
d r e v e sa ki tvonijo pomoi ni ali polnilni de.l sestaja. Naša poz.ornost je zgoščena in 
usmerjena n a gla<Vn i del se_s.toja, v .katerem i ščemo vedno znova primerke, ki naj bi bili 
nos ilci vre..dnosti, nosilci priras-tka po kolioini in ·kakovosti ter jih p·odpiramo v njihovem 

razvoju. 
P.isec na hhko umlj-iv način opisuje tehniko in pomen redčenja ter opozarja na 

napa,ke, ki j.ih gozda"rj.i pri tem delajo .. Sestoj se pospešeno razvija pod vplivom _pravil
nega redč·eoja . Drevesca, ki smo jih p.ri nekem redčenju ocenili za najb'01jša, v teku 
sv·oje rasti in razvoja menjajo svojo ·o'bliko. Marsikatera izpadejo iz glavnega in utonejo 
v pomožnem delu sestoja, na nj.ihova mesta pa se na pn;hodu iz goščav v drogovnjak in 
poz,nejc ·Če-sto vraščajo drevesa ·iz pomožnega dela sestaja. Saj je to tudi ena od nalog 
pomožnega dela ·sestaja, da služ.i kot rezerva, iz ka1erc se v mladem sestoju nadomeščajo 
drevesa, •ki s.~ izpadla iz glavnega elela sestaja in -tako polnij•o njegove vrzel.i . Op.isan je 
pomen pomo.žnega (poln.i·lnega a-li podstojnega, podrastnega) drevja, t . j. drevja, ki tvori 
pomožni del sestaja :in navedene .so napake, ki jih naša dnevna praksa .pri tem dela. 
Tako je na nazoren način, po potrebi s ponavljanjem onega, kar je najbolj važno, 
opisana tehnika čiščen ja in redčenja sostojev. 

Zaradi razn0'1ičnosti sestojev, ki jih imamo in ki zahtevajo svoje p·osebno obrav
navanje (obravnavani tipi, •Op . M .) jih ·pisec dcli v dve glavni sk1..1!pini : a) niž-inski in 
b) gozdovi po grjčevju ter sre.dogorju. Ti dve glavni skup.ini loči naprej na čiste in 
mešane gozdove in navaja za vsak tip posebej ustrezno negovalno tehniko. Tako ima 

· obdelane čiste ses.toji doba, gabra, jelše, velikega jesena in :robinije. V Sloveniji takih 
sestojev nimamo, o21iroma jih nimamo na večj·ih p.ovršinah in ·s-i j.ih tudi ne želimo. Edino 
v Prekmmju je nekaj čistih umetnih jelšev.ih sestojev . (mešanih semenccv in panjevcev). 
Vsekakor je .pa tehnika nege , ki jo pisec priporoča za navedene vrste sestojev, zelo 
zanimiva. 

Zanimajo nas nižinski mešani sestoji J.istavcev, ki jih pisec obravnava v poglavju 
»Mešani sestoji v nižinah«, čep:ra·v jih pri nas v našteti garnituri ni dosti. Kot glavne 
vrste, ki sestavljajo te sestoje, našteva pisec dob, veliki jesen, gaber in maklen, kot 
redkejše vrste pa lipo, vrbo -in ·razno divje sadno drevje. Avtor pojasnuje , da je treba 
ravnanje s temi ses.toji prila.goo.diti cko,loškim pogojem in biološk im lastnostim posameznih 
drevesnih vl"'st. Iz te ugoo.tovitve izvaja tudi negovalno tehniko. Op·isuje postopek z mladimi, 
še negojenimi sestoj.i ·in s srednje starimi, napačno negovanimi. Pcmdarja, da mora od
kazo·valec imeti pred očmi jasno •sliko o tem, kaj se da z ncgova.njem dot.ičnega sestaja 
v bodočnosti še doseči in .ka-teri bi bili pri današnjem stanju najpr.irrnernejši ukrepi za 
dosego ustreznega c.ilja. 

Sestoji po hrib-ovju in sredogorju so obravnavani kot druga skupina. Med naj
važnejšimi vrstami listavcev, . ki sestavljajo te g·ozdove, našteva bukev, za njo graden, 
gaber in kostanj, kot 'I"-edkejše vrste javor, veliki jesen, ' brest, lipo ·in divje sadno drevje, 
predvsem pa češnjo. V do·l.inah ob p(}tok ih in rekah navaja kot glavne. vrste dob, jelšo 
·in vr.bo . Od iglavcev kot primes listavcem našteva črni bor, rdeči bor, smreko, jelko, 
macesen in gladki bor . Za bukev, graden, gaber in kostanj pravi, da se pojavljajo razen v 

mešan1h tudi v čistih sestojih. Is-to trdi tudi za iglavec. Lipa raste ponekod tudi v redkih 
čistih skupinah. 

V Sloveniji ra.zen buokovih in mog·oČe nakaj malega kostanjevih, nimamo čistih se
stoj-ev listavcev in nas zato ti .toliko ne zanimajo. Važen pa je za nas ·opis negovanja 
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čistih bukovih scstojev. Te de.li pisec na mlade sestoje, .ki še niso bih negovam m na 
srednje stare, ki so bili po načelu »nizkega<< redčenja napačno negovani. Prav zan-imiva 
pa so Lončarjeva izvajanja o negi čis.tih kostanjcvih sestojev; predvsem panjevcev. Z 
razpravljanjem o negi mešanih sestojev bukve, hrasta, kostanja in ga·bra pa ing. Ilija 
LončaT za·okroži in zaključi svojo razpravo o negi gozdov. 

V poglavju »Sestoj ig.Javcev« .je Lojze Mušič obdelal v glavnem tehniko »Čiščenja« in 
pomen »polnilnega sloja« v sestojih iglavcev, medtem ko o redčenju spregovori le mimo
p·cde in spotoma. 

Iz tega poglavja posnemam naslednje : Če sem. Mušiča prav razumel , je po njegovem 
»Čiščenje<< odstranitev ra-stlinja, k:i ovira razvoj mladja in ga duši. To se pravi ukrep, 
ki ga v so·dobni praksi izvajamo kot prvo stopnjo gojenja, ki ga štejemo v »nego mladja<< 
ter tako tudi imenujemo . K tej negi sodita še rahljanje pregostega oz-iroma -izpopolnjevanje 
preredkega mladja in uravnavanje njegove zme-si, če gre za mešano mladje. Na.ziv »Čišče

nje« za opi-sano delo Mušič ni dobr·o izbral, ker vsebinsko ne ustreza sodobni sistematiki 
negovalnc tehnike in povzroča zmedo gle-dc na prejšnja poglavja. Ne ustreza namreč pojmu 
»Čiščenja« kot ga pravilno uporablja Lončar. P-o pomenu in vsebini pomeni is-ti ~zraz 

(čiščenje) pri Lončarju 2., pri Mušiču pa 1. stopnjo gojenja ali nego-vanja gozdov. Prav 
tako se mi ne zdi praJvilna up.ora;ba •izraza »:polnilni sloj« v Muši·čevem ·smislu in deli·tev pol
nilnega sloja na več stopenj: nižj(), srednjo in višjo, kar je le posledica njegovega napačnega 
pojmovanja o polnilnem sloj.u. 

:) f!tocenolo.~kcga vi-di·ka razlikujem() neka•ko tele sloje: mahovni sloj, zeliščni sloj, 
grmovni sloj in drev-esni sloj . V gozda•rskem .strokovnem izrazoslovju pa ·teh izrazov ne 
velja uporabljati, ker pojmovno ne ustrezajo naši gozdnogojitveni tehniki in bi povzro
čali .samo zmedo. Zdi se mi, da v naš gozdarski besedni zaklad ne sodi izraz »polnilni sloj<<, 
pač pa »polnilni del sestaja«, ki polni prostor mcd tlom in zgornjim slojem krošenj 
glavnega (osno.vnega) dela sestaja. P-o·lniini del sesto ja je sestavljen iz .pods.tojnega ali 
podraslega in deloma tudi iz vmesnega gozdnega drevja. Grmov je v gozdnotehni·Čne~l in 
gojitvenem pogledu ne spa-da v polnilni (stranski ali pomožni) del se·stoja, pač pa polni 
z njim vred prosto.r v sestoju kot grmovni sloj. Polnilni del tvori namreč z glavnim 
c!cl01m sestoja ·celoto: sestoj. Zato tudi ne moremo govo.riti o polnilnem (stranskem ali 
pomožnem) sestoju in o glavnem (osnovnem) se:stoju, niti ne o p·olni-lnem sloju, ki se 
vrašča v prostor med želenimi, t. j. glavnimi -vrstami drevja (glej str. 65 odst. 2, op. M.). 
Tudi strans.ke drevesne vrste so želene, ne samo glavne. 

Mušičeva t·rditev v poglavju »Nastanek polni-lnega sloja« (str . 74, odst. 1), ·da imamo 
vrst-e drevja, ki ustrezajo »bodisi za zmes, bodisi za polnilni sloj«, ni povsem pravi·lna, ker 
nima splošne marveč le relativno verljavo . Verjetno je mislil tu na dejs-tvo, da imamo 
drevesne vrste, ki so po sv-ojih bioloških lastnostih bolj primerne .za sestavljanje polnil
nega dela sestaja · (n. pr. gaber in druge senčne drevesne vrste) o·d drug·ih (polsenčnih ali 
svetlobnih vrst). 

Sicer pa pride zaradi biološke dife-renc-iacije pri vsaki drevesni vrsti , pri eni bolj, 
pri drugi manj izrazito, prj eni hitreje, pri drugi počasneje, pri individuumih po položaju, 
ki ga v sestoju zavzemajo, do ra:wrščanja v razrede in do tv-orbe dveh -temeljnih delov 
sestaja: v glavnega in pomožnega dela . 

Hotel bi opozoriti še na to , da pri prebi-ralni secnJI (glej stran 74, l .) izločamo 

»starejšea (pred narekovaja postavil 1\1.) drevje v razmeroma kratkem časovnem razdobju 
(obhodnica 5-10 let), ne pa, kakor trdi Mušič, v dolgem. PomJa.dek se pri obeh vrstah 
sečenj, t. j. pri oplojni in prebiralni v teku svojega ·razvoja dviga iz pr.Halnega v vedno višje 
sloje ali etaže in se hkralli biološ-ko diferenc-ira v glavni ter pomožni (vJadajoči in podjarmljeni) 
del sestaja. Ne razvija se pa v glavnom in na splošno iz polnilne-ga v gJa,vni del, k<l!kor 
trdi· Mušič, ker se ne more. Po končani biološki diferenciaciji je drevje bolj ali manj bio
loško usta-ljeno v razredu, v ka:terega se je vrastlo v dobi goščave in v prvih letih dro-
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govnjaka, t. j. v najostrejši borbi za obstanek. Vrši se pa tudi obratni proces. Drevje v 

razvoju za.ostaja, gubi svoj prvotni dominantni položaj ter utoue v nižjem biološkem 

razredu. 

Mušič konča ·svoj prispeve·k s kratkim prikazom gozdnogoji·tvenih ukrepov, ki so 
p.otrebni pri ostalih •iglavcih: jelki, rdečem hol'u, macesnu, zeleni duglaziji in zelenem boru, 

medtem ko se je vse prejšnje razlaganje nanašalo na. nego·vanje smreke. Preda:leč bi me 
pr.ipeljalo, če bi se spus-til v razglabljanje o tem prikazu. 

V naslednjem poglavju >>Orodje za čiščenje nasa·dov in mladja<< opisuje Mušič 

srpi č n ·i vejnik. I·zkušnje nam bodo pokazale, .kako se bo v praksi obnesel in pre
zgodaj [}.i bilo .j.zreči ·O njem že svoje mnenje. I-deja po-daljšanja roke je vsekakor dobra 

in .pri o rp re zni uporabi tega vej nika ho brez dvoma prišla do izraza njegova prednost 
pred doslej uporabljanem srpom. Vsekakor pa samo srpični vejnik bre.z temeljitega osnov

nega znanja delavca še ne bo spremenil v >>kvalif.iciranega specia-lista gozdnogojitvene 
stroke«. 

V za-dnjem poglavju knjižice >>Nujni zahtevki za uspešno negovanje sestoj ev«, nam 
pisec ing. Ilija Lončar razlaga, od česa zavisi uspeh negovanja sestojev in pojasnuje, 
kakšni morajo biti pogoj.i za uspešno negovanje. Poudarja, da dobršen del naših stf.D'kov

njakov, predvsem mlajših, ne pozna -redčenja dovolj •temeljit•o in v praksi pr.i njem često ko
maj sodelujejo. Mnogi naši s.tro-kovnjaki prepuščajo redčenje delavcem samim, kar je še usod
neje. Ne morem pa soglašati z avtorjevo trditvijo (glej str. 84, odst. 4.), da je skrb za· 
gojenje gozdov glavna dolžnost logarjev. Po mojem, je to ena glavnih. dolžnosti gozdar
skega .inženirja - upravitelja. V delokrog loguja (g-o1zdarskega tehnika) spada pa samo 

nega mladja in čiščenje goščave pod nadzorstvom gozdarskega in~enirja, medtem ko je 
odkazovanje redčenja l.e izključno s~var visoko kvalificiranega s.trokovnja·ka. 

Z vidika so.dobne tehn,iJke negovanja gozdov Lončarjeva razprava torej ustreza zahte

vam, ki se danes postavljajo v državah z visoko raz·vi,tim gojcnjem gozdov. Posebno je 
pomembna ta ugotovitev zavoljo tega, ker predstavlja razprava .samorastlo delo dobrega 
opazovalca, praktika in teoreti.ka, ki je uasla iz njegovih dolgoletnih izkušenj, a je v svojih. 
osnovnih idejah popolnoma sodobna. Še bolj jasno bi prišle .te ideje o negi do izraza, 

če bi jih pisec razvijal 1z biološke .diferenciacije odraščajočega mladja, jih demon
striral na •tipičnem .primeru ·čistega sestaja in j·.ih grad•il ustrezno posameznim razvojnim 

st-opnjam. "Ker •tega ni storil, je vodilna nit (ne ci1j !) včasih precej zahrisana, vendar 
nikjer izgubljena. Mogoče pa je avtor menil, .da glecie na namen razprave, ta·ka zgradba 
ni potrebna. Mislim, da bi z njo razprava le -pr.idobila na svoji ja.snosti. 

Na žalost p.oglavje »Sestoji iglavcev« ni dopolnilo k Lončarjevi razpravi o negi 
listavcev. V tem poglavju je p-o mojem mnenj~ stvarno obdelana le prva .~topnja gojcnja 

go~dov. t. j. nega mladja, medtem ko druga (č.iščenje) in tretja stopnja (redčenje) prav
zaprav nis-ta obdelani. To pogla·v je tudi idejno nima notranje povezave z Lončarjevimi 
izvajanji, ker ni zgrajeno na istih splošnih (osnovnih) načelih. Zaradi tega na bralca deluje 
kot nekak privesek. tuje tdo, po.tem ko je predelal prejšnja (Lončarjeva) poglavja. 

Ob koncu sv.ojega razpravljanja mora:m ugotovi.ti, da je s to knjižico zapo-lnjena v 

naši strokovn-i literaturi velika praznina in da je za naše 1 oga rje in gozdarske 
teh n i ke ne samo popolnoma primerna, marveč nuj n ·O po tre b na. 

Naše DIT je ·S to knjižico izročilo slovenskemu gozdarskemu kadru odlično napotilo 

za negovanje listnatih gozdov. Treba je le še, .da naši logarji ·in gozdarski tehniki storijo 
sv-ojo dolžnost, t. j. da knjižic·o temeljito predelajo, si snov osvojijo in jo prenesejo v 
prakso . 

Po·srečena zamisel so tudi priložene s1ike na posebnem letaku s primernim besedilom, 

ki ponazoruje glavno misel o negi odraščajočih sestojev in ki bi moral biti pritrjen na 
vidnem mestu .pri vs::~kem okrajnem gozdarju, v vsaki upravi, logarnici ter na domu 

področnih go.zdarjev in okrajnih logarjev. 
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Na..~ gozdarski pomožni naraščaj ima sedaj možnost, da .se prav dobro pripravi za 
praktični j,zpit o negi listnarf:ih gozdov. Ne b.o imel več razlogov pritoževati se, da nima 
učnega pripomočka. Izpitni komisiji bi pa svetoval, da se pri spraševanju kandidatov, pred
vsem iz vrst našega pomožnega gozdarskega osebja, nasloni na •to knjižico. 

Ing. Jože Miklavžič 

ING. IVO PODHORSKI : »UZGOJ TOPOLA« 

(Zagreb 1951, str. 68, slik in risb 22, tablic 13. Založba: P-oljoprivredni na.kladni zavod 
Zagreb. Prodaja Cankarjeva založba, Ljubljana, Titova la .) 

Kot 6. zvezek Instituta za šumarska istraživanja NR Hrvatske je izšlo izredno važno 
deLo znanega strokovnjaka za gojenje topolov ing. Podhorskega. Pi-sec se je poslužil 
številne tujejezične literatu_re, ki jo tudi navaja, poleg tega pa je delo ohoga·teno z 
izkušnjami samega pisca, ki jih je lahko črpal iz rczulta1:ov SO le,tnega gqjenja topolov na 
velikih površinah Slavonije .in Vojvodine. 

Knjiga vsebuje opi& važnejših vrst topolov, ekološke, biološke in go·zdnogojitvene last
nosti najvažnejših vrst, predvsem domačih: trepetlike, belega, sivega in črne.ga topola ter 
jagnjeta. opisane so kanadske vrste, od kwterih so danes za na·s najvažnejše P. serotina,. 
P. robusta, P. marilandica, pa tudi ostale, ·ki utegnejo postati za na·s važne. Poglavje 
)>Uzg-oj top.ola« podrobno obravnava vsa dela od razmnoževanja, preko drevesnice, rnatič
njaka, sa·ditve, snovanja ·sestojev, gojenja, nege obrezovanja vej do prirastka in donosov 
najvažnejših vrst t01poJ.ov. Posebno poudarja važnost polnilnega sloja -drugih drcvesnih 
vrst in pravočasno redčenje. Navaja primer, ko so 11 letni nasadi P. Robusta v Dardi 
(Baranja) imeli srednji premer 17 cm v.išino 24m, Jesno zalogo pa 230m3 /ha. Lesna zaloga 
je bila tako velika kljub pretiranemu številu ·dreves na ha (1100 namesto 400!). Pri številu 
-100 dreves na ha bi bile debeline večje in prav tako tudi lesna zaloga znatnejša. 

Navzlic vsemu pa pisec opozarja, naj ne zanemarjamo svojih domačih vrst topolov, 
ker se zadovoljujejo s skromnejšim rastiščem. Obdelani so tudi najvažnejši škodljivci 
in bolezni, ki napadajo topole. Zadnje po·gla.v je govori o tehničnih lastnost ih in ·o upo
rablji v osti topo-lovega 1 esa ·za razne namene. 

Vse, kar je strokovnjaku za pr-a.Jk.tično delo potrebno, je opisano jedrnato in na 
1ahko umljiv način . Zat-o priporočamo knjigo vsem, ki jih zanima gojenje topolov . 
Knjiga bo preprečila mnoge sicer neizbežne neuspehe . Glede na svoj·o praktično vrednost 
daje, kakor vsa nova gozdar!tka strokovna .literatura, tudi snov za izpraševanje na stro
kovnih izpi·tih za gozdar.ske inženirje in tehnike. 

VI. Be 1 tr ft m 

ING. HAJRUDIN BU]UKAI~IC 
»ULOGA 1 ZNAčAJ 8UMA U PRlVREDI NASE ZEMLJE« 

Brošurico je izdala Gozdna direkcija v Banjaluki l. 1953, cena brošure je din 40.-. 
Nai'OČa se pri »Administraciji Narodnog šumara<< v Sarajevu, Titova uL 76. 

Av tor v uvodu na kratko opisuje gozdove LR Bosne in Hercegovine in njihovo 
s-plošno neugo-dno stanje. Zavzemajo sicer nad 40% celotne površine republike, ki sodi med 
uaj-holj gozdnate predele Evrope, vendar dejansko nad polovico gozdne površine odpada 
bodisi na popolnoma gola zemljišča. bodisi na grmišča (šikare); od le-teh goz-darstvo nima 
skoro nikakšne koris·ti. Tako stanje je posledica vel~ke·ga uničevanja go·zdav v toku 
nekoliko desetle-tij p·o tujem in domačem ka,pibalu (proslule dolgoročne bosanke eksploa
tacijske pogodbe), ki je poleg pus-toknja gozdov neusmiljeno izkoriščal ceneno delovno 
silu ubožnega p·Ddeždskega prebivalstva. 

Toda tudi v gospodarskih gozdovih se je povečini ne.prav.ilno gospodarila in se v 
veliki meri .še danes, tako, da se ti gozdovi po površini in po lesni masi iz leta v leto 
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občutno zmanJSUJCJO. Res s o morali za rad) povo jnc obnove in težke gospodarske situacije 
seka ti več Jwt prira ste, toda ravno zaradi tega ·bi bilo treba z lesom do skrajnosti_ varče

vat i, n e pa z n jim razsipavati . Pri tem se je zanemarjala tudi skrb za zdravstveno stanje 
gozdov; 15p regledovali -so gozdne škode, U·Zurpacije in krčitve celo na absolutnih gozdnih 

tl eh; zanemarjali so predpise o gozdnem redu in varstvu pred požari .ter goz.dnimi mrčesi; 

preveč se je razširila gozdna paša itd . »Mi imamo danes cele okraje, ki sploh nimajo 
gozda, a do nedavna so bili to z gozdom boga.ti kraji« ugotavlja avbor. 

Gozdno in lesno gospodarstvo je v BiH v •težkem p·olo.žaju. Po eni strani ima raz

sežne, bolj ali manj neodprte gozdove, ki. zahtevaj-o ogromne do-lgoročne investicije, po 
drugi strani pa se gozdovi v bližini na•selij prekomerno izkoriščajo. Boriti se morajo tudi 

proti nepravilnemu odnosu ljudstva do gozda, ki v svojem nerazumevanju uničuje enega 

glavnih virov blagostanja. Pričujoča ·knjižica je namenjena širokim plastem ljudstva ter je 

pomemben doprinos v težnji za izboljšanje razmer. 

Pri nas je o."snovni problem nekoliko drugačen, a v določeni meri še težji, n . pr. zni

žanje lesne zaloge v naših gozdovih na splošno pod polovico - iz podobnih vzrokov kot 
v BiH - .tako, da letni prirastek ne more več kriti sedanjih nujnih potreb prebivalstva. 

Vendar se naše ljudstvo še vse premalo zaveda težke si·tuacije oin oblastveni ukrepi za 

racionalno g·ospodar:s1vo z gozdovi ne zaležejo mnogo. Zato bi bilo prav, če bi tudi: 

pri nas .i.zdaja.li podobne, poljudno pisane propagandne brošure in jih v ustreznem številu 

delili šolam, raznim ustanovam in množičnim organizacijam brezplačno ali po zelo 
nizki ceni. 

F. S. 

PREDPISI 

TARIFA PROMETNEGA DAVKA 

(Izvleček iz Uredbe o prometnem davku, ki je objavljena v Uradnem ·listu FLRJ št. 55, 
z dne 30. XII. 1953.) 

Veja 313 - eksploatadja gozdov 

l. Drva za kurjavo vseh vrst din SOO.- do 800.-
2. Taninski les vseh vrst SOO.-

" 
800.-

3. Cel ul ozni les vseh vrst 300.- 800.-
4. Jamski les vseh vrst 300.- 800.-
5. TT drogovi in piloti vseh vrst 300.- 800.-
6. Hrastov.i tesani pragi 1500.-

" 
4000.-

7. Bukovi .tesani pragi 1000.-
" 

2000.-
8. Tesan gra·dbeni les ig·lavcev .3000.-

" 
4000.-

9. Orehovi furnirski blodi 1500.-
" 

4000.-

Pripomba:· 

l. ·Davčna osnova za drva za kurjavo in taninski les je 1 prun ., za osta•le sorti

.mente - 1 m.'l. 

2. Republiški izvršni. svet bo v okviru navedenih stopenj odredil stopnjo, po kateri 

·se bo za posamezne vr-ste in kvalitete gozdnih sortimentov pobiral davek na območju 

posameznih okrajev oziroma mes.t. · 

3. Davčni zavezanci so: 

a) gospodarske organizacije (gospodarska podjetja, zadruge, in dr.), državni organi 

m ustanove, zadružne in družbene organizacije, ·kadar navedene sortimente kupujejo nepo

sredno od proizvajalca; 
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b) proizvajalci (kmetovalci, zadruge in druge gospodarske organizacije), kadar nave
dene gozdne sortimente prodajajo drugim potrošnikom, ne pa potrošnikom iz prejšnjega 
odstavka. 

4. Na promet tesanega gradbenega lesa iglavcev, ki ga proizvajajo lesnoindustrijska 
podjetja, gozdne .uprave in gozdna gospodarstva se pla:čuje davek po stopnji od 3000 din 
po kubncm metru. Na promet ostalih gozdnih sortimentov, ki jih proizvajajo ti zavezanci, 
se- ne plačuje davek. Toda, če lesno industrijska podjetja kupujejo navedene gozdne 
sortimente od drugih proizvajalcev, morajo p-lačati tudi davek po predpisanih stopnjah. 

5. Davek se plačuje v občini, ne katere področju je stalno bivališče odnosno sedež 
proizvajalca lesa in sicer po stopnji, ki je veljavna glede na mesto proizvodnje lesa. 
Če se les ne proizvaja tam, kjer je stalno bivališče oziroma sedež pr-oizvajalca, se plača 
davek v občini, kjer se nahaja mesto proizvodnje in sacer tudi po stopnji, ki je veljavna 
za mesto proizvodnje lesa. 

6. Obveznost plačanja davka nastane: 
a) za davčne zavezance kupce (pripomba S) pod a) v momentu odkupa (prevzemanja) 

lesa ·in drugih gozdnih ·sortimentov; 
b) za davčne zavezance - proizvajalce (pripomba S pod b) v mom({)1tu, ko je pro

daja izvršena (izvršena predaja lesa). 
Izjemoma so ti zavezanci dolžni plačati -dave'k v naprej za one količine g-ozdnih. 

sortimentov, ki jih nudijo v prodajo izven mesta proizvodnje, -oziroma izven mesta svo
jega ·stalnega bivališča (sedeža), s tem da se bo vrnil plačani davek za one količine, ki 
bodo ostale neprodane. 

Na količine gozdnih sortimentov proizvajalcev, navedenih v pripombi S) pod b), ki se. 
bodo našle v prodaj-i (na trgu, težišču in podobno). izven mesta njihovega stalnega bivališča 
(sedeža) oziroma izven mesb proizvod)1je lesa brez po-trdila o plačanem dav.ku, se 
mora plačati davek pri občini, na katere področju se nahajajo gozdni sortimenti, h nimajo 
lesa na~le v prodaji (na trgu, tržišču in podo·bno) brez po-trdih o plačanem davku, se
potrdila o plačanem davku in -sicer po davčni stopnji, ki velja za dotično področje. Osebe, 
pri !katerih bodo n"ajdeni gozdni proizvodi brez potrdila o plačanem davku, bodo morale 
plačati redni davek , hkra·ti pa se bo proti njim uvedel postopek za kaznovanje zaradi 
pre-krška. 

7. Transportna p-odjetja (železniškega, pomorske-ga, rečnega in cestnega prometa) 
bodo -sprejemala v notranjem prometu na .prevo-z one gozdne sortimente, za katere koristnik 
prevoza predloži potrdilo o plačanem davku po tej tarifi oziroma p-otrdilo o tem, da so 
dotični •sortimeriti proizvedeni od lesno industrijskega podjetja, če so .izročeni v prevoz 
sortimenti, ki so jih proizvedla lesnoindustrijska podj.ctja. 

OPOZORILO O PROMETU Z LESOM 

Na podlagi 8. člena . uredbe o ureditvi prometa z lesom (Ur. list LRS, št. 23-/52) izdaja 
Državni sekretariat za gospoda-rstvo LRS k 2: členu te uredbe naslednje 

opozo-ril ·o: 

Od lastnikov, posestnikov in upraviteljev gozdov in gozdnega drevja smejo kupovati les: 

l. Državne gospodarske organizacije, ki so registrirane za predelavo lesa in trgovino 
z lesom, če jim tisti sor-timeut služi pri nep,osrednem izvajanju njihove osnovne ·dejavnosti, 
in sicer: 

a) podjetja za predelavo in preosnovo lesa kot surovino za predelavo na lastnih obratih ;:. 
b) rudniki, jamski les; 
c) gradbena podjetja, gradbeni les; 
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d) podjetja s kuriVJom, vendar le drva in oglje, ·ostale sortimente pa le po posebnem 
pooblastilu, n. pr. rudnikov za jamski les, tovarne celuloze za celulozni les ·in podobno ; 

e) podjetja, katerih predmet p.oslovanja je lesna trgovina. 

2. Kmetijske zadruge in zad·ružna podjetja les iz zadružnih in zasebnih gozdov . 

3. Zasebniki samo za les za pottrebe svojega gospodarstva in za potrebe svoje obrti, 

-če je ta po prodpisih registrirana . 
Kot nakupovalec lesa na panju in sortimentov gozdnega drevja sme nastopi·ti samo 

pooblaščena ·oseba, uslužbena pri gospodarski organizaciji, .ki je po go.rnjem upravičena 

do nakupovanja lesa. 

Nakup-ovalci morajo biti vpisani v register okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, 

v katerem območju ima podjetje, ki nakupuje, svoj sedež. 

Nakupovalci se morajo zglasiti z ustreznim potrdilom (legitimacije) pri okrajnem 

(mestnem) ljud6kem ·odboru, na območju katerega žele nakupovati les. 

Oktrajni (mestni) lj_ud~ki odbor ne sme izda·ti spremnic za prevoz lesa, če ni bil pri

dobljen po dol•oČbah tega opozorila . 

Proti kršiteljem bodo okrajni (mestni) ljudski odboTi upo·rabili dol-očila 7. člena 

na ve dene ured·be . 

Ljubljana , '"'dne 30. januarja 1954. 

Stev.: V/3-201/1-54 Državni sekretariat za gospodarstv:o LRS 

ODLOK O OMEJITVI šTEVILA KOZ NA OBMOčJU OKRAJA SE2ANA 

(Uradni list LRS štev. 34 z dne 6. X. 1953) 

l. člen 

Na območju okraja Sežana se omeji število koz, ki jih smejo rediti kmetijska gospo
dars tva, in si cer: 

a) gospodarstva, ki imajo pre-ko enega hektara obdelovalne zemlje, ne smejo rediti 

nobene koze; 

b) g.ospodarstva, ki imajo do enega hek•tara obdelovalne zemlje, smejo rediti največ 

dve kozi. ako ne rodijo goveje živine. Ako pa redijo govejo živino, ne smejo rediti 

nobene .koze. 

2. člen 

Za ·obdelovalno zemljo po tem odLoku se štejejo njive, vrtovi, sadovnja·ki m trav

niki (vštevši senožeti z enkratnim odkosom). 

3. člen 

Omejitev števi.la ·koz po 1. členu tega odloka se mora izvesti do konca leta 1953. Vse 

·odvečne koze lahko gospodarstva koljej·o za sv·oje potrebe ali pa jih prodajo po prosto 
formiranih cenah. 

4. člen 

Kdor 1ma oziroma redi koze v večjem . številu, kakor je dovoljeno po l. členu tega 

odloka , se kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni po 
2. členu uredbe o omejitvi paše koz (Uradni list LRS, št. g4-J97/1953). Ob p'0gojih iz 

39. člena temeljnega zakona o prekrških se lah·ko izreče tudi odvzem ko.z, ki so predmet 

prekrška. 

5. člen 

• Ta odlok velja od dneva objave v >>Uradnem listu LRS « . 

.St. 1-2815/15-1953 z~ predsednika OLO Sežana podpredsednik: 

Sežana. dne 22. septembra 1953. Anton Ovčarič, l. r. 



STROKOVNI IZPITI 

Z ozirom na zelo majhno šetvilo za zimski rok -prijav.)jenih kandi-datov za oprav
ljanje ·izpitov za gozdarske in?.enirje in ni-žje gozdarske tehnike sporočamo-, da izpit-ov v 
-tem roku ne bo, pač pa bodo kandidati opravljali s-trokovne izpite iz g-ozdarske stroke v 
spomladanskem roku v mesecu maju . Natančnejši rok za pola-ganje izpitov bo pravo
časno objavljen. 

Kandidati naj izkoristijo zims·ki čas za temeljito pripravo in morebitno organiziranje 
potrebnih se-minar jev. 

Izpitna komisija za gozdarsko stroko LRS 

DRUŠTVENE VESTI 

DELOVNE SMERNICE TRIGLAVSKE SEKCIJE 

Letos januarja je bil občni zbor triglavs-ke sekcije,·:~ kjer je bilo IZ pregleda lansko
letnega udejs-tvovanja možno sklepa"ti , da je bilo društveno delo v mnogem uspešno. 
Po-leg raznih predavanj in javnih pre-dvajanj filmov so priredi-li več uspelih ekskurzij . K 
uspešnejšemu društovenemu udejstvovanju so mnogo pripomogla podjetja, ki so z denarjem 
podprla uresničitev delovnega programa. Okrajnemu ljuds-kemu odboru Radovljica, GG 

. Kranj in Bled ter LIP Bled je upravni odbor izre-kel priznanje za pomoč pri poživitvi 
društvenega dela . 

Pri obravnavi dosedanjega in bodočega društvenega dela je bil-o podanih več koristnih 
smernic. Naj omenim le najvažnejše. Eno osnovnih vprašanj je nadaljnja poživitev 
društvenega de-la. Pri tem je stremeti za živahnejšo dejavnostjo ne le poedinih članov, tem
več je po:trebno vzbuditi zavestno stvoktovn·o samoiniciativnros·t. Sekcija in njeni člani morajo 
biti v tesni zvezi s političnimi in str-okovnimi forumi njih'Ovega področja, morajo biti 
aktivni del gospodarstvenih forumov in .preko njih uveljavljat-i smotrne strokovne zahteve , 
ki so v korist skupnosti. Zavedati se moramo, da je od aktivnosti in strokovnega uveljav
ljanja članov v veliki .meri odvisno utrjevanje strake. V zvezi ·s p-opularizacijo gozdarskih 
in lesnoindustrijskih problemov si je sekcija zadala nalogo. da bo zlasti v večjih centrih 
seznanjala -delavce, intelektualce in m-ladino z vprašanji gozdnega in lesnega gospodarstva. 

Da se poglobi -strokovno znanje članov in da se uspešneje rešujejo gozdarski in 
lesno-industrijski problemi je 'bilo sklenjeno, da se bodo v zimskem času dvak~at mesečno 
vršili enodnevni sestanki vseh članov. Podjetja in OLO bodo finačno om-og,Qčili udeležbo 
člans-tva na t(;h sestankih. Prepričan sem, da je ta ideja ena osnovnih za uspešno stro
kavno delo sekcije in bi jo bilo dobr-o po-snemat!, kjerko-li je :to mogoče. 

Glede dopisovanja v strokovni glasili je obveljala stališče, da je potrebno prenehati 
z dosedanjo neaktivnostjo . Priporočljivo bi bilo določiti v sekciji enega od članov, ki bi 
skrbel za organizacijo lega dopisovanja . 

Važna nalo-ga je tudi vzgoja logars-kega kadra v obeh sektorjih. Logarje bo po
trebno na ustreznih tečajih seznaniti s snov jD ki je določena za strokpvni -izpit. člani sekcije 
b-odo pomagali pri orrganizaciji in izvedbi teh tečajev. 

Sekcija bo tudi povečala skrb za strokovno vzgojo delavcev . Društveni upravni 
odbor in sindikalne organizacije ter podje-tja b-odo mora-li poskrbeti za ustrezno kvali
fikacijo gozdnih delavcev. 

Na osnovi .okvirnega delovnega programa, ki si ga je sekcija zastaviJa, lahko pričaku
jemo, da bo bodoče delo sekcije plodno; pri tem pa bo potrebno, da se bodo {:lani zavedali 

,., Bivša gorenjska s~kcija se je pred kratkim razdelila na dve sekciji, na triglavsko 
10 kranjs)-o. 
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pomena, ki ga im a strokovno uveljavljanje društva za napredek stroke in narodneg<h 
gospo da<r ·tva. N o·vo ie.voljenemu odboru sekcije (za predsednika je bil ponovno izvoljen. 
tov. inž. ]. Ho·čcvar, za tajnika inž. Golob za blagajnika tov. Meze) ž~limo uspešno delo 
v pričakovanju, da nas o uspehih svoje sekcije in delovnih sestankov podrobneje seznanijo 

pri pevk i v naših glasilih . 
Ing. Miloš S 1 o v n i k 

OBčNI ZBOR DIT GOZDARSTVA IN LESNE INDUSTRIJE 

Na občnem zboru DIT GLI, ki je bil 6 . februarja t. l. v veliki dvorani Sindikalnega 

doma v Ljubljani, je bilo prisotnih 119 delegatov sekcij. in članov; obenem s pooblastili 
je ob~ni zbor sklepal v imenu 740 članov. Vseh članov je po sedanjem spisku 839, od 
tega 398 rednih in 441 izrednih. Stevilo · članov je v zadnjem letu narastlo za 116 članov 
ali za 16%. 

Občnega zbora so se uddcžili kot gostje : odposlanec Zveze g<>·zdarskih .društev FLRJ 
ing. Stjepan Suric, sekretar Zveze DIT LRS ing. Janko Torkar in predstavnik DIT agro
nomov ing. Mirko Peternel. 

Najprej so funkcionarji podali izčrpna poročila: predsednik, 1ajnik in blagajnik 
upravnega odbora, urednika strokovnih glasil, predstavniki pod.I'očnih sekcij in nadzornega 
od bOtra. 

Odposlanec Z~eze iz Beograda je poudaril, da nam pri uveljavljanju naše str·oke so
cializem daje široke možnosti. Celotno problematiko gozdnega ·Jn lesnega gospodarstva ne 
glede na sektor la•stništva še nikoli nismo obravnavali tako nazorno in poučno kot sedaj. 
Ne smemo pa se ustrašiti naporov in .ovir, ki izvirajo iz •tega, ker so naši rezultati O·dvisni 

od dolgega o•bdobja. Iz poročil sekcij se je videlo, da so pravilno razumele sv·ojo vlogo in. 
so aktivnejše kot v drugih republikah. 

Tajnik Zveze DIT LRS je na.glasil, da zavis.i od naših društev, kako si homo s svojo· 
rep-ubliško zvezo koordinirali delo, da bi vsi skupaj dosegli čim boljše uspehe. Veseli 
se uspehov našega društva in mu želi še pl•o.dnejše naaaljnje delo. 

Zastopni-k kmetijcev se je dotaknil stičnih točk med gozdarji in kmetijci ter je naglasil, . 
da je potrebno tesno sodelovanje in sporazumno reševanje konkretnih vprašanj, ki se na 
terenu javljajo. V tem oziru bodo sekcije opravile .pomembno nalogo zlasti pri napre.dku 
naše vasi . 

Iz poročil funkcionarjev .se je videl ·očiten napredek društva, ki se uveljavlja z vedno· 
kvalitetnejši.m delom. Nova sproščena družbena in gospoda·rska ureditev nalaga diUštvu 
vedno večje naloge, ki sicer skoraj neopazno toda nenehno rastejo. Pri tem pridobivajo
tudi društvene sekcije na sv.ojem pomenu, kot društvene življenjske žile, po kateri)l se 
pretaka hotenje in delovanje med ma·tico in terenom. Sekcije predstavljajo uresničenje

naših načel in gosp.o.darskih p·rizadevanj. Zabo se veselimo napredka in živahnosti sekcij,. 
kjerkoli jo opazimo. 

Posebno -priznanje .gre našim gospodarskim članom, t. j . .podjetjem in njihovim 
voditeljem , za izkazano razumevanje, ko so nas podprli z gospodarsko članarino in s. 
prispevki za strokovni tisk. Brez materialnih sredstev bi bilo vse naše prizadevanje· 
zaman. Naj ~bo vsem g·ospodarskim članom v zadoščenje, da smo njihove· .pri.spevke cenili 
ne le po materialni strani, ampak tudi kot moralno vzpodbudo in smo jih s preudarkom 
usmerjali v one namene, ki smo jih. ocenili kot najkoristnejše hkrati za naše kadre in za. 
podjetja. Na ta način se ta "'redstva prelivajo nazaj v one namene, za katere so tudi sama_ 
podjetja ·dolžna. skrbeti . če je za posamezna podjetja po•trebna reklama, ki jo najdemo po· 
vseh čas<>.pisih, je še tem bolj potrebna reklama za na.šo cdo·tno stroko, zlasti v naših razme
rah, ko moramo premagovati razna nera-zumevanja. Če napredek proizvodnje opiramo na. 

drage stroje, ga moramo še tem bolj opreti na kadre, ki so temelj vsakemu p.apredku .. 
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rednost voditeljev podjetij se zrcali tudi v tem, koliko so prispevali za kvalitdni napredek 

telu1ičnega kadra. 
N enehoma p.rihajajo na površje novi problemi. Pogosto jim v celoti sami nismo kos. 

r našo stroko p-osegajo interesi mnogih drugih gtrok, katere moramo pritegniti k skupnemu 
reševanju. Ne smemo biti več skromni in da molče ali nekritično po.slušati in čakati, ali 
-pa biti zadov.oljni z breznačrtnostjo in pasivoostjo. Do1žni smo v o.kviru samouprave z 
zavestjo polne odgovornosti do družbe sa~ni presojati in usmeriti gospodarsko dogajanje 
okrog nas. Us trezne ukrepe moramo izbra.ti sami, nato šele smemo zahtevati, da jim 
-v·od ilni krogi utre jo pot. V sak stroko vo jak, če ho'Če opravičiti to ime, je dolžan boriti se 
na fronti tam, ;kjer je najbolj potreben, ne pa se omejiti le na kruhoborbo v ozkem obsegu 
·svoje službe. Res je, da bo vsak največ dosegel na polju svoje ožje sposo:bnosti , t·oda ne sme 
pozabiti, da;se mora uveljavljati tudi v obsegu skupuega o·kvira, ki obdaja tudi njega. 

Naš strokovni kader prihaja v dotika s širokimi ljudskimi sloji. P.ognstoma je nje
_gova ožja dolžnost v na.sprotju s trenutnimi zahtevami ljudi in okolja. To zahteva visoko 
strokovno in družbeno zavest ter sm:i.sel za pravilno. preptričevanje. Mi vsi smo tem borcem 
-dolžni nuditi pomoč ta·ko , da se bodo zave.dali , da delajo za naše skupne potrebe in 
zahteve. Zato se moramo brigati za slehernega našega uslužbenca· in delavca. 

Namesto bojazni pred nerazumevanjem okrajev za gozdno in lesno gospodarstvo morata 
biti usmerjena naš vpliv in prizadevanje, da bodo prav ·okraji, v neposredni povezavi z 
ljudstvom, poborniki naših načel in potreb. Naše sekcije morajo ravno v tem pokazati 
~vojo zrelost in vpliv. 

Gozdarstv.o in lesna industrija sta interesno neločljivo povezani. Čeprav imata močno 
različno toriš č e dela; ne smeta izgubljati energije v medsebojnih naspro.tstvih. Dovolj je 
priložno!;ti, da se mneja razbistr.ij·o, če ne drugače tudi v najostrejši ·debati, toda iz nje 
mora izhajat i kot sonce enotno s·tališče, ki naj ogreva obe stroki. Naša lesna industrija je v 
':eliki meri zastarela , v enaki meri pa tudi ovredn-otenje lesne surovine. V ·s k Ladi ti 
kapacitete , dvigniti donos g •ozdov in izbolj š ati gospodarski 
p ·o t e n c i a l 1 e s n e i n d u s t r i j e ·O z i r o m a l e s n e g a g o s p o d ar s t v a , z a
h t c v a o d n a _., v s e h t o 1 ~ k o n ap o r .o v i n m o č i., d a s o n a š e s i 1 e 
p r e m a j h n e i n j i h n e s m em o ·z a p r av l j a t i v o b o j e s t r a n s k o š k o d o. 
V življenjskem interesu gozdarstva je torej, ·da surovine usmerja v svojo bazično industrijo, 
t. j. v lesno industrijo. 

Kar se tiče glavnega društvenega dela v -preteklem letu, se je razvijalo v številnih 
predavanjih, debatah, ekskurzijah in posvetovanjih ter uveljavljanju interesov stroke 
pred raznimi forumi. Moralna sila nekaterih širših sestankov je vpliva-la, da se je lahko 
uspešno zagovarjalo s-tališče prizadetih. Tako so n. pr. prenehali gov.otTiti o razbijanju 
LIP, kar bi bilo .zelo šk.odljivo glede na že itak preveliko razdrobljenost lesne industrije. 
Glede perspektivnega plana. se je miselnost smotmo usmerja·la tako , da je v zamisli marsi
kaj že dozorelo, kar sicer še n.i napisano. Posebna številka revije »Tovariš«, seminar za 
strokovne izpite, priprava predavanj za -kmetijske seminarije, akcija za topole, večje in 
manjše ekskurzije itd ., so oči.ti dokazi našega uspešnega uveljavljanja. S posvetovanjem 
v Celju je bilo prvič zajeto celotno lesno gospodarstv.o ob upoštevanju vseh koristnikov 
lesa. Sklepi tega po·svetovanja bodo kažipot za nadaljnje prizadevanje .. Sele .koncem leta 
smo začeli s prj.pravami literaturre za nižji kader. P.odobno je tudi glede logarskih izpitov. 
Ni še izdelan pro-gram za lesne s·trokovnjake-pripravnike. 

Naše sekcije so povečini pokazale lep napredek, kot sm-o to vi.deli iz njihovih poročil 
in z neposrednimi stiki tekom leta. Pri tem so p·osebno pohvalna naslednja p~izadevanja 
in uspehi: seminar.iji za izpopolni·tev logarskega ka.dra (Novo mesto, Celje, Ljubljana, 
Bled, K·oČevje, Maribo·r), priprava skript za tečaj za delavce (Slovenjgradec), širjenje 
strokovne prosvete s filmi in skioptičnimi slkami (Bled, Nov.o m~st.o) , poučne ekskurzije 
(večina sekcij), sodelovanje .z drugimi strokami z vzajemnim obravnavanjem problemov 
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v zvez i z .lesom (Bled), širjenje prosvete s pomočjo šol (Ble.d), uveljavlj•anje pri OLO in. 
gozdarskih komisijah (Bled. Kranj, Kočevje), izločanje tehničnega lesa iz sortimentov, 
uamenjenih za -kurjavo (Kranj), iniciativa pri izdelavi perspektivnega plana (Kočevje 

Kranj), aktivizacija naročnikov strokovnih glasil (Celje, Slovenjgradec, Postojna) .itd. Pri
morska in mari bors~a sekcija sta v delu močno zaostali . 

Glede naših strokovnih listov je treba poudar.iti, da sta vkljub vsem težavam vzdržala 
in izpolnila svojo nalogo. Pri tem gre veliko priznaje podjetjem, ki so z dotacijami omo
gočila redno izhajanje. obeh glasiL Urednika sta bila postavljena pred nalogo , shajati 
s proračunskimi 'Sredstvi, v km sta z varčevanjem ·in gospodarnostjo tudi uspela. Pač pa je 
vprašanje naročn-ikov in plačevanje naročnine še nekako senčna plat. Glasilo »Les« stane 
letno nad 1000 din, naročniki pa pla·čajo zanj le 500 din, razliko krijej-o dotacije in oglasi. 
;,Gozdarski vestnik« stane nad 800 din letno, toda naročniki plačajo le polovico. Vkljub
temu je b:ilo plačevanje naročnin pri 01beh glasilih zelo neredno, kar povzr-oča delo in_ 
stroške. Obrnili smo se na naše sekcije , da z -osebnim stilwm uredijo vprašanje dolžnikov· 
in bodočih naročnikov. Pri tem ne gre le za denar, ampa,k ~tudi za mobilizacijo strokov
njakov za lastna glasila, kot 1to. zahtevata ugled stwke in p~klicna zavest. -Podobne te-žave 
so z dopisniki in sotrudniki s terena. Sice-r se je število s.otrudnikov lani nek~oliko povečalo, 
n. 'pr. pri >>Gozdarskem vestniku« za 29%, od tega izven Ljubljane za 1.'3%, vendar je to 
še vse premalo. Pri tem pričakujemo v-pliv sekcij. Dos-edanja kritika vseb.ine glas.il je bila 
preskopa, zato naj bi se v bo~doče pohv:ila. • 

Iz blagajniŠ!kega poročila sledi , ~da je društv-o imelo lan-i 1,005.199 din prejemkov ali 
l1l% v primerjavi s pr-edvidenimi i.n 678.570 din izdatkov ali 87% od -predVIidenih. 

Nad-zorni odbor je s tehtno analizo očrtal -opravljeno -delo, to mu je ·bilo tem laže, 
ker sta dva njegova člana prisostv,ovala s.kor.aj vsem sejam upravnega ·odbora. 

Pri voLitvah so bili izbrani sledeči tovariši v upravni in nadzorni -odbor ter k-ot 
doda-tni člani v plenum: 

Upravni odbor: predsednik: ing . Lojze Funk!, taj·nik: ing. Gregor Kersn1,k, člani odbo-ra 
(po vrsti z ozirom na število glasov) za sektor gozdarstva : ing. Z. Turk, ~ing . B. 2agar, 
ing. A Knez. J. Puč-ko , J. Zagar. ing. D. Kajfež in ing. F. Ra·iner; za sektor lesne 
industrije: R. Kremesec, ing. M . Slovni.k, ing. J. Hočevar, T. Ma:rolt, ~ing. I. Možina, ing. V. 
Najžar in Cveta Volarič . 

Nadzorni odbor: ing. D. Cerjak_. ing. L. žumer, Jože Knez. 
Dopolnilni člani za plenum: R. ·Lukman, ing. J. Osterman, A. Suhad-olnik, J. Kiš in 

ing. F. Flach. 
Na :podlagi ra.opral\'e je občni zbor sprejel za bodoče dru-štveno delo 1smernice in naloge, 

ki jih je komisija (sestavljena od članov : ing. M. B:rinar, ing. Jug, ing. Krebelj, ing. 
Kuder in ing. Z. Turk) združila v naslednje sklepe: 

l. Doseda-njemu upravnemu odboru · se da razrešn.ica s -poh-valo, dosedanjemu predsed
ni.ku pa se izreče posebno priznanje. 

2. Sklepe celjs-keg-a -posvetovanja o gospodarstvu z les-om naj sekcije DIT obdelajo 
na posebn-ih se>stankih, ko prejmejo refera{ -s sklepi (ki se ho ponatisnil) in naj v tem smislu 

z ozirom na svoje p·odročjc smo-trno u-krepajo. 
. 3. Upravni ,odbor naj v smislu pripor-očila delegata Zveze g-ozdarskih društev FLRJ še 

bolj poglobi povezavo z društvi drugih republik in z zvezo. Prav tako je heba vzdrževati 
in poglobiti stike z Zvezo inženirjev in teb)likov LRS, kot je to nakazal njen delegat. 

4. V duhu sklepov celjskega posvet-ovanja naj sekcije prevzamej-o i~niciativo pri 
obravnavi in sestavi per-spektivnega plana za svoje področje, pri čemer je treba upo_
~tevati republiški o-kv-ir prespektivnega plana. 

5. P-ozdravlja se akcija nekaterih sekcij za širj-enje strokovne prosvete in propagande 
s pomočjo filma ter skioptičnih slik; pripor-oča se vsem sekc-ijam, da po svojih možnostih 
to akcijo posnemajo. 
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, 
6. Sekcije naj na terenu sodelujejo s sekcijami drug-ih strok, zlasti s sekcijami kme

ti jcev, s katerimi naj solidam·o rešujejo stična vprašanja. 
. 7. Sekcije naj povabijo tudi pred~tavnike OLO in učiteljstvo na primerne sestanke, 

da na ta način čim bolj uveljavijo naša načela in ukrepe. 

S. Povsod, kjer se tmši t.ehnični les iglavcev za .kurjav·o, mora~fo sekcije posredovati 
p ri podjetjih in ukrepati, da se tehnični les čim bolj uspešno zamenja z drugim kurivom. 

9. V se sekcije naj pripravijo tečaje za izpopolnjevanje nižjega gozdarskega kadra,. 
v kolik·or to še niso stori:l.e, da bo ta kader lahko uspešneje vršil svojo službo in lv.že 
oprci!Vil strokovne izpite. 

1 O. V svoje oglede ali ekskurzije naj sekoije uvrstijo tudi rudnike in druge potrošnike 
lesa in te ·obiske združijo s primerno razlago in vplivajo na varčevanje in racionalno 
porabo lesa. 

11. Akcija se·kcij za dopisn•ištvo v naše liste naj se nadaljuje z namenom, da se čim 
bolj poživi obravnavanje terenske operativne pr·<Jblematike. 

12. Sekcije naj na svojem podro.čju razčistijo vprašanje naročnikov na strokovni 
glasili »Gozdarski vestnik« in »Les«. 

13. Upravni odbor naj skrbi, da se pripravi pr·ogram izpitov za lesnomdustrijske 
pripravnike. 

14. Upravni odbor naj sodeluje z izp:itno komisij-o in fakulteto -ter obdela vprašanje 
strokovnih izpitov za inženirje, ki so del-oma a,hsolvirali biološko, deloma tehnično stran 
fakultete v Zagrebu. P.r.i tem naj ·konzultira tudi sekcije ali obravnava na plenumu. 

15. Upravni odbor naj razm<Itri vprašanje šolanja delavcev v skladu z vprašanjem 
nji ho ve kvalifikacije in poskrbi za os tvaritev sklepov. 

16. Spričo nezadostnih sredstev za uspešno in hitro vzgojo kadrov se priporoča 

podjetjem in organ-izacijam, da s štipendijami :in prispevki za ekskurzije p·o.dpro hitrejše 
_izpopolnjevanje strokovnega kadra. 

17. Kmetijsko-gozdarsko posestvo v Kočevju ne ustreza današnji stopnji razvoja kme
tijstva in gozdarstva. Pripor-oča se DIT GLI, da to za·devo ponovno prretrese in odločujoči 
oblasti stavi ustrezen predlog za .osamosvojitev gozdnega gospodarstva. 

18. Občni zbor odobri sklep plenuma o.d 16. V. 1953, s katerim se je k·ooptiralo v 
upravni odbor po enega predstavnika vsake sekcije DIT. 

19. Spremeni in dopolni se čl. VI(! društvenih pravil, tako da šteje upravni odbor 
skupaj s predsednikom in tajnikom 16 članov, oziroma poleg predsednika in tajnika še 
14 članov. Voli se na podlagi kandidacijske liste, ki ima. dve skupini kandidatov, posebej 
za gozdarstvo in posebej za lesno industrijo. Vsak volivec voli iz vsake skupine polovico, 
t. j. 7 članov odbora. (P,rcdsednik in tajnik se volita posebej kot do sedaj). 

20. Za delegata Zvezi. inženirjev in tehni.kov LRS sta izvoljena vodji obeh sektorjev 
upravnega odbora ali oba po·dpredsednika (za gozdarstvo in lesno industrijo). 

21. Za del ega ta v plenum Zve7.e gozda.rskih društev FLRJ v Beogradu sta izvoljena 
tov. ing. Anton Knez in ing. Miran Brinar. 

22. članarin-e in naročnene listov ·ostanejo iste kot v letu 1953, pač pa je nujno, da 
podjetja čimprej nakažej-o sv.oje prispevke za strokovne hste in gospodarsko člana.rino 

ter da sekcije pTidobivajo nove člane, da hodo soli·dni naročniki in či·tatelji naših 
strokovnih glasil. 

23. Proračun je sprejet tako, kot je bil predložen za Društvo in posebej za »Gozdarski 
vestnik« ter ))Les«. 

Na splošn{) je občni zbor pokazal pohvalno zanimanje za duuštveno delo. Potrebno je 
v tej smeri nadaljevati -in strniti vse sile ·o~rog_ naše.ga strokovnega pa:rlamenta. Z ljubeznijo 
do svoje stroke in do svoje domovine moramo na delu pokaza1i, da z b-orbo za svoja 
načela koristimo vsej naši skupnosti. 

Ing. Z. Tur k 
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INTERESNA SKUPNOST GOZDARSTVA IN LESNE INDUSTRIJE 

( P r e d l o g i n s k l e p ·k o č e v s k e s e k c i j e D I T) 

Dr. inž. R. Pipan je objavil v Gozdarskem vestniku 1953, št. 2, članek "Q finančn ·i 

-rentabilnosti gozdnega gospo·darstva«, v katerem ja.sn.o in stvarno obravnava pwblematiko 
gozdarstva in lesne indust·rije glede na sedanje stanje te stroke ter nakazuje njen nadaljnji 
r~zvoj. Vsak vesten gozdarski in lesnoindu-strjiski strokovnjak bi se moral poglobiti v ta 
članek in ga dob.ro analizirati. Dasi je članek jasen, obsega le načelne misli in se dotika 
.s amo načelnih problemov, ki jih moramo gozdarski in lesni stro·kovnjaki vseh stopenj 
dodobra spoznati in poskrbeti za njih reševanje in uresničevanje. 

Gozdarstvo kakor lesna industrija Slovenije sta danes v takem položaju, da je nemogoč 
dober in hiter napredek brez tesnega sodelovanja obeh dejavnosti. Dr. in-ž. R. Pi.pan pravi 
v članku: »Gozdno gospodarstvo in lesna industrija, imata popolnoma enake interese: gozdar
stvo je odvisno od napredka lesne industrije_. da bi tako -našlo kupca, ki -lahko plača vedno 
boljše cene. a lesna industrija je odvisna od napredka gozdarstva, izb01ljšanja prirastka, 
da bi zagotovila tako primerne ·in vedno večje količine surovin ustrezne kvalitete.« 

Ta trditev mora biti popolnoma jasna vsaj vsem gozdarjem in lesarjem, 'ki želijo 
našima strokama (go-zdarstvu in lesni industriji) hiter in uspešen razv.oj. Stališče nekaterih, 
ki brdijo, da sta gozdarstvo in lesna industrija -dve veji naše stroke, .ki nimata ni.č skupnega 
razen surovine, katero eden prodaja, a .drugi kupuje, je napačno zaradi tega, ·ker danes ni 
les v go~du samo zaradi gozda, temveč je les v go-zdu zelo važna in vedno bolj kritična 
industrijska surovina, prav tako pa tudi lesna .industrija ne pomeni danes le žage in desk, 
plo hov . i:td., marveč je to industrjja, ki predelu je ·lesno maso v vrednejše izdelke. To velja 
za ves svet in seveda tudi za nas. če pa upoštevamo dalje še sedanji položaj naših gozdov 
ter lesne industrije, tedaj moramo nujno spoznati, da je rešitev obeh vej te str-oke le v .nujni 
ozki povezanosti . Zakaj? 

Našim gozdovom moramo ustvari·ti tako 1e.sno industrijo, ki ' bo naš les čimbolj ·opleme
nitila in dvignila njegovo vrednost, kar bo ustvarjalo sr-eds-tva za vzgojo in ureditev naših 
gozdov. To bo dalje vodilo do tega, da 'bomo opustili zaJStarele in raztresene žagarske obrate, 
nove in rentabilnejše pa razvijali v moderno predelovalno industrijo. Tako se bo-do naši 
gozdovi p·rav.ilneje izkoriščali le v višini predvidenega etata. To se pravi, da naj bi 
gozdarstvo, t. j. vzgoja in eksploatacija gozdov, ·izkoristilo od eta-tne lesne mase do skrajnih 
možnosti ves lesni material in ga v svojih ·obratih predelalo v najboljše sortimentc. Lesna 
industrija, t. j . mehani·Čna .predelava, pa bi imela .takoj dovolj surovine za obrate, ki bi po 
ukinitvi odvišnih dalje o-bratovali in se razvijali v višje stopnje industrijske predelave. Na 
ta način bi ·odpadla umetno ustvarjena meja med tema dvema dejavnostima. Tako bi 
ustvarili pogoje, da bi dajala industrija goz.du večji finančui prispevek, gozd pa industriji 
vse možnosti razvoja in o.bstoja. 

Sedanje stanje slovenskega gozdaPStva bo v nekaterih primerih povzročilo, da bo za 
določen čas industrijska predelava lesa trpela na račun izboljšanja gozda ali nasprotno, 
vendar se bomo mogli temu v veliki meri izogniti, če bo medseb~jno sodelovanje veljalo 
za vse ozemlje LRS. Cilj vseh gozdarjev in lesnih industrijcev mora biti pravilen razvoj 

·Obe-h deja vnos-ti. , 

Kočevska sekcija ·DIT, ki je ob-ravnavala to vprašanje s splošnih in nepristranskih 
vidikov, je sklenila predlagati, da se ustanovi koordinacijski O•rgan med Zvezo gozdnih 
gospodarstev in Združenjem lesnoindustrijskih podjetij ~a bolj smotrno reševanje skupnih 
_problemov. V zvezi s tem predlogom moramo opozoriti na ·to, da imata gozdarstvo in lesna 
industrija v vseh ostalih republikah naše domovine enotna združenja z namenom, da bi se 

združila tudi v enotna podjetja. 
Kočevska sekcija DIT GLI 
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NEI{AJ KRITIČNIH IN NOVIH MISLI S PODROČJA 
POGOZDOV ANJ IN 1\iELIORACIJ 

Alojzij Muš ·i č (Celje) 

V gozdnem gospodarsluu so agrotehničnim ukrepom določene meje. 
Ohra.niteo nara.onega gospodarskega gozda pomeni odklon od uporabe 
agrotellničnih sredstev. 

I 

Ne mislim pisati o pravilni izbiri ustreznih vrst s<Vdik in semen za različna 
prirodna ras6šča ter o najboljših ·načinih in rnetadah .praviLnega sajenja in setve, 
ke~r je v•se to že obdelano v obsežni literaturi in ker sodi med osnovno .znan j.e vsa
kega gozdarja. Hočem navesti le nekaj načelnih ·pomanjkljivosti i·z dne-vne -prakse 
in iz njih razviti nekaj n ovih misli . 

Vsako leto kritično p regledujemo in ocenjujemo sadike, ki jih dobivamo za 
pogozdovanje iz raznih goz·dnih .drevesnic. ~raksa je pokazala, ·da je uspeh :po
go.z.dovanj odvisen največ od kako.vosti sadik. Na:j bo ma.nipulacija s sadikami še 
tako dobra, saj,enj·e .še ta:ko 1pravilno izve-deno , uspeh ne mo.rc biti zado.vo1jiv , če 
so bile posajene slabe sadi•ke. (Seveda .ho ob slabi manipulacij i s sadikami io oh 
nepravilne-ro sajenju, četudi z najboljšimi ·S~dikami, neuspeh pogo-zdovanja 
neizogiben.) 

Zaradi čedalje večjih pogo-zdo-vanj z namenom premene sestojev, i·zrp 01polnje
vanja po.mladko·v in nasadov ter zboljševanja sestojev s podsajanj e-m, obstoječe 
gozdne ·drevesnice ne z<i!dostujejo več .potrebam. Vsak gozdni revir na j bi imel vsaj 
eno gozdno drevesnico. Logar, ki ima skrb za drevesnico, naj vz gaja one vrste 
sadik, ki so v revi.rju potrebne. Seme naj nabira v določenih s.emenskih sestojih, 3.li 
od za.znamo·vanih semenskih dreves. Za us·pešno .ddo dreve'ISnice, naj bo še tako 
majhne. ne s-memo varčevati .z ag.rotehničnim i sredstvi. Kvalitetne sadi1ke, ki jamčijo 
uStpešno .pogozdovanje, lahko vz-gojimo samo s pravilno obdelavo, z izdatnim ustrez
nim gnojenjem (hlevski gnoj, kompost, a:pno, ogljeni ·prah i. dr.) in ve~tnim v.zdrže
vanjem .posevkov oziroma ·drev.esn1ce. Gosta setev in pre-sajanje sodita v pretaklost. 
Dveletne sm rečice 'presajamo v .razdaljah 10 cm med sadikami in najmanj 15 cm 
med vrstami. 

Za pogozdovanje p]evelnatega teren~ ·up·o·rabljamo lepo r a.zvit c, dosti velike , 
kar naj:bolje okOtreninjeTJe toda ne .presta·re sadike. Od smrekovih sadi:k pridejo 
na takem terenu v .poštev j,zključno saJmo krepke presajenke. VseJmkor 1pa se 
moramo i.zogibati šabl0t11tziranja v upor~bljanju ra~ličnih velikosti sad iilc Za galiča ve, 
to je za ·poseke, ki nimaj-o zaščitnega rastlinskega sloja, so boljše manjše (mlajše) 
sa di:1ce, torej tu.di smrek ove semenke, ki pa morajo biti dobro razvite in okore
nin j ene. S sajenjem premajhnih sadi1k na plevelnate terene lahko povzročimo trojno 
izgu bo , sadike bodo dolgo og-rožane nd plevela, čiščenje nasadov 1b o drago in 
k o nčno na·m bo lahko zmanjkalo primernih sadik ,za ·pogozdovanj·e goličav . Sajenje 
prevelikih sadik na goličavah in posekah brez zaščitnega r a(stlins-k ega sloja je 

65 



preveč tvegano. Takšne sadike z VeCJO ~ranspiracijsko površino so močno izpo
stavljene soncu in ·se v velikem številu ·posušijo že ob prvi suš! ali v 'poletni sončni 
pripeki in vetru. Zat·rte, v k-rošnjicah in koreninah stisnj.ene ali slabo okoreninjene 
sad~ke ali -pa sadike s pokva,rjenim vršičem se s.ploh ne bi smele 'UJporabljati . Vse 
sadike, ki jim :preti 1zrupleveljenj.e, ali pa tiste, ki se borijo z bujnim slojem 
plevela, moTamo vidno· za!koEčiti, kar dopolnjuje racionalizacijo trebljenja. V koli
kar bo zaradi :zakoličevanja po:go1zdova"nje dražje , bo pa-Č zato pD'zneje čiščenje 
cenejše, ker bodo delavci laže in hitreje našli sadike ter jih na sodoben način in 
pravilno mwobajali in o.dkri·vali svetlobi in zraku. 

Red, lki j.e veljaven za .g-oZidno drevesnico, ne velja več za gozdni nasad. Ta 
ras-te in se ·razvija tako, da .z leti vedno bolj dobiva z·načilnosti gozda; pri tem se 
ustvarja svojevcrstni naravni .r·ed (za neuke lju.di aJi za ne:strakovnjake tudi nered). 
Presenetljiva j.e gostota na-ravnih pombdlcov. Z opazovanjem mladja raznih dre
vesni.h v·rst do-sežemo, d.a so gostejši nasadi smotrnejši od redkih. P.ri .gojenju 
gozdnega .drevja velja ·pravilo, da je izbira (selekcija) čim večjega števila tehnično 
kvalitetnih .dreves mogoča samo iz gostejše zarasti mladega go.zda in drevja. 
Varčevanje s sadikami in redkejše ·sajenje j.e upravičeno samo t<iJkrat, če po·gozdu
jemo .pov.ršine, kjer že rasbe mladje, irZ katerega se bo .razvil bodoči ,polnilni sloj . 
Računati mo·ramo· tudi na to, .da kljub ,spopolnjevanju nasadov z leti· na ta ali 
oni način pr.01pa·de nekaj odstotkov .pnsajeni.h sadik. če nismo sadili preredko, 
to ne bo škod,ilo. Bolj na,ra•vna stnuiktura nasadov ,z malimi presledki je edo še 
bolj zaželena , Jcer je primernejša za polnilni oziroma podstojni sloj in za !Zračenje 
bodočega goščavja. 

Pri bo.ru je priporočljivo gostejše sajenje . Razdalja med bor.ovimi sadikami 
naj bi bila na dobr.ih rastiščih 1,3 do 1,4 m, na slabih pa še manjša. Največja raz
dalja pri .smrek~ je lahko največ 1,5 m, torej 4 .500 sadik na hektar. Macesen in 
duglazijo sa·dimo v g}a;vnem za izpo.p.o,Jnjevan:je ali pa v manjših :skupinah v smre
kovih nasadih in .drugod. Pri nasadih jesena, hrasta in raznih drugih listavcev 
računamo na čim večji ods,totek tehničnega lesa, za,to ne smemo varčevati s. sadi

kami. Premalo bo 2.500 sa·dik na hektar. Največ ja razdalja naj 1bi bila 1,5 X 2m. 
Pri koor.diniranem snovanju p.olnilnega odnosno p-odsto jnega sl,oja , sadim o vmes še 
senčne vrste hstavcev. I.zjemno ve.like razdalje, tudi nad 6 m, zahtevaj-o topoli 

in še nekatere vrste svetlobnih listavcev, ki ohli.kujejo svojevrstno krošnjo v širino . 
Vmesni pro·st·or za.sadimo podstojno s črno jelšo, belim gabrom i. dr. Navedene 
ra.zdalje so mišljene kot povprečje. 

Ni toli'ko važno upoštevati pravilne razdalje med sadikami, lkakor naj•ti naj
boljša mesta .za sajenje, -pri 1panjih jtd. Čim sJ.<,rbneje opazujemo naravne sestoje, 
tem bolj ·Se lahko prepriča;mo, da so naši dosedanji na.sadi ~rec·ej zgrešeni. V njih 
pogrešamo dobro 1biološko in tehnološko zamisel. Misel, da poizkusi-mo· tudi z zasa
janjem go-stejših skupin - sestojev s presledJci, kakor jih naorekujejo in dopuščajo 
konfi1guracija in struk~ura terena ter mešanje sestojev, se mi zdi zdrava. Tako bi 
se najbolj .pribli·žali naJravnemu •gozdu in bi tudi laže ·dosegli ustrezne skt11pinsko 
mešane nasade (name·sto dosedanj-ih enoličnih, čistih). Taki nasadi tudi ne bi bili 
povsem šablonski. Razdalje med sadikami bi sicer približno ustr·ezale ~garaj nave
denim .razdaljam, skupine -pa .bi bile glede na zaželeno strukruro mešanja v sestoju 
in glede na terenske razmere v.elike od 0,5 do 50 arov. (Proces naravne 'Premene 
drevesnih v,rst govori proti večjim skupinam.) Si.rina presledkov med skupin~mi pa 
naj bi bila približno 1,5 do 2-&ratna od -pov.prečne .razdalje 1posajenih sadik. -Prak
tično izvedeno, preudarno in 'PO občutku opravljeno delo bo pač naj'boljše. V 
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skupinah in v presledkih bi 'bil ·pros{o-r lahko koristno izrabljen. pn tem pa bi 
porabili povprečno manj sadik na- hektar, kakor doslej. 

Racionalizacija in rentabilno-st pogo-zdova-nja glede na nacm dela in na pra
vilno -porabljeno število sadik sta možna in u.mestna . Neupravičeno pa je varčevanje 
na račun kvalitete sa·dik in sajenja samega. 

II 

Po novem .zaJ.k.onu o g01zdovih so secnJe na golo načelno prepovedane. Dovo
ljujejo se le izjemno mi osnovi 'posebnih strokovnih utemeljitev, n. pr. za nujne 
premene nasadov in ;za rpovsem i-zkvarjene ·sestoje (po raznih kalamitetah, po 
človeku i. dr.) . Vsaka sečnja na golo pomeni začeti •proces •znova, če ne tudi že 
odklon od normalne •plodnosti (.bonitete) go:zd,nih tal. Ma_,rsikje še danes občutimo 
in popravlja:mo -posledice nekdanjih sečenj na golo. Lo-čiti pa je treba degradi-rana, 
izčrpana in Qpustošena tla o-d deg.radiranih - po-vsem zakisanih tal s sl.O'jem suro
vega humusa. 

Za ,popravljanje opusto-šenih ali izčrpanih nehumoznih tal (n. tp•r. 1pogorišč itd.) 
so .potrebni d.rugi ukrerp1 in načini dela kot pri. povsem .zakisanih tleh s pla-stjo 
surovega hurrn-usa. Skupna za oba primera goličav je samo •potreba in nujnost, da 
jih čim :prnej zopet 1pogozdimo. 

Opustošena go-zdna tla moramo -čim prej in čim bolje zavarovati ,pr.ed sončno 
pripeka in drugimi elementarnimi štkodljivimi v-plivi, kar je mo.goče doseči samo 
:-; čim prejšnjim -pogO'ZJdenjom. V neugodnih primerih moramo o:snovati predkulturo 
iz ustreroih 'Vrst hstavcev in i·glavcev, po potreb-i 1pa tudi iz .drugega ust-reznega 
rastlinja. Nato zemljišče 1pravo-časno zasadimo ali zasejemo - k~kor je pač najbolj 
primer-no - s pri,-odnimi in rastišču ust-re~znimi vrstami listav.cev in iglavcev, 
seveda gostejše kot normalno. V ugodnej,ših .primeTih čim !p•roej osnujemo istov.rstno 
kulturo, zopet g.ostej·Šo kot normalno, in jo kombiniramo .z zaščitni:m in .podstojnim 
slojem, ·Če -se ta ne ustvarja že naravno. Po-vsem za!kisana gozdna tla .z. debelo 
plastjo surovega humusa, pa je tr.eba za nekaj let odkrrivati svetlobi, da se pospeši 
proces razkrajanja in razkisavanja ter da ·zopet zaživi vegetacija. ki bo v pomoč 
no-vi kulturi. V -obeh plfimerih, to je na opustošena in na zakisana surovohumo·zna 
tla enako blagodejno vpliva nastajanje listnatega zaščitnega slo-ja,. vendar s to 
razliko, da je to v prv:em- pri;meru neposredno in nuj-no, dočim mo-rajo v d-rugem 
primeru tla najprej o-živeti talni mikroor.ganiz.mi , kajti samo na ·predelanean, raz
krojei_Jcm in mineralizi·ranem humusu je možna višje razv~ta .rastlinska vegetacija . 
Z osnovanjem .prirodnega, ustreznega nasada ne bomo odlašali že zara.di nevar
no-sti zapleveljenja, Čeprav bo t-reba pred sajenjem surovi humus na globoko in 
široko razkopati vse do .ru·dnin.ske .zemlje. Z ustvarjanjem ust .re zn ega zaščit
nega in podstojnega sloja pa ne bomo mogli hiteti. Na zakisanih tleh z debelo 
1plastjo -surovega humusa s.e ra:zvijajo· in rastejo nasadi zelo počasi . Tudi s tem 
maramo računati. 

Sodobno go-zdarstvo uporablja za popravljanje ali zboljševanje tal -razne 
agrotehnične ukrepe, kakor izsuševanje, namakanje, apnenje (peskanje), obračanje 
plevelnate ruše, okopavanje, up-oraba umetnih gnojil itd. Naval acidifilnih rastlin 
- .raznih visokih, gostih, o-strih in šopastih trav (Calamagrostis, Nard•us str icta 
i. ·dT.) , V•resja, bo·rovničevja in brusničevja, prruproti, maho·v ibd. - zavračamo od 
gozdnih ·sadik s pono-vnim •p.revidnim okopavanj.~m v -dovolj veHkih kr-pah (krož
nikih) okrog sadik. P.raktično -po-stane s časom ta ukrep bolj ali manj :pr Olblematičen 
in je zaradi več1etnega -ponavljanja drag. Ta,~ko 1pripravljene krpe ze-J.nlje nudijo 
hkrati tudi acidifilnim rastlinam obnovljeni o-ptimalni ,prostor. Z aJradi tega že 
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poi,zkušamo na 1pod·ročju GU Celje ,z apnen jem kr•p okrog sa·dik. (Zemlji primešamo 
ali jo posipamo .z .zdrobljen~m apnencem, z aopnenim p-rahom ali s saturacijskim 
muljem do 25 dkg na krpo.) Tudi ta ukrep v večini sluča.iev ne bo pnceni, ven
dali' •ni •pred·rag, kadar je nujno· .potreb.no umetno izbolj.šanje tal in reševanjq 
nasadov. Sredstva, ki so bila vložena v melioracije ali gojitev goz·dov, ne morejo 
biti nikoh ·P'redraga, kajti ·gOtzdo·vi nam jih bogato vrač:1jo. 

če je stanj·e nasada popolnoma 1k.ritično, moramo priklicati v življ·enje rn na 
, pomoč še bazi.filne Tastline, koot za•ščitni in 1podstojni sloj ogroženega nasada. To 
dosežemo ·z apnenj.em knp tudi med sad.ikami in jih, če se pokaže potreba, posadimo 
z 'llStlieznimi vrstami sa;djk, ki v.eljajo kot polnilni ozi•roma podstojni sloj, ki bo 
v skrajnem pr i,roeru lahlw tudi zamenjal prvotni ponesrečeni naosad. 

Kjer zemljišču ni treba i-z,boljševaruja, to je, kjer je za•gotovoljeno obilno bo ~ 
gashvo non nalnega n a.ravnega stanja, so og.rotehnična sredstva spričo neizčrpnih 

zakladov narave po·vsem odveč. 

Vse ,zgoraj ohravnavano :pa ne velja v celoti za kraške razmere. Pogozditi 
lcras, pomeni tpremagati dest ruktivne sile narave. Da to dosežemo, se mor<llmo z njimi 
boriti, pogosto-ma zelo doLgo. Tako 1postopoma rduj-.emo in osvajamo skozi stoletja 
opustošena kraš·ka tla in jih posto•poma i•vpr·eminjamo v prvotno na·ravno .stanje, 
v krašk_e .g01zdove. 

Fizio.loški .in biološki zakoni so povsod isti, sarn o razmere in življenjski pogoji 
so različni ; ponekod bolj , .drugj.e manj ugodni. Tem posebnim. in ·ra·zhčnim raz
tTteram in pogojem moramo 1prilagoditi tehniko in metodo dela. Pri obnovi gozdov 
na golem krasu narava skopari s svojo pomočjo . Prinašanje 'p rsti , zag-rade iz ka
men:ja in srploh tp og-ozdovanje na golem krasu je nep rimerno t ežje delo kot pogo
Zrdovanje ·V n eku·aŠikih predelih. Vendar 'pa so nam 1pri rpo:gozdovanju krasa v pomoč 
dobre lastnosti apnenca . Z obnovo 1go.zda na opusto.šenih tleh ,premagati na:ravne 
razdioralne s·ile, je težko in vel irko delo. 

Po·goz.dovanje j-e v osnovi načrtno delo. Z anj je potrebna vztrajna volja, o·bilo 
ljubezni do go~da, pra·ktičnega razumevanja in mnogih pri,dnih rak. 

VEČ POZORNOSTI GOZDNIM PROMETNIM NAPRAV Al\'l 
Ivan Cern e (Dol. Logatec) 

h .dosedanjih lastnih izkuše9j in s proučevamjem us-pehov v drugih državah 
ugotavlj &rno, da se zadnje čas e posveča večja pozornost ureditvi · ohstojd~ih in 
g r ~t:d nji novih gozdnih komur'likacij. Gozdna cestna mreža je v .pr-eteklih letih 
za radi povečanega izkoriščanj a gozdov močno trpela. Zaradi .pomanjkanj a delavcev, 
ki so bili zaJposteni v ek !llploataciji , .smo ceste nezados tno ·vzdrževali in obnavljali . 
Zgradili s-mo sicer veliko, novih ces t, ži čnic. tudi n e~ka j železnic manj pa smo, 
zlasti ,pri žičnicah i.n ždeznicah, mislili na nj iho.vo traj;nost. No·ve go.zdne p rometne 
naprave s·o bile zgrajene pr etežno v državnem sekto:rju, medtom ko se v nedržavj]em 
sektorj.u ni investiralo, razen v posameznih primerih, kjer je bil dosežen med 
0bema sektor jema •poseben SipOTazum o sodelovanju. D asiravno pri nas nedržavni 
sekto r. obsega J:Yribližno % go·zdne .površine, je vendar glede ·govclnih pro metnih 
n<llprav najbolj ·z anemarjen. 

Ker W.nam na ra.7~p o1ago nekatere podatke iz nedržavnih goz.dov in 1ker menim. 
el a j e zasebnim gozdov om treba posvetiti več pozornosti lwt doslej tako v splošnem 
ua po ru za napredek gozdnega gos,podars tva kak or tudi gl ene ureditve •rozcln e 
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prometne mreže, navajam pra'ktični primer, ka:ko je mogoče doseči pomembne uspehe 
pri gradnji cest v kmečkih gozdovih. 

Naš.i notranjski gozdovi, ki so ·poleg živi-noreje za tamo·šnje !prebivalstvo glavni 
·/ivlje-nj.ski vi-r, ·p01krivajo v pretežni večini kamenita, kotanja·sta in hregovita kraška 
da. Z nepra:vi.lnimi posegi v lesne 'Zaloge teh goz.dov bi prav lahko povZlroc.ili 
nastanek golih k.raških predelov. Zato rnoTamo notranjske gozdove izkoTiščati zelo 
previdno. To je magoče i·zvajati samo s prebiralno s·ečnjo·, J.<i pa zahteva gosto 
omrežje cest in poti. V kmečkih goz.dovih. kjer je prebiralno g-ospodarjenje ol? 
stalnih potrebah posaJmeznih lastnikov in z ·o.zi,rom na majhno gozdno posest še 
posebno neizogibno, ie torej izredno •pomembna dobra in gosta mreža gozdnih 
polov in cest. 

Na ·pra;ktično zamisel, katko Tešiti vprašanje gozdnih kocrnunikacij, so prišli že 
L 1924 gozdni ·posestniki v območJu bivše občine Dol. Logatec s površino 1400 ha 
gozdov. S .pomočj,o tak.ratnega župana Oblaka so 1.1stanovili svoj gozdnogospodarski 
odbCH 5-7 gozdnih 'PO·Sestnikov. h ustanovnega zapisnika je .razvidno, da je ta 
odbor prevzel sledeče naloge: skrb .za pravilno i·zkoriščanje gozdov, sk1~b ·za varstvo 
gozdov, namestitev goz.dnega čuvaja ter vzd,rževanje gozdnih potov in cest. Sredstva, 
ki so bila potrebna za te na·mene, so -se stekala iz naslednjih virov: iz lavnine. ki je 
bila ·pora,bljena predv·sern za plačo goz·dnega čuvaja, iz prispevka, ki je bil določen 
na letnih sestanlkih gozdnih posestnikov, in so ga uporabljali predvsem za vzdrže
vanje potov , iz odškodnine sosednjih občin za uporabo gozdnih cest ter končno iz 
do·tacij oblasti, drugih ustanov in .podjetij . Odbo'r je :bil i·zvoljen vsako leto na 
skupnem sestanku gozdnih tposestniikov občin:Skega okoliša. V važnejših sklopih je 
bil podvržen kontroli občinskega odbora, finančno pa popolnoma samostoje-n, saj 
je imel pri banki svoj teikoči račun in ·deloval po lastruh začrtanih , rner.nicah. 

Ker ni moj na:men O'brav.navati Siplošne uspehe omenjene sku:pno·sti gozdnih 
posestnikov, ampak le one, ki zadevajo ureditev gozdnih komunikacij . navajam 
samo tiste, .ki se nanašajo na omenjeno vprašanje. Iz skrajno zanemarjenih gozdnih 
poti v obrnočj .u občine Dol. Logatec, ki so jih 1prej vzdrževali na ta način , da je bil 
vsak posamezni .posestnik ·glede na velikost svoje ga:z.dne parcele zadolžen za :popra
vilo določenega dela glavruh go·zdn:ih poti , je o.dbor v teku 10 let zgradil takšno 
mrežo gozQnih cest in poti, ki j.e bila potrebna za dobro go.zdno gos.poda rs tvo. 
Ohna·vljamju in tpo.pravl~anju poti je veliko svojega de.la prispeval tak.ratni gozdni 
čuvaj Janez Čeme, ki j-e bil obenem tudi go.zd·ni cestar. V raz.dobju od "L 192-1 do 
pričetka druge svetovne v ojne je skupnost go·zdnih pose.s.tnikav redno vz.d rževa1a 
22 krn gozdnih poto;v in cest za ·promet z vozovi. !fazen tega .pa so· popravljali tudi 
stranske ·vlačilne poti. Uspeb teh J?rizadeva.nj je bil vsekakor velik, ker v·sa leta . ko 
so pobirali prispev·ek za pota, ni bilo s lišati nobenih .prito·~b, in ra•zen tega ni bilo 
treba p6spevkov niko,Ji l)risilno i·zte1rja·vati. TIUdi bivše gozdno veleposestvo Win
dischgditz, ki je imelo. v prizadeti občini 178 ha .goJZdov, je priS:pevok vsako leto v 
n .du nakaz·ovalo·. Iz blagajniških knj .ig te skupnosti goz.dnih posestnikov. ki so še 
obranjene, je ra,midno, da je bilo v omenje:nih letih porabl•jenih 6,200!000 din 
današnje vrednosti. Letni prispevek za l ha gozdne po'Vršine je znašal 5 do 15 din) 
kar bi :pri današnji v.rednosti lesa zneslo najmanj 150 din. Odšk01cLnina !Za Ulporabo 
poti je .znašala v današnji vrednosti najmanj 70 din za 1 m3 'prepeljanega lesa. 

Pri teh naporih je .pCYkazala tudi oblast hvalevredno razumeva:nje. Go.zdar 
Hribernik in ing. Fu:nkl sta akcij-o podpirala in jo ·.uwščala med najvažnejše gozdar
sko dejavnost svojega področja. Posebno 1pozornost in .razumevanje je pokazal 
r>kraj.ni go·zda.Jr Stane Hribernik, ki je aktivno sodeloval pri vodstvu gozdnih 
komunikacijskih del. 
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Med vojno je ddo .ne.ka;ko zamrlo . Da ne bi koristili okUipato.rju, je pri.zade
vanje za dosezanje gospodarskih uStpehov prenehalo, in tako- je v tekru vojnih Jet 
na prej dobro v·zdrževanih poteh nastala znatna ško-da. Povz'fočila jo je predvsem 
voda, ker ni bilo 1pravega nadzor-stva, 'da bi to škodo sproti prep·rečevali. 

Po osvoboditvi, leta 1946, je bil v sporazunJ.'ll z bivšim OLO Rakek obnovljen 
pr'i KLO Dol. Logatec go·z'da;rski odsek, Jci je pričel s podnbnim delom, kot ga je 
pred vojno opravljala omenjena skupnost gozdnih posestni·kov. Odsek je prejel 
od KLO ok. 40m3 tehničnega lesa, •ki so ga vozniki b.rezplačno· izvozili iz gozdov. 
Ta les so prodali, denar :pa po·rabi1i 'Za najnujnejša popravila gazdnih .poti in cest. 
Mnogo dela so opravili tudi s prosto,vo.ljni.m delom, predrvsem v državnih go:zdov.ih, 
ki jrih je po osv~boditvi v tom območju ok. 30%. 

Z ustanovitvijo lem01produktivne zadruge v Logatcu je h ~la l. 1946 skrb za 
ureditev gozdnih komunikacij .p-renešena na zadrugo, ki jo je opoživela in razširila 
tudi na področja ·dr.ugih ~rajevnih ljudskih odborov, katerih go-zdna območja so 
spadala v njen delok·rog. Za~druga je .namestila go.zdarja, ·Čigar .dolžnost je bila 
nadz.i·rati sečnjo, op.ravljati go.zdnogojitvena. varstvena in urejevalna dela (gozdni 
kataster). rybenem pa vo·di.ti dela tp·ri urejanj·u goz.dnih cest in poti. Pri tem so sode
lqvali tudi nekater.i sosednji krajevni ljudski odbori. Po ,zgledu Do1enjelo-gačanov 
~o se o-prijeli dela tudi Go.renjelo.garčani ter' zgradili nad 2 km no-vih in popravili 
nekaj manj kot 8 km že ohstoj,ečih go!Zdnih cest. Delo je potekalo po- načrtih ing. 
Levični'ka, ;ki ·ga je na ,prošnjo poslalo- sem Ministrstvo za go,zdarstvo i:n lesno 
indust rijo. Ob tej pr·iliki so .bili izdelani tudi načrti za rekonstru:kcujo 7 km go·zd.nih 
cest y obmo.čj1u občine Dol. Logatec, in so bili na 1po,dlagi teh načrtov nekateri 
klanci rudi že •znižani . Pri akcij ah je finančno sodelovalo· tudi GG Postojna. Za 
kritje i:udatko.v, ·ki niso bili rav,no majhni, je bil •pri lesno.produkti·vnl: zadrugi 
ustanovljen posebni sklad, ka.~mO'r se je ~stelkal 20%-ni priS!pevek od prodanega lesa, 
dotacije i:z dobiČ!ka letnih ohračunorv ter prisrpevki nekaterih KLO. T·udi KLO 
Rovte in Hotederščica nista hotela zaostajati in tSta us·pdno popravljala svojo mrežo 
gaz.dnih poti. Y treh letih dela Lesn01pmduktivne zadmge LD'gatec je bilo .za opisani 
1:.amen porablj-enih 2,7)5.000 din, kar je pomenilo pri takratni v~rednosti dinarja 
in ob zajamčeni presk,rbi leJpo vso.to. 

S preno·Šom .go:zdnega izkD'riščanja v ·delorkrog s.plošnih kmetijskih zadrug, so te 
1. 1049 nadaljevale 1započeto delo. KZ Dol. Logatec, KZ Gor. Logatec in delno 
tudi KZ Ro·vte so namestile stalne gozdne cestarje. Večjih inrvesticijsk·ih del ,zaradi 
pomanjkanja delavcev niso izvajali, ker jih je tačas zaposlo·va.la p:ovečana eksploa
tacija. Sredstva -so ·za.ciu-uge nabirale od gmdn.ih posestnikov, o.d prodanega lesa in 
od voznikov za opravljene· prevo-ze, v ·vseh primerih po· 1% od zaslužka. V ta namen 
sta prispevali tudi GG Po-stojna in GG Ljubljana. 

Z ustanorvitvij-{) •skladov :za obnovo gozdov pri ·S~plošnih KZ ·Se je začel l. 1 ~52 
uporabljati ·del teh sred~tev tudi .za obnovo, in urejevanje gozdnih poti. Kmetijska 
za.druga Dol. Logatec j-e omenjeno l.eto •porabila za takšna dela 590.800 din. Na 
nO•VO je zgradila 280m in obnovila lJ Om ceste ter popravila tu.<J.i ]2.700 m g}.avnih 
in stranskih po-ti. Poleg cestnih gradenj pa so hkrati OIJrarvljali tudi vsa osta.la 
go.zdna ·obnovitvena dela. Zad.ru.ga je namestila ·g01zdar~a, ki VISa dela vodi, obenem 
pa sodeluj·e tudi s so,sednjimi .zadntgami: RoQvte, Vrh breh kraljev, T.rate in Do1e, 
kjer so tudi krepko prije1i za delo·. Vse novogradnje in rekonstrukcije gozdnih 
cest in .poti potekajo po predhodnih .načrtih. 

Zaradi sodelovanja ·z državnim sekto.rjem, GG Postojna in GG Ljub1jama ter 
z okoli&hmi kmetij·skimi zad.r.ugCllmi, je O·rganizirala Kmetijska zad'l·uga Dol. Lo·gatec 
v mesecu ju-ni•ju 1952 skupno konferenco vseh p·ri.zadeLih interesentov. Na tej 
konferenci ki so se je povabljeni polnoštevilno ud~ležili, so sprejeli sklepe, ki jih 
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je pozneje odobTil tudi OLO Ljubljana-okolica. Sklepi se nanašajo na sodelovanje 
pri vzdrževanju in navogradnjah go.z.dnih komunikacij. Glavni .p.redpogoj za vza
jemno sodelovarnje naj bi bila .sporazumna iz-delava ,pot.n~bnih okviMih n.a.črtov in 
pred·računov za ·daLjše .razdobje (v okviru gospodarske osnove) in v podrobnostih za 
vsako leto posebej. 

Omenjena pr~zadevamja so rodila pomembne uspehe rzlasti s sle-dečih vi.dikov: 
l. Z ureditvijo obstoj-eče in z gora;dnjo- nove mreže gozdnih cest in pobov je 

mogoče ccne'lj1Še spravilo in IZVOZ glavnih gozdnih sortimootov. Na podlagi doseglji-

Ceste, zgra;ene 
pred l. 1920 

Ceste, zgra;'ene 
po /. t9.;o 
Cesfe v projehlu 
:1!6)/ ouo.x i 

Steze ;n ulafu. 
yozdovi 
Os/ata povrir'na 

eja ha teu t. obein 
TiJen!o : 

.___.__.__ _ __. __ ..J km 

vih podatkov pri OLO Ljubljana-okolica, :ki se nanasaJO na obračunavanje regresa 
v letih 1948 do 1951 je razviruno, da so bili prevozi v t.eh gc)IZdnih območjih 

v 1primerjav:i z enakimi .relacijami v .drugih gozdnih predelih istega okraja za 
četrtino cenejši. 

2. V zvezi s .podaljšanjem prevoznih ·potov se krajšajo vlake, .ki kvarijo lesne 
sor.ti.mente, zlasti na prej opisanem k.raškem terenu, kjer je več kamenja k·ot zemlje. 
Ta;ko istočasno prihranimo •pri lesu, 'P'fi o•r.odju in pri živini, kar je z.elo 1pomembno 
zla·sti za gozdni okoliš Ro·vte, kj~r so bili vozni'ki pri Slpra.vilu lesa iz močvirnatih 
gr(}Jp, po-sebno v ·zimskem času, že večkrat ob ži.vino. 

3. Ker •o omenjenem o:bmočju gospo:da.rijo z gozdovi na prebi,_ralni način in. ker 
so ohhodnjice kratko gos.podarsko obdobj.e, mo-rajo biti ,gazdne 1poti izpeljane 
v ·vseh gozdnih predelih. 

4. V,zdržcvanje in gradnja go.zdnih poti omogočata .raaširitev področja za 
izkoriščanje •po·sbranskih gozdn~h pro.iz.vodov. Naj omenim le :p1ri.dobivanje vejevja 
iglavcev za destilacijo eteričnih olj, ki ga bo z gostim cestnim omrežjem mogoče 
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izkoriščati ne samo v bližnjih, dostopnejših predelih, ampak tudi v najbolj od
daljenih p1e~delih. PCTdolbno velja tudi za stdja11j.enje. Z gra~dnjo in papravljanjern 
gozdnih .poti odpiramo gozdTie predele, kjer do sedaj stelje 1sploh še nismo izko
riščali al<i pa le v fZelo majhnj meri. Na ta način bormo mogli !fa:zhremeniti bližnje 
gozdove :pretiranega steljarjenja in jih rešiti .pred deva.sta-cijo in deg-Ta-
daei jo tal. · _ 

V zvezi z industrializacija raste število delavskih družin in s tem tudi gospo
dinjstev, kar rpovečuje porabo drv. Z list-avci po•raščena ·gozdna pO·vr~ina se je 
v preteklih letih stalno krčila. Ta po·jav tudi da'l1es še ni zav.rt in povzroča vedno 
večje .porabLjanje dobrega lesa •Za kurjavo. To stanje m{nemo omil·iti zlasti na 
ta način, da poiščemo -drva za kurjavo v .predelih, kjer - 1pr·edvsem .drobnejša -
še vedno t-rc)lhnijo_ Tudi to na~m nardkwje p·otr.ebo po dobrih gozdnih 'J)'Oteh. · 

5. Za .go·zda,rstvo so velikega pomena nagli uk'fepi v zvezi z varstvom gozdov, 
pri go,zdnaureditveni in gojitveni dejavnosti ter v zvezi z g01zdnim·i prekrški. To 
je mogoče doseči le 1pri gosti mreži urej-enih goz.druh poti. 

Uspehi .prt ure~j.eva..nju in gJradoji poti v go~Z~dovih okro·g Dol. Logatca doka
zujejo, •kaj je mogoče doseči z .načrtn-o organizacijo in w;trajnim prizadeva;njem .. 
Dejavnost te v-rste ·bi za;to m.o·rali pož.iveti in jo foT·sirati povsod tam, kjer je ~e 
ni. Menim, -da bi bilo dobro, če bi gozdno.gospodarske enote upoštevale pri o.rga
ni-zaciji dela naslednje napotke: 

L Organizacija in delo naj se 1ptrilagodita k-rajev.nim razmeram in možno.stim, 
k il ohst01jajo v posameznih go•zdnil1 območjih- lniciativ·o· naj p-reV'za:rne tista gozdno
gospodaTska enota, .kateri 1pripada večji del gozdov dotičnega območja, pa naj 
bo to gozdno •gospoda•rstvo 1 Stpl•ošna kmetijska zadPuga ali pa ' ljudski odbor. Kjer 
je več imterescrntov, je neiz()lgibno treba do-seči sporazum za ·sodelovanje, kar je 
glaVJni predpogoj us·pešnega dela_ Prav bi bilo, da bi se ·pri ddu i.7Jkaza1i p-redvsem 
goz.dtwski odseki KZ, 'ki naj hi .postali glavni v.zpCYd'hudniki dela za dvig gozdov 
v nedržavnem sektorj,u. · 

2- Predvsem se je treba •posvetiti V'tdrževanju gO'zdnih potorv in cest, po 
možno-sti tudi tistih, ki so izven gozdov. Razumljivo je, da moramo skrbeti tudi 
za mostove. 

3_ Izdelati je treba dolgoročni načrt za izg-rad1:1jo tran~portne mt eže. Pred teru 
pa moramo ugotoviti sedanje .staJOje, njegove dob-re in slaJbe strani, gostoto itd. 
ter ga r~popolniti. da ·ho ustrezalo vsem zahtevam intenziv:nega l{).rebiralnega 
gozdnega 1gospodar-stva. 

4. Kjer ·dol-gOJ"oč-ni naČr· t določa ~grClJdit-ev nove gozdne ceste ali 'Pa večjo 
xekonstrukcijo·, je brešba vsak posamezen ukrep še enk-rat dobro premisliti ter 
dobro preudaTiti in •pretehtati realnost potrebe i.z naslednjih vi-d.ilkorv: Določi jn 
pr·eceni naj se surovinsko zaledje, ,pe•;s.pekti•va gozdnega gos·podarstva ter rentabi !
nost in stroški g'ra:dnj-e. K ra;~pravljanju moramo pritegniti vse inferesen.te. 

Preden ·začnemo s ·katerimkoli .delom, morajo biti ifidelani :predpisani načrti, 
predvsem volja to za veoja dela. Pri sestavlJa;nju -projek•tov, zlasti .g.radbenega 
programa, morajo sodelovat-i goz.daTski strokovnjaki, ikajti samo oni 'lahko .določijo 
najboljšo lego in primerno kakovost poti ali ceste. 

5. 'f.udi g.ra.dnjo naj vodijo go~darski strokovnj~ki. Gradnje večj.ega ob~ega 
in d~lo pri tehnično te.žlko izvedljivih objektih .pa naj v1oditjo .gradbeni strokovnjaki. 

Potr-ehna finančna sre:d-stva naj bi bila ·zagotovlj-ena delno iz s:k1ada za obnovo 
gozdov, delno s pos~bnimi ·pri&pevki podjetij., ki se bavijo z odkupom in predelavo 
lesa. Vsekakor bi bilo 'potrebno, .da b i~ z i:z,dabno po.mo,čjo 1priskoč-ila na pomoč tudi 
država, saj je napredek goz:dov ~plošni 1go·s.podar·ski interes in je mano, da so prav 
go.zdovi v pr-eteklih lebih najiveč pri-spevali k socialistični grad'itvi domovine. 
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SMRT JE ZOPET POSEGLA V NASE VRSTE ... 

V spomin tovarišu Franju Fricu 

V kratkem času je smrt že tretjič ·z vso neusmilje
nostjo posegla v naše vrste in 'podrla k.omaj 40-letnega 
tovariša Franj a F ri ca. 

Po kratki, toda zelo težki bolezni je smrt dne 26. fe
brua:rja t. l. končala ·njegovo večme-sečno tnpljenje. De
lovni kolektiv LIP Novo mesto in z nji.m vse naše gozdar
stvo je izgubilo odličnega strakovnja!ka, vzornega tovariša 
in neutr.udnega ddavca; hkrati je legel v grob tudi 
navdušen lovec. 

Tova·riš Franjo Fric je bil rojen v Rušah pod zeleni.m 
Poho.rje;tn kot bajtars·ki otr,ok. Z gozdom je ras-el od rane 
mlad,osti in pokhcu, ki se mu je posvetil, j,e bi1 vdan od 
šolskih klopi do zadnjih dni življenj-a. Po k:ončani šoli 
je službo-vo:! v črni pod Peca, kratek čas v Vurbergu v 

Slovenskih gnricah, nato pa :z navdušenjem odšel v prostrane kočevske go.zdove. 
ki so mu postali nova domovina in mu prirasli k S'fCU nič manj od ·ro·dnega Poho·rja. 
Najprej je opravljal posle revi.rs·kega go;zdarja na Travniku in kmalu za tem 
v revirju Rorg, -kjer so -bila zadnja leta pred vojno obnovljena velika upravna 
poslopja. Tu je našel tov. Fr. Fric široko in bggato .delovno področj-e. Roške 
gozdove je kmalu 1poznal kot malok1do. 

NaJrodnoosvohodi1tiO gibanje je našlo v tov. Fa-icu navdušenoga oSOidelavca. Kot 
naprednega in zavednega človeka ga je ok·upacija močno bolela. Z Roga se je 
nziral proti .rodni· Stajez~ski in v.erova1 v osvoho:d.itev. Zato je nudil prvim bo·rcem, 
ki so prišli v roške goz·d01ve, vso pomoč. Kasneje je stopil v vrste NOV; njegovo 
temeljito po.znavanje roških go2Jdov je odlično služilo gradnj·i .partizanskih bolnic. 

Po osvoboditvi j-e bil na odgovornih položa~jjh našega gozdnega gospo-darstva 
kot direkbor v Kočevju, Postojni in ·v Novem mestu. Za,dnja leta se je v.1 nil na 
svoje priljubljeno delovno !področje, v roške gozdove. · 

Pokojnega tovari5a Franja Fu-ica j.e odlikoval topel čJ.o·veški i·n tova·riški odnos 
do posameznikov ·i-n do kolektivov, ki jim je načeloval. Njegova odkri·ta in dobro
dušna narava, ki se je radila pDd temnim Poh·o-rjem in se utr:dila v gozdovih širom 
slovenske •zemlje, mu je ustvarila širok krog dobrih prijateljev, med katePimi je 
njegova nenadna smrt po·v,2)ročila težko, nenadomes.tlj'ivo· vr•zel. To je potrdil ludi 
pogreb, ko so pokojnika spremljali na njegovi zadrnji 1poti zastopniki gozdarskih in 
lesnih ko-lektivov, .zasto·p.niki .društev in organizacij ter številni p'rijatelji izpod 
gozdov Nanosa, Pece, Pohorja in Dolenjs·ke, s kat-erimi je deloval in živel pri
} jub l j.eni pokojnik. 

Prezgodaj nas je zapustil tovariš F.ranjo Fric in od~el ·poln ž·ivljenja iz sredine 
živahnega dela v gluho tišino večnega molka. Lzgubili smo do.hr-ega in iskrenega 
tovariša, ··prisrčnega ;družabnika in odličnega sodelavca. Pod obronki Roga je dobil 
sedaj v Soteski oh zeleni Krki svoj zadnji dom. 

Naj mu bo lahka roška '.zemlja! 
Jože 2 agar 
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SODOBNA VPRAŠANJA 
A VSTR1JSKO GOZDARSTVO 

Investicijska dejavnost v letih 1949/50 do 1955. 

Lani je izšla zanimiva knj.ižica »Memorandum der osterreichischen Forstwirtschaft 
fur die Investitionen 1949/50 bis 1955« na 68 straneh, z 22 tabolami in grafikoni ter s 
fotografskimi posnetki (20 strao1). 

Vsekakor je zelo zanimivo spoznati goz·darstvo naših severnih sosedov in njegovo 
problemwt~ko ter .poti, 'ki si jih utirajo s svojimi prizadevanji za napredek te važne gospo
darske panoge. V -izvlečku podajamo glavno vsebino spomenice. 

Sp 1 o~ no. Gozdna površina Avstrije meri 3,139.000 ha, od · česar je 2/3 v.isokega 
gozda z .oplo·dno in golo sečnjo, -nekaj manj kot 1 /3 pa je prebiralnega gozda. Srednji 
gozdovi zanemaj.o površino 30.000 ha, nizki pa 80.000 ha. Glavna drevesna vPSta je smreka 
na 58% gozdne površine; sledijo r.deči bor 10%, bukev 10%, jelka 7%, macesen 7%; 
preostalih 8% zavzemaj,o pretežno listavci. Razmerje med iglavci ·in listavci stoji 84: 16. 
Letni posek je dosegel v razdobju 1947-1952 po•vprcčno 10 milijonov m3 ali 3.2 m3 na ha, 
medtem ko računajo za naslednja aeta s prirastkom 2.5 m3 na ha. Lzko,rišČanje tehničnega 
lesa, ki je bilo leta 1948 samo 63%-no, se je že po Šltirih letih povzpelo na 7.3%. kar 
pripisujejo .zboljšanju sprav·ila le.sa ter izgradnji gozdnih cest in poti. 

Les .in njeg.ovi proizvodi predstavljajo v letih 1948-1952 82% celotnega avstrijskega 
izvoza; 40% celotnega poseka izvozijo v predelanem s.tanju. V obdobju 1949-1951 S\1 

izvažali le.tno povprečno po 85 .000 m3 jamske.ga lesa, leta 1952 pa izjemoma 300.00(1 m3 , 

ker se je domača potreba zma.njša.Ia. Uvažajo pa delno les za celulo.zo, ki ga predelujejo 
in izvažajo njegove proiz:vode. 

V času 1949-19~2 so investi·rali za g<>zdarstvo ·in· lesnopredelovalno industrijo 
1112 milijonov šilingov: od tega za gozdarstvo 19%, za lesno industrijo, 16%, za industrijo 
papirja, celuloze in lepenke pa 65% celotne vsote. Industrija papirja, celuloze .in lepenke. 
ki je zelo močno razvj.'la še iz prejšnj,ih časov, se je v zadnjih letih zelo modernizirala in 

.:r:omnožiJa sv.oje kapacite-te. 
Za .in v e,s tici. je v le {ih 1953-1955 je v celoti predvidenih 555 milijonov 

šiling.ov, od 'tega iz lastnih sredstev 46% in iz pomoči Marsha1lovega plana 54%. Na 
posamezne vrste dejavnosti odpade (zaokroženo): 

pogozdovanje 
redčenje 

va,rstvo . 
urejanje 
raaiskovanje 
gradnja gozdnih cest in poti 
mehanizacija . 
racionalna poraba lesa (sirovina) 
dvig proizvodnje 

S.kupaj 

26% 
2% 
2% 
5% 
2% 

46% 
10% 
3% 
4% 

100% 

P ·O g-ozd o vanje. Stare goličave iz prejšnjih let, ki j·ih je treba pogozditi, znasaJO 
šc 282.000 ha. če bi bi•le te površine že pogozdene, bi .dajale letno 700.000 m3 prirastka . 
Y letih 1950-1952 ISO pog.ozdili 18.000 ha starih goličav. Če .bi zasa-dili s topo,li 30.000 ha 
zanemarjenih ·povr~in ob rekah, ·bi dob.ili 600.000 m 3 prirastka (15-25 m3jha). Letno pred
videvajo pogozditev 7000 ha starih go-ličav. Redni posek zajame letno 14-18.000 ha. Za 
v~a ta pogozdovanja (sta-ra. in nova) potrebujejo vsako leto 107 milijonov sadik, ki so jih 
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d o lej morali zaradi ne.zadostne lastne proizv.odnje celo uvažati. Za pridobivanje najbolj
··eg-a semena s-o pre.dviddi osnovanje posebnih pritličnih semenskih plantaž gozdnega 
ilrev ja. cepljenega s cepiči izbranih kvali-tetnih dreves, kakor so to že o vedli na Švedskem. 

- Gradnja poti 1i n ce s t. V času 1950-1952 so zgradili 1681 km gozdnih cest 
in poti ter na -ta načio odpr1i 228 .000 ha prej nedostopnega go·zda z letnim prirastkom 
i OO. OOO m3, ki ga prej ni bilo mogoče izkoriščati. Sredstva mednarodne pomoči so prispevala 

44% vseh teh investicij . Pomoč so dobiva.li kot 2% posojil.o na 20-letno odplačilo. V okviru 
pom oči so dobili mah kmečki posestniki dotacijo do višine 50% vluženih invest icij. 

Za dobo 1953-1955 predvidevajo :izgradnjo 2100 km ceS>t. Leta 1953 je pr.i ~H·o 0 .. 8 km 
ozdnih cest na 100 ha g.ozdne površine, za racionalno gospodarjenje pa bi bilo potrebo-ih 

vsaj 2 km na 100 ha gozda. V ta namen bodo morali v nadaljnjih 43 l~tih zgraditi še novih 
.~ 0. 000 km. S povečai1jem cestnega o mrež ja za 21 OO km bo odprtih nov:ih 400.000 ha gozda 
in pridobljenega 12 milijonov m 3 lesa iz redčenja, ki ga je tr~ba čimprej izvesti. Vsa ta 
dela pri gradnj;i gozdnih cest je hil.o mogoče opravi.ti samo s pomočjo intenzivne mehani
zacije. Sodeloval·o je 78 ameriških buldo<Žerjev-go.seničarjev, 7 cestnih va1jarjev , 31 lomilcev 
kamna ter 76 prenosnih vr-talnih strojev in prevoznih kompresorjev . 

Razen .tega je močno vpLvala na cenejše, hitrejše in boljše s.prav.ilo lesa v poljubnem 
letnem času in v obliki daljših, vrednejših sortimentov 'tudi mehani.zacija spravila, nakla
danja in prevoza lesa. Nabav~li ~o 17 raznovrstnih žičnih žerjavov, 33 motornih vitljev, 
~ 1 goseničarjev ))Motormuli« in 70 traktorjev na kolesa, med njimi je bil najbolj uspešen 
»Unimog« , ter 43 jeepov. 

Predvidene investicije za ·državne gozdove v .letih 1953-195.) . 
Zvezni avstrijsk.i gozdov.i merijo 802.000 ha gozdnih tal, od tega 474 .000 ha govrlne po
vršine. Letni posek znaša J,5 miJ.ijona m3, med njimi je 80% iglavcev in 20% lis-tavcev. 
Od leta 1925 dalje upravlja s temi gozdovi ·posebno gospodarsko telo - generalna ·direkcija 
--" s 95 g.ozdnimi upravami in zaposluj.e 1194 nameščeocev -in 6600 delavcev. Za dobo 
!953-1955 Soo predvideli naslednje investicije: za pogozdovanje 7 miL šil-ingov, •za ceste 
92 mil. š., za mehanizacijo 13 mil. š., za sodobna skladišča okroglega Jesa 3 miL š.; &O% 
vseh inves-ticij gr~ torej za gradnj.o cest. Od 9000 ha goličav hod-o v tr.eh letih pogozdili 
le 820 ha, od 25.000 ha zanemarjenih čiščenj pa bodo očistili samo 2040 ha. Za zaostala 
redčenja na 100.000 ha goz,dne površine in za pristop k 80.000 ha nepri.stopnih gozdov bodo 
zgradili 410 km cest .in 4.50'km gozdnih poti ter samo 2 km žičnic . Predvidena je nabava 
1 buldožcrja, l.S kompresorjev, 4 ce~tnih valjarjev, 8 bmionov-kiperjev, 5 motormulijev, 
1 O jeepov in zgraditev dveh prezimovaJnih garaž za vozni pank. Posebno· pozornost so 
začeli posvečati ureditvi slclad.išč ·okr.oglega losa z rampami, tiri, vibli za na,kladanje in 
razkladanje ter žerjavi. 

Inventar·izacija •in urejanje go·zdov. Zaradi pravilne gojitve gozdov 
ter za potrebe kalcifikac-ije gozdnih tal in premene drevesn·ih vrst :pr-istopajo razen rednih 
del pr.i urejanju tudi ok kartiranju zemljišč. 

Ra zi s k o va nj a. Razen Zavoda za ra,ziskovanja v Mariabrunnu -so leLa 1953 
zgradili še poslopje zavo.da v-- Schonbrunnu. Obe ustanovi se ukvarja.ta z ukrepi za izbolj
šanje ras posameznih gozdnih vr-st in z varstvom gozdo·v . Za uporabo na· terenu ob kalami
tetnih napad·ih gozdnih škodljivcev .bodo nabavili 2 iabor~torija na av.tomobilih. 

K a J c i f .i k a c -i j a i n p r e m c n a u m c t n ·i h s m r e k o v [ h s e s t o j e v. čistih 

smrekov·ih sestojev, ki ~o močno degradirali gozdna tla, :majo 324.000 ha. Od te.ga pa je 
na 6.1}.000 ha nujna premena drevesne vr<Ste. ' 

V letih 1951 in 1952 so uredili v Zg. in Sp . Avstf'iji ter na .Štajerskem 60 ha ploskev 
za poskusno kalcifi-kacijo degrad·iranih ta.J. Leta 1951 so poaopnili 100 ha površine, naslednje 
leto pa že 600 ha s povprečno 7 t apnenčeve moke na ha. V letih 1953-1955 bodo poapnili 
6200 ha degradiran>ih ·tal in porabili 43.000 t apnenčeve moke , medtem k·o .kmetijstvo za 
svoje površine potrebuje letno 120.000 t apnenca. Za tmsenje apnenca uporabljajo trak-
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torjc >>Unimog« ·in >>Motormuli << s posebnimi agregat-i, ki trosijo a-pnenec na daleč :n 
obliki Ineg1e. Zaradi C~Jpnenja računajo s povečanim prira:stk.om lesa za 2-4 m 3 na b 

Za premeno naravnih smreko\1\ih scstojev so osnovaH na površini 200 ha že mno1 
poskusnih ploskev. Za nasl ednja •tri leta .pa so planirali premeno samo na 500 ha površin 
Tudi apnenje in premeno izvajajo delno z pom·očjo sreds4:ev .iz MarshaUovega p lan 

Av stri j ski ce Il ter za pr o iz v O· dno s It (O~terr . Pro.duk:tivitat.szentr-um) 

~porazumu z ministrstvom za kmetijstvo ·in gozdarstvo skrbi tudi za povečanje proizvodno~ 

v gozdarstvu. Glavno sredstvo za dosego tega namena je stnnkovno uSiposahljanje ljuc 
rla bi z i,stim ali cel.o z manjšim naporom dosegli večj.o stori•lnos-t in boljši zaslužek. De 
iu prrogram .tega centra sta na kratko zajeta v naslednj·ih dejavno-stih: Za redčenje mlad 
sestoj-ev uvajajo del •O posamezni ka (Ein-Mann-Arbeit). Do gnali so, da je takš, 
sistem odel'a v primerjavi z delom v .skupinah dvignil stori•lnost za 80%. L. 1952 so 4 str 
k o-vne ekipe ·izšolaJ.e :oa indi'Vidua1no delo 944 g.o·zdnih delavcev. Za leti 1953 in ~ 954 pa 
je za ta:kšne pll"alctične tečaje prijavilo 8200 gozdnih delavcev cr•n 12 802 mladih kmetovalec 
g ozdnih maloposestnikov. 

V pr a vilnem in rac.ionalnem nači.nu čiščenja so l. 1952 izobraz 
?66 delavcev i·n dvignili storilno.st za 25%. Za naslednji dve leti se je priglaS'ilo v teča 

Il OO gozdnih delav~ev. 

L . 1952 je center izvedel .10 demonstrativn1h ka.lcifikac li j na 1i21 
ir. bo ·naslednj e leto razširil akci j o na vse avstrijske dežde . 

V t e č a j i h z a p o g o z d ·o v a l n a d e t a so nudili teoretični 'in rpraktični po1 
121 pomočnikom i n jih nauč~li sodobnih in racionalnih metod -dela . Za l. 195.3 se je pr 
gJasilo 1811 interesentov. 

T e č a j e v z a s ·O ·d o b n o m e h a n ·i z i r a n o s p r a v i 1 o 1 e s a z ž i č n i c a n 
in p odobruirwi n<:~Jpravami se je udeldilo 111 delavcev, meha.niko.v. gozdarjev in inženirje 
ter se je sto r ilnost dola povečal·a za 75o/o. Podjetja . ·kj izdelujej-o tovrstne oStmje, so pon 
dila v l. 195.3 sv-o j,o s~rakov:.no p~moč za 30 •tečajev s 380 udeleženci. 

Center za proi:wodnost raziskuje najboljše po ·S t .o p ke :pri ro ani pu 1 a cl j 
v s k l a d .i š č e· n j u l e ·s a v g ·O z d u t e r v l a ž e n j u ( š k r o p 1 j e n j u) v s k 1 a d 
~ čene ga o ·kr og i ega 1 esa n a žagah. S tem se bo ohran•ila kvali·tet·a lesa in 
hudo. prcpreči·lc izg ube na vrednosti. 

V 1. 1953 je bilo prcdviden.ih 36 tečajev za 400 gozdnih drev e .sniča 

j ev za pouk o racionalnejšem delu v drevesnicah ter 3 teč a j i za o b i r a 1 c 
s t o -r ž e v s s em en s k i h d r e v e s. 

220 .i.n.teresent·ov se je priglas·i1o v teor etične •in .praktične t c čaj e za gO· sp oda 
j e ·n .i e z go z d •o m n a p r i r o cl ni o s n o v .i, .ki jih bo vodi,J Qd·poslanec F AO R. Brow 

Čeprav o:pra·vljajo to ddo že tri š-ole za gozdne delavce, bo ·tudi center za pr.o:izvodn~ 
prirejal· 8-dnevne tečaje za .ski.IJpine po 20 delavcev (skupno za 1100 gozdnih delavce· 
Sred!>tva za povečanje s.Lol"ilnosb gozdnega. .delavca so or.odje. vzddevanjc in nega oro·d. 
tehnika, delo·vni ·po.stopek ter pomožna tehnič·na sredstva. Raz·iskova·lna postaja za poen 
stavljenje in olajšanje dela v g·ozdarstvu vseSJtransko ra ziskuje or·odje in -tehni·ko dc 

za uspešnejša proizv·odnjo v •go.zd.u. 
Za l. 1953 so predvideli 6 -tečajev za 140 gozdarskih inženirjev o poe no s •t av 1 j 

n j 11 d e l a v g e o ·d e z i. j i .i n f o •t o g •r a m e t r i j i p r i u r e j •a n j u g o z d o 

Vl. Be 1 tram 
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IZ PRAKSE 

LEP USPEH PRI POGOZDOVANJU KAMNITNIH KRAšKIH GOLICA V 

Od mogočnih gozc\o.v, k·i so· pokniva•E nekoč kraške planote, so stali samo še borni 

ostanki večina p.ovdine pa se je .spremenila v kamnit svet, 'ki ga halj ali manj zara-ščajo 

posamezna drevesa, skupine grmovja in šopi tr.ave. Takšne površine izkoriščajo največ za 

1)ašo. Ponekod je opu~tošenje zemljišča še b.olj napredovalo. Sečnja, po·Žar in paša so 
{iocela uniči+i rastlinsko vegetacijo. Vroče kraško sonce je izžgalo zemljo. suha burja 

Kraški predel Greben Izkop jam 
Donašanje prsti 22 cm visok poganjek 

(G.reb.en pl'1i Materij:i, Herpelje-Kozina) 

j o .ie izsušjJa in razpihal'a, plohe so jo o.dplah.uile. Ostalo je golo kamenje. ki v ob .liki 
raz jedene in .izglo.dane žive skale ali .kamnitega drobirja pokriva tla. Kraševci imenujejo 
"akšne kamenirt:ne poljane .,. riž e, ki se pojavlj·ajo zlasti na močneje nagnjenih južnih po
ho~ jih rebrih. grebenih in gričih ter so od daleč vidne kot bele krpe na raz-trgani in 

zakrpani ·obleki kraškega sveta. 

Opa zovanje nas prQpričuje, da gozdna povr~ina zaradi stalnega preveli:ke.ga izko
riščanja s sečnjo. steljarjcnjem ,jrn pašo nezadržl )ivo nazaduje, in se &prem.tl1JL1 v grmtsc1· 

ta se spreminjajo dalje v kameniti svet in slednjič v griže. Na ta način ;<;c stalno kr~: i 

pw!zvo·dna po,vršina tal io peša njihova proizvodna sposobnost. kar ima slabe posledice 

za kraško go·spodarstvo . Takšno stanje povzroča za skrbljenost. Zato ·se je ljud•;ka oblast 
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vneto lo U.Ja reševanja tega zamotanega gospodarskega problema. S strogimi predpisi ome
juje ·samov.oljno w:učevanje gozdov rn grmišč, da bi :si ti -opomogli ~:n ·se o·bno~iE, ter hoče 
z velikopotc.znim pogozdovanjem mo·Čoo degracLiranih zemljišč zadrževa{i usodni proces 
zakraševanja in obnavlJati pr:oizvo.dno spos·obno.st tal. Gozdarsko osebje nosi pri tem naj
večj;i delež truda in odgov.omosti. Z vztrajnim prepr·iČevanjem mora pridobiva:ti ljudi, da 
odstopajo gospodar~ko pasivne povtršine, zlasti pa skrajno slabe •in na p.ol zakrašene pašnike, 
za p-ogozdovanje. Pogozdovalno delo je zelo o.dg.ovorno, mora bi:ti ·strok·ovno pravilno ter 
v skladu .s ·sodobnim:i dognanji go·z.darske znan.osti in delo-vne tehnike. Zlasti kritične so 
že ·omenjene griže, kjer se zemlja sh,i.va v špranjah .in luknj·ah pod plastj•o golega kamenja... 
In venda-r se dajo tudi takšni na vide.z obupni predeli uspešno •pogozdi.ti in pridobiti za 
gozdno -kulturo. 

Lep primer pogozdovalnega uspeha nam nudi pogozdov<lllni. ·objekt »Greben« na pod
ročju občins:kega ljuds•kega odbora Materija med Slavnikom in Brkini, Ježeč v k o. 
Brezovica, parcelna št. 3114. Zemljišče leži ok. 600 m nad morj·em in zavzema vzhodoo po
bočje gr.iča z nagihom .ok 30° io površino ok. ~ ha. Zemlje lili videti .skora,j nikjer; 
vsaj 80% površne t~l pokriva golo apnenčasto kamenje, delno živa s-kala, delno pa debe
lejši jn drobnejši drobir. I z raz,pok med skalami p.o.ganjajo kot zadnji {)!S'tanki vegetacije 
posamezni nizki grmi b11inja, rašeljike , skalne krhlike, redki nizki bori samosevci in kak 
~op •trave. Mrtva skalnata puščava vlada .tod ,jo se s svojo trdo· belino -ostro o.dbija od 
!.Ose.dnjega temnozelenega se-stoja črnega bora. Zemljišče je i1zpostavljeno močni bur ji . 

Lo1iLi smo ·se po·gozd.ovanja te griŽCJvne pov-rš:ine. Jame za
1
sajenje so i.z,k~opali delavci 

s krampi meseca avgus-ta ·in ·septembra 1951, širiti in poglablja·ti pa s·o jih morali tudi z 
go•limi ro:kami. Zasipali so jih s humo;2fi•D kraško je!J'ovico (terra rossa) , ki so· jo kopali 
niže •spodaj in jo nosi.li 150-200 m po .zelo .težko prehodnem •terenu v leseni·h, iz desk 
zbitih zabojčkih. Zemljo v jamah so nato obložih s kamenjem, da se ne bi preveč izsu-
šila in da je ne bi razpihala burja. · 

Sadili so marca 1952 na ta način, da so v zemljo, s katei'o so hile zasute jame, delali 
luknje z železnim drogom. P.o•sadili so 3500 sadik črnega bora; sadike so bilc dvoletne in 
so vsajene segale 10-15 cm nad zemljo. Vzgojene so bile v razmeroma redkem posevku 
(presledek med vrstami 15 cm) v gozdni drevesnici v Klancu pri Kozini, 1ki je odda-ljena od 
pogozdovanega predela 10 km. Neposredno po izkopu so bi.Je sadike močno zavarovano 
prepeljane na pogozdovalni obje-M, ·kje.r so j·ih takoj dobro zakopali v zemljo in jih tri 
dni nato posadili. De.Javci so· prenašali sadike v ·posebnih košaricah, korenine pa so bile 
vedno skrbno po'krite .z navlaženo zemljo. . 

Na tak način posajene ·sadi:ke so se zelo dobro prijele. Od .3500 posajenih sad~k je bilo 
oktobra 1953 živih in lepo uspevajočih še 2970, kar pomeni 85 % v..seh sadik in pred
stavlja vsekakor zolo lep uspeh pogoz.clovanja na tako kritičnem zemljišču, kot je »Greben« 
nad Brezovico.. če še povemo·, .da so sadike v letu 1952 zrasle za 8-10 cm in v letu 195'3 

celo za 6--22 cm, je us.peh pogozdovanja očiten. 

Da bi ta uspeh Ia.že ocenili, smo dobili podatke o tempera-turi ·in padavinah v posamez
nih mesecih leta 1951, 1952 in 1953, kakor jih je zabeležiJa opazovalnica v Kozini, ~km 
zahodno od po-gozdenega sveta. Ker ,jmata ·oba kraja zelo podo.bne ge.omorfološke in 
klimatične pogoje, smemo p.oda·tke z veliko verjetnostjo uporabi-ti tudi za obravnavani 
nasad, ki ima zaradi izpostavljene lege kvečjemu le še nekoliko slabše klimattične pogoje. 
Meteorološki podatki iz Kozine so razvidni iz razp,re-delnice. 

Analiza .mdeo·roloških po,datkov nam !p-ove, da je padlo od marca 1952, ko so bile 
sadike na Grebenu posajene, pa do junija prav malo padavin in da je bila povprečna 
temperatura razmeroma viso:ka , ·kar je dokaz neugodnih podnebnih razmer. V koliko.r je 
uspeh pogozdovanja odvisen od p .odnehnih P'ogojev, so ti odločilni v času neposr~dno pred 
pogozdova·njem in prve tedne po sajenju. Naše pogozdovanje je kljub manj ugo-dnim vre
menskim razmeram ·in kljub zelo slabemu zemljišču zeJ.o dobro Ul'ipelo . To je najboljši 
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Temperatura in padavine v Kozini 

1951 1952 1953 

mesec padavine temper~tura padavine temperatura padavine temperatura 
v mm maks. mm. v mm maks . min. v mm maks. min. 

I. 130,7 11 -5 142,6 9 -9 85,3 11 -8 
II. 155 ,5 14 -3 159,7 ll -8 68,9 15 -L3 

III. 185,7 13 -5 53,3 16 -7 1,2 19 -5 
IV. 94,7 22 -1 43,3 24 -2 99,0 21 o 
V. 90,1 26 3 .51,2 23 1 151,3 28 -1 

vr. 117,6 29 7 88,1 28 9 129,5 26 4 
VII. 63,2 30 11 204,4 33 9 113,6 30 9 

VIII. 38,5 30 12 14 7,0 31 10 160,6 28 8 
IX. 196,5 28 7 172,9 26 2 104,.5 26 5 
x. 35,2 20 2 342,0 23 -1 104,2 22 .!3 

XI. 183,9 18 -4 113,4 14 -3 
XII. 117,5 13 -6 261 ,9 11 -8 

1.409,1 l. 779,8 

dokaz, da je za uspeh pogoz.dovanja -odl,očilen predvsem naotn dela , t{) se pravi , pravilno 
ravnanje s sadikami •in ustrezajoča delovna tehnika. Pri sla:bem uspehu pogozdovanja se 
lcaj rad•i izgovarjamo na slabe terens·ke in vremenske razmere, dejansko pa je navadno 
pravi vzrok slab.o opravljeno deLo. Pogozdovanje kraš·k.1h zemljišč je kak·ov.ostn·o delo prve 
vr.ste, o čigar uspehu odlo.ča mimo p.rirodnih ra'Stiščnih razmer predv-sem cela vrsta pogojev, 
ki .so v zvezi s .sadi,kami, z njihovim ra•vnanjem ·in s il:ehniko !pOgozdovalnega de.Ia. Vsaka 
malenkost je pri tem često· o .dločilnega pomena. 

Za sklep naj navedemo še .stroš-ke opisanega pogozdovanja, ki %našajo 45 .800 din za ha. 
Pri ·ostalih ·sorazmerno lažje in holj~e p.ogoJZdenih o-bjektih na področju občinskega ljud
skega odbora Ma-terija znašaj-o povprečni stroški 27.000 din za ha, povprečni uspeh pa 78%. 
Primerjava uspeha in stroškov pogozd.ovanja na >>Grebenu<< z uspehom in stroški pog.ozdo
vanja na drugi.h področj.ih pove, da so bi1i stroški na Grebenu zaradi težavnih terenskih 
razmer za 66% večji predvsem zaradi donašanja zemlje in da je us.peh pogozdovanja za 
7% boljši.* Razmerje med stMški in doseženim uspehom je ob upošt-evanju 1težkega terena 
prav zadov-oljivo. O težkem terenu in .o mučnem pogozdovalnem deiu zgovorno pričajo 

objavljene shke. 
Ivan Go d 1i na (Herpelje-Kozina) 

* Zaradi tež.kega ·terena in ·izredne suše leta 1952 je uspeh opisanega pogozd.ovan.ia 
za.res ·Odličen, kar je v prvi vrsti pripisati pravilnemu delu in sicer: 

l. dovolj redki setvi v clrevesniui, 
2. manjši o.ddaljenosti drevesnice od p-ogozdo·valnega objek>ta, 
.3. zelo .skrbnemu ravnanju s sadikami, _ 
4. kratkemu razdobju med izkopom v drevesnici in zasaditvijo na terenu (največ do 

3 dni), 
5. predhodni pripravi jam (-pol leta .prej), zavarovanju prs-ti pred .izsušitvi jo ter saditvi 

s pomočjo droga, ·pri čemer jama ni bila ponovno razkopana in .ic zadržala vlago. 
Pripomniti je še treba, da bi uporaba izredno cenenega in vsestranskega •gnojila , satu

racijskega mulja., ki ·bi ga primešati prsti v jami v razmerj•u l : 3, v veliki meri poplačala 
malenkostni strošek. (Glej člane-k -ing. B. Zagarja »Odlično delo-vanje saturacijskega mulja 
na borove sadi:ke v dreve.snici na Krasu« - Gozd. vestnik 1952 , št. 10. Po.sebno velja to 
za rdečo kraško ilovico, ki zel.o trpi zaradi suše. · 
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ODKOD RDECA GNILOBA SMREKE? 

(Odgovor na vprašanje ing. V. Bel trama v Gozdarskem vestn iku štev. S-19: .3 ) 

Sm reki najbolj ustrezajo stalno sveža , p rezračena in rahla tla. Taka so na Kočevskem 

predvsem humo zno-ilovuata apnenaJS to-škriljasta tla v v išjih legah, od l 000 m n admorske 
vi '·ine navzg or. Smreka ne potrebuje 7.a rast mnogo toplot e, zato najbo-ljše uspeva na 

severovzhodnih in severozahodnih legah in v vla.žnih kraških dolinah. 
Koreninska gliva (Trametes radiciperda Htg) se pojavlja pri nas na smrekah v vseh 

starostnih dobah. Njen-o uničevalno delo je ogromno, ker razkroji zrel smrekov les do 
l6 in več metrov v višino. Na spiošno je smreka izpostavljena zajedalski glivi povsod, 
razen na svojem pri·rodncm rastišč_u. Ta zajedavka povzroča zelo zavratno bo-lezen. ki je 

na zunaj· več let sploh ne opazimo, ker ostane drevo v polni rasti in zeleno. Najprej se 
podgobje gl·ive razvija samo v ličju in v centralnem lesnem cilindru korenin ter 
ubija koreninske celice. Iz korenin se širi in razrašča v debelni les in povzroča v koreninah 

in v deblu rdečo gnilobo. Zunanje prev JJ jaine cevi os tanejo nedota.knjene, za"to izgleda 
drev·o na zunaj popolnoma zdravo. Samo če so že vse smrekovc korenine okužene. da 
drevo ne sprejema več dovolj vlage (vode) in v njej raztopljenih rudninskih snovi, se 

podgobje zajedavke ra.zširi v kambijalne celice. Zaradi tega odmre m se posuši celo 
drevo. Največ tako bolnih dreves predčasrio podre vihar , ker imajo gnile korenine in 
strohnela debla. 

P·otek okužbe ni še popolnoma pojasnjen. Po vsej verjetnosti prodre podgobje glive 
v notranjost korenine skozi kako rano iz zemlje, kjer gliva živi kot gniloživka (sap rofit). 
Kot zajedavka pa živi v živem in mrt vem lesu. 

Dohri pog-oji za obstoj p ovzvočitclja rd eče gnilobe so v tleh, .k i so bogata na dušiku 
in dušičnat:ih spojinah. Njeno h rjenje in ~azvoj se pospešuje tudi ta m. kjer odpro odmrle 

ali ranjene J-oreniue ali debla vho-dna vrata v svoj·o n otranjost. Vzrok širjenja bolezn t 
JD Oramo iskati t udi v tleh, ki imajo večkrat zelo slaba fizikalna svojstva. Zbita in plitva 
tla vodijo k močnemu nihanju vlage v -koren i.oski plasti: na eni stran i prevcli.ka vlaga 

in pomanjkanje zraka, na drugi stran i pa izsušitev tal. ki povzročita, da kMen ine odmro, 
in ustvarita ugodne pogoje za razvoj najhujše smrekove bolezni - rdeče gnilobe. 

Smreke , ki so umetno posajene na bivših kmetijskih površinah kjer so tla zbita , razpletejo 
svoj koreninski s istem v vrhnjih plasteh, les pa hHro in gobasto raste (je preveč porozen 
in vla_žen) , dajejo ugodno podlago za razvoj rdeče g n ilo·be. V biv~ih kme-tijskih tleh 
je število clreves , ki so okužena •S Trametes .radiciperda zelo visoko. Tudi če se zni'l;a 

al i zviša tal ni nivo vode, smreke hi rajo in kaj ra de podležejo rdeči gnilobi. 
Korenin ska gliva, ki pov·1.roča rdečo gnilobo v smrekovih koreninah in deblu se p o

javlja v vi šjih lega h na apnen ih in Ilovna t-i h tleh, ki imaj·o dovolj vlage in so tzcrpana, 

d alje v dre gradiranih tleh, ki so nas ta la kot p osledica nep ra v ilne s eč nje, st.eljarjenja a li 
gozdne paše (primer: Loški potok). 

Kako vpliva gozdna paša na vdor rdeče gnilobe v smrekov naravni po mladek? Po 
izjavah prebiva lcev Loškega potoka opažaj-o to bolezen predvsem na smreka h- sa m osevkah 

ki ras te jo v šop ih na g-ozdnih p a šnikih. Na teh gozdnih p ašnik ih , kj er se pase gove_ja 
ž ivina in konji od ·pomJa,d i do pozne jeseni. vsebujejo tla dovolj dušičnatil; S ~f Ovi , ki so 

ugn cl na op·odlaga ~a razvoj zajeda lke. Sm rekov nara vni pomladek ima k!oren in e. ra zrasl e 
v go rnj ih plasteh tal in mu jih živina in konji s parklji oziroma s .kopi ti več ali manj rani j o. 

:e je v zemlji gniloživka , prodre njeno podgobje skozi ran jene ali propadajoče koreninice 
v prirodni pomladek in se v njem razvija kot zajedav-ka. 

Pašniki Lo.~kega po toka so v išinski pašniki v lladm orski viš ini od 600- LOOO m, TI;:~_ 

so apnc·ua in rahlo ilovnata. Na nj ih rastejo smreke na redko , v .šo p ih in so izpostavl jene 
močnim vetrovom. Tu ·obstoja še ena moŽDost z.a š irjenje koreninske o-live. Močan vihar 

(posebno lansko leto, ko smo imeli celo ·orkan). razmaj e drevje v S'p odn jem delu in pretrg-a 
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ali nalomi ob skalah korenine. Te hirajo in odmirajo ter so zelo dojemljive za zajeclavuo 
g1ivico, ki se skiozi nje vseli v notranjost. 

Kak·o pa vpliva pozni mraz v smre-kovem nasadu na peščenih, rahlih tleh na razvoj 
rdeče gnilobe? Tudi pozni mraz more biti vzrok da se naseli povzročittelj rdeče gnilobe 
v smrekov nasad. Znano nam je in se v naših gozdovih tudi često dogaj•a, da ptozni niraz 
dvigne vlažno zmrzlo zemljo, posebno na posekah in na pobočjih, ki. so izpostavljena tudi 
mrzlim severnim vetrovom. Pri dviganju zmrzl·ih tal se pretrgaj;o koreninice sadik, ki nato 
hirajo in odmro. Na mestih, kjer so se koreninice pretrgale, nastanejo odprtine, skozi katere 
je omogočeno prodiranje glivice v notranjost sadik. 

Slika l 

Smrečice s kraškega terena (šoba, 750 m nad morjem) : l. samosevka, 2. sajena z ravnico, 
3. sajcna z Burniko-vim sadilnikom, 4. preve-lika sadika sajena istočasno z Bumikovim 
sadilnikom. Sadi•ke s,o bile posajene 1951. leta. Ob sajenju je bila sadi·ka, lci. je bila sajena 
z r.o-vnic.o, stara 4 leta, s sadilni.kom 3 leta, prevelika sadika, sajena. s sadilnikom, pa 4 leta. 

(Orig.) 

V takih primerih priporočamo pogozdovanje smrekovih ·sadik z Burnikovim sadil
nikom, ki se zelo koristno obnese in prepreči, da pozni mraz ne dviga zemlje in ne trga 
koreninic. 

Rdeča gnilo-ba nastopa pogosteje in v večjem obsegu v čistih smrekovih kakor pa v 
rnešani·h sestojih smreke in bukve. PPirnes bukve ugodno v-pliva na tb in j,ih zakisana 
izboljšuje,. 

Močneje se pojavlja zajedavska glivica v smrekovih čistih nižinskih na·sadih na ne
ustreznih smrekovih rastiščih, t. j. na rastiščih vrbe, topola in jclše, posebno na globokih 
in težkih ilovnatih tleh, ki trpijo 2iaradi prekomerne vlage in niso dovolj zračna. Taka tla 
so ob naših kraških ponikalnicah (Rinža, BistPica) in za d~žavno drevesnico >>Mahovnik« 
pri Kočevju . Tu so sadili smreke pred 60 leti in imajo -se-daj komaj 20-30 cm .prsnega 
premera. Smreke pa, ki rastejo v isti nadmors'ki višini pol ure hoda od Mahovnika v smeri 
Male gore na dobrih humoznih tleh v kraških dolinah, imajo 50--60 cm prsnega premera; 
čeprav so bile posajene istočasno z onimi ob Rinži. V obeh primerih dr-evesa: niso bila 
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pesajena na p r irodnero r astišču smreke, zato napada rdeča · gniloba smreke v obeh območjih, 
vendar je v prvem primeru število okuženih dreves neprimel"no večje kot v drugem. 

Tudi na prodnat-ih .tleh poplavnih· področij Kolpe je zajedavka zastopana .. Taka tla 
spioh niso primerna za smreko in so j·o vnašali pred. v·ojuo na ta rastišča le na umetni 
način. To so smrekovc monokulture, pri ka•terih zajedavke ni mogoče zaustaviti oziroma 
zatreti, ker se bolezen prenaša zaradi dotika bolnih korenin z zdravimi. 

R.deča gnilo-ba se pojavlja tudi v mešanih sestojih iglavcev in listavcev, na neustreznih 
rastiščih smreke, to je v nižinah (tudi v planinskih predelih , kjer ni talne vode), posebno 
pa na izpostavljenih južnih in j.ugozahodnih pobočjih, kjer so tla plitva, izsušena ter 

Slika 2 

Smrečioe, ki so bile sajene jeseni 1951. leta na tež-kem ilovnatem terenu. Leva sajcna z 
ravnico , v sredi samosevka, desna sajena z Burnikovim sadilnikom. Koreninsk i sestav 
v vseh treh primerih dokazuje , da taka tla za smreko niso primerna, ker se korenine 

ne morejo razrasti . 
(Orig.) 

iz?rpana •od steljarjenja. V naravn·ih višje ležečih gozdovih , kjer raste smreka primešana. 
jelki in bukvi in kjer so tla dovolj sveža in bogata na rudnins-kih snoveh, ni rdeče gnilobe. 

Gospo.darjenje s či-stimi smrekovimi sestoji v n-iž,inah 400-500 m nad morjem ustvarja 
dobre pog·oje za širjenje te bolezni. Kadar v dobra humozna tla posadimo dobro gojene 
smrekove sadike (4 letne presajenke) požcnejo le-te v prvih letih korenine globoko. Pozneje 
pa, ko se nasad sklene, prodira v tla manj pa.davin, zato se tla v glnblj,ih plasteh tako 
izsušijo, da se korenine posuše in segnijejo . S tem se na v.elikih površinah odp ira pot 
gl1vici, ki skozi segnite k;orenine prodira v drevesa. Zato je na takih tleh nujna gojitev 
me:ianih go7.dov. Smrekove sadi·ke pa naj se loot primes sadij·o z B"urnikovim sadilnikom 
(le 2-3 letne nepresajenke), ker se tla ne prerahljajo tako močno, kot če sadimo sadike 
z ravnico. 

O ranah, k,i so vhodna vrata ozir.oma kanali za vdor · zaj cdavke v notranjost drevesa, 
je ugotovljeno, da Trametes radiciperda prodira v deblo ne samo s-kozi rane v k.oreninah, 
temveč tudi s-kozi rane v deblu tam, kjer so bile odsekane veje . Na zunanji s-trani drevesa 
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sicer ni opaziti sprememb, na notranj·i pa se rdeča gniloba širi proti srcu in p.o deblu 
navzgor. Na drevju, ki ga obtolče h1odovina pri rižanju z višine v dolino (Velika gora 
pri Ribnici) opažamo isti p·ojav, ker gliva, ki .živi ·kot gniloživka v odmrlem lesu Modovine 
ob udarcih ·O·kuži ranjene dele rastočega dre v ja. 

Poglejmo še, ka~ko se pojavlja rdeča gnil:oba na samosevkah. Smrekovo seme vzklij-e 
. skoraj povsod, tudi če pade na nagnit panj. Iz tega semena se razvije klica, az nje pa 

samosevka, ki iz leta v ldo raste in poganja svoje koren-ine v panj, ali pa ob njem v 
~emljo. Cez 10-1!5 let panj popolnoma segoije in smreka stoji takorekoč na nogah (šta.kore), 
pridobiva na višini in debelini ter po•staja težja . Nekatere k·orenine pa pod težo odpovedo, 
se prelomijo in odmro. V večini takih primerov je smreka napadena o.d rdeče gnilobe. 
Ce je b:il panj pod rastočo smreko že •okužen z rdečo gnilobo, bo gotov·o podlegla tudi 
smreka, ker prodre podgobje iz panja v ranjene oziroma potrgane smrekine korenine. 

Slika 3 

Od rdeče gni·Lobe uničeno smrekovo 
deblo (Trametes radiciperda) 

Tudi način saditve vpliva na razVOJ JO SlfJCnje rdeče gnilobe . Tako nam je iz prakse 
znano, .da so za pogozdovanje z BumikoV'im sadiln~.J.~om najbolj primerne dve d o tri
letne nepresajene smrekove sadike, ki imajo v drevesnici vzgojene 10 do 
25 cm dolge, fine tanke nerazraščene kore-nine. Če tako sadika držimo v roki, po·tem k·o 
smo ji ·Otresli zemljo, padajo korent.ine naravnost navzdol. S temi sa·dikami smemo 
pogozdovati le na rahlih -svežih, humoznih, ·ilovnato peščenih poraznih tleh, zlasti na kra

škem terenu, kjer ima .sadilruik vse pogoje za uspešno uporabo pri pogozdovanju. Sadilnik 
s premerom 6-7 cm naredi dov.olj široko in globoko jamic·o, ki je še posebnega pomena v 
času suše, ker lahko sadika črpa iz globljih plasti dovolj vlage. Odstotek prijetih sadik 
je posebno v letih suše zelo visok ·in se ne ffi{)T.e primerjati z onim pri sa,ditvi z r.ovnjco. 
Stiri in večlDtne smrekove presajenke pa niso primerne za po·gozdovanje z Burnikovim 
sadilnikom, ker imajo preveč razraščene koreninice. Pri pogozdovanju bi j:im morali kore
n-inice zviti ali pa jih nalomiti, da b~ j•ih lahko vnesli v jamico. Ra.njeni. nalomljeni in 
odlomljeni deli k·oreninic pa hi bili vzrok za vdor glrivice v notranjost sadik . St-ošestdesetim 
dve oin triletnim smrekovim ncpresajeokam, .k,i smo jih bili posadihi z Bumikovim sadilnikom 
in z ravnico, smo pregledali koreninice. UgotoviLi smo, da nimajo na koreninicah nika
kršnih poškodb, pa tudi nobena koreninica ni odmrla, ker so bile posajenc v pravilno 

globino, kjer imajo koreninice na razpolago dov:olj kisika . .K.oreninice sadik, ki so· bile 
sajene z Burnikovim sa:dilnikom timajo sedaj po treh letih gostejše koreninice ()d onih, ki 
so bile sajene z rovoic._o, ker lahko črpajo na kraškem terenu več taln~ vlage. 
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Gl.oboka, težka, nepr.opustna ghnasta tla pa sploh niso primenna za pogozdovanje 
s smrekovimi sad_ik·aroi, ker se k oreninice v težk,i, zbit i! zemlji ne m.o.rejo razrasti v širino 
in ne dob~ jo dovolj zrak·a in zato od.mno. V kolikor pa se ne p.osušijo, j1h napade rdeča 

gnilo ba. 
Tudi pri saditvi z ravnico delamo napake, ki so povod za širjenje rdeče gnilobe. 

Znano je, kakšen je p-ostopek pri sajenju z Povnioo. ~o smo sadik,o že posadili, potlačiroo 
oko1i nje zemljo še s .tem,_ da s težo telesa, t. j. s čevlji, zemljo zbijem o. T 'o se dogaja povsod,' 
ne sam o na K•očevs-kem. Na ·ta načig1 smo ustvarili nepropustno plast, posebno še v težki 

ilovna ti zemlji, kjer zrak ncima dostopa do k-oreninic, ki na ta način o:drnro in ustvarijo 
pogoje za vdor glivice Trametes radiciperda v sadika. Ta način sajenja sa·dik z ravnico 
bo treb-a opusti t i in saditi samo z ro·loo , ki zemlje ne stlači, oZliroma ne zbije. 

Pri sajenju sadik s sadilnik.om na dobrih, rahlih , peščeno-glinast•ih tleh se ne more 
zgod:iti, da bi zemljo s težo . telesa stlačili od vrha navzdol, ter imajo koreruinice sadik, 
ki smo jih vsadili primerno globok,o , dov·o-lj zrak·a in vlage za rast. 

Pri pog.ozdovanju je zelo važno, ·da vemo za pravi čas pogozdovanja. nadalje je treba 
sadike pravilno izkopati iz .drevesnice, bi·t i moraj.o zavarovane pred sončniroi žarki ~n imeti 
vedno sveže koreninice. Za d~ber uspeh so izredno važne lokalne drevemice . 

Napaka, ki jo grdima je v tem da smrečice sa·dimo tudi za panje, ki so okuženi 
z rdečo gnilobo. Pri tem pa ne pomislimo·, da bo bol·ezen prešla i.z panja ua sadiko, če je 

ta_ količkaj ranjena . Peter V 0 v k (Koče~je) 

LIK ·PRAVEGA LOGARJA 

Za vzgojo dobre ga l.ogarskega kadra so p otrebni : .dobra s.twkovna šola, .do-bra prak~a, 
predv.sero pa - dohri kaJndi.da t•i. S kakršno moralno kval-iteto pridej-o gojenci v šolo, 
takšni jo .tudi zapuščajo_ Znača'j pa je važnejši od samega znanja , saj predstavlja lik 
človeka. Poštenje, ·veselje ·do p·oklica, p rizadevanje ter želja po znanju , ki ne pozna težav 
in zaprek, naj bodo lahnos ti vsakega pravega logarja. Le na ta način bomo dosegli dobre 
uspehe in zagotovili gozdarstvu ·strokovni kader, ki ga tako zelo potrebuje. Ka.ko lepe 

rezul•ta•te dajejo dobra Š·ob, dobra prak-sa in dobri učenci, naj pokaže samo nekaj primerov 
z z,aključnega i-zpita na Nižji gozdarski šoli v Idriji konec januarj-a 1954. 

l. Gozdna uprava v Bohnj.ski Bisb;ici je 5. XII. 1953 takole ocenil~a da praktikanta: 

Prakllikanta Janez Kovač in Jože Lutar sta praktJicirala v našem g;ozdnem revir ju Rov
taTci od :3. avgusta 195.3 do 5. ·decembra 1953. Tega dne sta zapUJstila up·ravo in odšla na 
sv.oje domove, kjer se b.osta teoretično pripravljala za polaganje zaključnega izpi-ta. V 
skladu s poslanim delo·vn~m prograonom in tukajšnjimi pra!k6ič-nimi mo.Ž·nostmi sta bila 
pri posamezn1i h panogah gozda rs ke dej avnosh zaposlena kot sledi : 

l. gojenje gozdqv 
2. izkoriščanje g-ozdov 
3. varstvo go·zdov 
4. meritev lesa 
5. gradbeništvo . 
6. urejevanje zbirk 

.32 dni 

26 " 
R 

16 " 
16 " 

3 " 

Praktično sta bila ves čas zapoGlena kot gozdna delavc-a pri čiščenju nasadov, redčenju 
SC:' s tojev, semenarstvu in . drevesničarstvu, pri spravilih lesa po žičnici, s konji in kamioui , 
pri sečnji_ drobnih sortimentov, pni merjenju lesa in pri prevzemanju lesa V· gozdu. 

Dela.Ja sta ves čas po W ur d.nevno. Vsako njima zadana delo je bilo izvršena pravo
časno in pravilno. Po učinku sta pr~ norma.lni kvalitativn i i.zvedbi dela marsikje presegla 
naš e povpll'ečne dd avce. Njuno obnašaa1je je h.ilo ves ča-s trajanja prakse vz_omo. Tako 
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zainteresiranih praldi.kantov, ki bi s ta:hm 7..animanjern opravlja.li delo, doslej še nismo 
imeli. Oba zasluži ta zato v vsakem pogledu p.ohval·o in priznanje. 

Izpitna komisija je iz .dnevnikov obeh .kandida•tov ug.o-tovila zelo na· t ančne in zanimive 
opi-se s prwkse ter pravilno opažanje v gozdu na Rovtarici v tem ča·su. Oba kandidata pa 
nista morda Go·renjca in vajena dela v gozdu že od doma, temveč sta doma iz ravnega 
Prekmurja, .s.tara 21 odnosno 22 let. 

2. Okrajni ljudski odbor Tolmin je takole ocenil svojega praktikanta Pavla Križiča, 
ki. opravlja službo revirnega lDgarja na •sektorju Krnice-Masore: Tovariš Križič je pri 
svojem delu zelo marlj'i·v -in na·tančen. V šoli pridobljeno zna.nje v praksi uspešno uporablja. 
Do-bljene naloge i-zpolnjuje s polnim čutom .odgovornos.ti . Značilno zanj je predvsem to, 
da ma izreden čut za opažanje .in zanimanje za .stro·ko, le žal , da mu med prakso nismo 
mo-~li nudi·oi dovolj str.okovne pomoči. Pač pa mu je bilo ves čas omogočeno samostojno 
izpopolnjevanje, ker ni bil razen z delom, ki pripada logarjem, zaposlen z drugim posebnim 
opravilom. Negativnih p-ojavov p-ri t<>v. Križiču nismo opazili, temveč pričakujemo , da bo 
pos~al v doglednem času ·izvrsten logar, za kar je pokazal na praksi V5C po·goje. 

3. Med petmesečno prakso po-šiljajo kandidati vodstvu gozdarske šole obvezno svoja 
mesečna por-očil·a. Kot primer navajamo nas·lednje po.ročilo . 

-:> Podpisani Bruno Koser, praktikant 9. skupine, sem bil v mesecu oktobtu 
195'3 zaposlen pri GU Idrija takole: 

t-. Gojenje gozdov 
2. izkoriščanje gozdov 

14 dni, t. j. 1'32 ur 
8 dni, t. j. 64 ur 

Opravljal sem sledeča dela: Pri gojenju gozdov: čiščenje in trebljenje 
mladja v mešanem sestoju, pogozdovanje goličav s sadikami rdečegn 
bora. Pri izkoriščanju gozdov: pripravljanje, spravilo in zlaganje drv v skla
dovnice. 

Od navedenih del sem najrajši delal na pogozdovanju. Ni mi šlo od 
rok delo pri spravilu drv po drči, ker nam uprava ni nu.dila potrebnega 
orodja (cepin) in sem b'il primoran delat-i le z· go limi rokami. Pri pripravljanju 
drv tudi ni bilo mog-oče doseči' maksimalnega učinka zaradi neprimernega, 
pomanjkljivega in slabega orodja ,. 

Pri navedenih delih sta mi nudila strokovno pomoč višja logarja Emanuel 
Grof in Franc Brus. Toda njuna inšfntkcija je bila zelo pomanjkljiva. V tem 
času sem do konca predelal skripta :<> V ar s tvo gozdov <::. in delno tudi skripta 
» lzkori.ščanje gozdov ~:. . Predelal in naredil ·sem izvleček iz sledečih člankov 

v )) Go.zd. vesiniJru .,;. in reviji »Lesc · Nova pota gozdne semenarske službe~ . 

DPojav kra~kih mrazišč in njihova gozdarska problematvka.«, »Steriliza.cija. prsti 
v gozdnih drevesnicah<< , :~ Priprava zemljišča za. naravno nasemenitev in po
gozdovanje s setvi jo«, »Tuje drevesne vrste J) naših gozdovilu , >0 odkazo
va.nju lesa !(. . . 

Moja fenološka opaž11nja so bila naslednja : 

1. X. Lipovo listje je skoraj vse odpadlo in se seme lahko nabira. 
3. X. Gabrovo seme dozoreva. 
5. X. ]elkini storži razpadajo in veter razn,<J .~a seme. 
6. X. Listje 71Ulkovca je začelo močneje odpadati . 
?. X . Plodovi leske so odpadli. 
8. X. Praprot se suši . 
9 . X . Plodovi trdoleske so dozoreli. 

10. X. javor je skoraj gol, le tu in tam še opazim kak list. 
12. X . Domači oreh je skoaj gol, le tu in tam je še kak list. 
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11. X. Beli trn ima zrele plodove rdeče bame. 
15. X. Plodovi mokovca. in drena. so zreli. 
16. X. Listje bukve je postalo rdečerjavkasfo. 

1?. X. Vse bezgovo listje je odpadlo. 
19. X. Gabrovo seme je dozorelo in ostalo na drevju , čeprav je listje 

odpadlo. 
20. X. Maklenovo seme je zrelo in odpada. 
22. X. Mecesnove iglice so dobile rumeno barvo. 
2J. X. Jesenovo seme je zrelo in je vse listje odpadlo. 
28. X. Hr-astovo listje odpada, toda le z zgornjega dela krošnje. 
29. X. J tworooo seme je zrelo in je še na vejah. 
'JO. X. Listje črne jelše odpada še zeleno. 

Med nevpisanim.i datumi so deževni dnevi, dnevi, ka ni bilo opaziti nič 
posebnega in nedelje. 

Problematik.-,"t: Kakor izgleda, na tej praksi ne bomo veliko pridobili in 
bi bilo nujno. da bi vsa.k teden vsaj enkrat spremljali logarja pri njegovem 
dnevnem službenem. obhodu. ,< 

Kandi.d<Ut Bruno Koser je pre-dložil izp~tni komisiji tudi vse izpiske jz člankov, ki ji~ 

je sestavLl -dO'bro in zelo vestno. 
Zapažanja o dogajanju v naravi (fenološka opažanja) so ,za logarja ze,Lo važna, ker 

mu omo.gočajo, da vses-transko opazuje in spoznava naravo. 
4. Ocena o kandidatu, lei jo je dal OLO Ljubljana okol,ica, se gla:si: 
Na praksi je bil kot logar na področju nedržavnega sektorja v občini Medvode. 

Kandidat je dosleden, pošten in priden, zelo d~cipliniran in požrtv-ovalen, najboljši, kar 
jih je k nam prišlo iz š-ole. Ocena njegovega dela se glasi: marljiv, spreten pri delu, 
vesten ,pri iz,polnjevanju nalog, uporablja v šoli pridobljeno znanje. Zani-manje za 

stroko: odlično; -obnašanje mc-d prakso: v-zorn-o. 
P-oročilo, ·ki ga je ka.nd·i-dat s rprakse poslal šol·i, 01bj:av-ljamo ko,t -samo1stoj.ni članek 

»Kobilice kot g-oidni škodljivci«. 
5. Rudolf Leskovec je poslal sestavek, ki ga objavljamo ko-t samostojrui prispevek 

pod naslovom »Možno-st gojcnja kanadskega topola«. Hkra-ti je .predložil tudi bogato in 
vzorno sestavljeno zbirko vcj,ic s rpoph ·gozdnega drevja in grmičja, pritrjeno na kartonih 
z opisi. To bi bila lahko vzgledoa zbirka vsaki s-trokovni gozdarski šoli . 

6. Naj .omenimo še Stefana Lohiča (r-oj. le-ta 1929), ki ima samo 4 razrede osnovne 
~o.fc ·in je -bil že tri leta g-ozdni delavec. Preskromna osmošolska izobrazba mu je pri 
učenju od vsega začetka .delala hude te-žave, vendar je z izredno marljivostjo pl"išel v vrsto 

sohdnih učencev in ko-t ta·k opr-avil tudi končni iz.pi-t. 
Navedli smo le nekaj d-obrih kandidatov. Čeprav ni ncihče od kandidatov .opravil 

izpita z odličnim uspeho-m, smo lahko z njihovim delom, prizadevanjem in uspehi povsem 
za-dovo-ljni. Obenem nam jamčijo, da se tudi v svojem nadaljnjem delu ne bodo po 'slab~ali, 
temveč do bo·do -svoje znanje še širil•i in poglabljali. Takšen mora bi-ti lik našega novega 
logarja - ves-tnega, marljivega. željnega znanja in napredka. Istočasno pa naj · bodo 
opisani primef'i opozorilo vsem, ki bodo pošiljali v Nižjo gozdar-sk-o šolo nove gojence: 

I ·z b j r a j m o i n p o š i 1 j a j m o v š o l o t a k e 1 j u d i , k i n e b o d o r a z o č a
r a 1 i v o d s tv a š o l e , n a s s a m :i h i n n a š e -s k u p n o s t i. M e d p r a k s ·o p o 
a b ·s .o l v i r a n i g o z d a r ·s k i š ·o l i p a j i m d o z a k 1 j u (; n e g a i z p i 't a o m o g o
č ·i m o re s t a k š n o p r ak s o , k i n a j_ j i m b ·O o b e n e m .t u d i pr a .k •t i č n a š o 1 a. 
L e o b t a k em r a z u ro. e v a n j u b o n i ž j a g o z d a r s k a š ·o 1 a 1 a h k o z a d o-

v o 1 ji la. Ing. Vl. B e 1 tram 
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M02NOST GO]EN]A KANADSKEGA TOPOLA 

Zaradi močnega naraščanja p·otrošnje lesa je po.1:reba g.ojenja hitro rastoč·ih drevcsnih 
vrst čedalje večja. Topol pa je drevesna vrsta, ki :nam s sv•ojo hitro rastj-o v kra.tkem času 
da zaželeno količmo lesa, ki bi j.o v tako kratkli -dobi ne mogl~ pričakovati s·k•onj od nobene 
druge drevesne vrste. Saj i·z t·opola izdelujemo proizvode, ki so v naš-i predelovalni lesni 
industrij•i zelo cenjeni. S smotrnim in pravilnim upmablj·anj em dobimo iz topo-lovine 
najraznovrstnejše pro~zvode: hlade za vžigalice, za luščenje in za furn_ir. Zelo cenjen je 
tudi topolov celuloz.ni les. 

Zaradi vehke potrošnje ·les-a v naš,i 'lesnopre.delovalni industniji in zaradi splošne porabe 
lesa je sodobno gozdno ·gospo·darstvo pričelo posvečati gojitvi topola vse večjo pozornost. 

Te sao 
9 . ____ .... 
----------

Priti v kratkem času do zaželene mase lesa je .tudi cilj gozdne uprave Kamnik. Ker neka
teri revirji, Trzin, JGrumperk , Smlednik in delno tudi Kolovec, le.žijo ravno na območju, 
kjer bi topoli prav dobro uspevali , je bila lani zelo povečana gozdna drevesnica pri 
upravi na K·olovcu. Za ·ldošnji janua,r je ·biilo predvide110 , da ho.do pri.p·ravili oknog 10.000 
po.taknjencev ka-nadskega topol-a, k·i jih bodo spomladi p.osadili v drevemico. Da pa· 
v bodoče ne bi bilo treba iskati potaknjence drugod, je pripravljenih .tudi približno 150 
l0polovih ma.tic, ki hod.o lahko dajale zados.tno šbevilo. potaknjencev. 

Na področju revirja Kolovec, kjer sem na pra!ksi, bi bilo po mojem mnenju za nasad 
topola najpr.imer.nejše ·zemljišče ob potoku Rovšca, pretežno v -add. 10, deloma pa tudi v 47, 
48 in :V 22. oddeL·ku . Seveda pridej<> v poštev samo nižinski predeli teh oddelkov. Na 
omenjenem področju je bila pred nekaj leti v odd. 22 izvršena .sečnja na golo. P ·osekane so 
bile namreč smreke -in jel!ke, ki zaradi prenagle rasti n•iso ,dajale lesa z zaželeno kvaJi.teto; 
osta-li <SO samo redkj jeseni . Ze prej je bilo na tem področju predvjdeno •sajenje ·to:polov. Ker 
pa topolovih .sadik takrat niso ·imeli, so predel pogozdili predvsem s s-adikami čme jclše, 
ki so jo posadili v med-sebojni razdalji 2 X 2m •in nato lan-sko je"Sen spopolnili nasad ! 
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saclikami navadnega jcsena in rdečega hrasta. Vendar pa bodo t o področje menda spopol
nil·i še s sadikami kanadskega topola. 

Omenjeno zemljišče je nagnjeno proti jugu. Področje obsega namreč majhno dolino , 
ki jo o·d tf:reh strani obdajajo manjši hribi . Zemljišče ni močvirno , vend ar je v tleh dovolj 
vlage, ki bi popolnoma llistrezala goji.tvi topola. Primeren za gojite.~ topola bi bil tudi 
pr:edel v odd. 53, desno od ceste, ki v-odi iz Kolovca pr·oti Radomljam. Seveda pa bi se za 
goji,tev te dragocene drevesne vrste našlo še kako drugo prikladno zernlj1išče, kot n. pr. 
v bližini potoka Rovšce ali levo in desno od ceste, ki vodi od Kolovca do vasi Rove. 

Z la·stno proizvodnjo ·sadik bo uspeh gojenja kanadskega top-ola na področju GU 
Kamnik še večji . S tem bo omogočena tud i večja proimodnja kva·litetnega lesa. 

Rudolf L e rs k o v e c 

KOBILICE KOT GOZDNI SKODLJIVCI 

2e po nekaj dneh gozdarske terens,ke prakse sem spozna,], da se kljub obširnemu 
programu ~z varstva g.ozdorv v Gozdarski ~oJi v Idriji nismo seznanili z vsemi gozdn.imi 
škodljivci. Na prvih terenskih obho.dih rpo svojem službenem okolišu o.krog Medv·od sem 
namreč lani naletel na roje kpbj;Jic, ki jim sprva nisem :posvečal posebne pažnje. Do tedaj 
sem pač le malo sliš·al o lkohiJlicab ko-t go.zdntih škod.Jjivcih. 

Sprva so kobi Ece objedale le borovničev je in g-a precej o-brstile . Ker so na ta način 

uničevale ta nadležni go~dni plevel, .so se mi v začetku zdele -bolj k·oristne lwt škodljive. 
Toda kmalu sem o,pa•zil, da g.osenice niso več zadovo.ljne z borovničevjem in drugimi 
gozdnimi zelišči (.morda zato, ker je· t·ovrs.tne hrane že zrn an jkovalo, ali pa, ker je bila 
že prezrela); začele so v večji meni napadati .tudi bukovje in v manjši mer.i tu.di čmo jelšo. 
Kobilice so se sprva lo·tile teh drevesruib vrst le tam, .kjer je rpod njima rastel omenjeni 

gozdni plevel. Napadle so kmečke gozdove, v kater,ih se redno stelja:ri in so zato .močno 
izčrpa ni ter degra.dirani. Ti gozdovi se razprostirajo na zaho-dnem pobočju gričevja, ime
novanega OpaJ.e nad desnim bregom Ločnice; -'iestojni sklep je le 0,4-0,6. 

Polekno vreme, ki je bilo bržkone zelo ugodno za razvoj škrod.Ijivcev, je omog-očilo, da 
li-'O se kobil-ice ra,z.pa·s.le tudi na sose,dnje, do takra·t še neokužene gozdne predele, ki niso 
porasLi s pritalnim rastlinstvom. Raa;en črne jelše in bukv~ so začele kobilice v manjši 
meri napadati -tudi domači kostanj. Ponekod so bukovo li,stje tako močno ohžrle, da so 

ostale le še hstne ž·i·le in mcd nj-imi manjši delci li&tnih ploskev. Ti o&tanki so ·kmalu 
porjaveli · in jiO zdale·Č nudi-li podobno sliko k Ort v pozni jeseni. Ker je hrane vedn.o bolj 
primanjkovalo, -so se kob1lice lotile tudi prapmti in poganjkov iz panja, zlasti hrastovih. 

V neposredni bli2 ini napadane površine smo nato v okrtobru pog-Ozdi1i orbsežne goličave 
z rdečim borom. Ko · sem dober teden na-to obšel pogozden-o površino, sem opaziL da 
kob:ilice že ob)edajo boro·ve iglice . Troda v novembru je nastopilo .hladnejše v·remc z 
dežj em in ko.bi1ice S{) ročeJ.e množično po.ginjati, zato nam nis.o mogle uničiti b()rovega 
nasada. 

Ljudje pripovedujej o, d<l. &o .kobilice na omenjenem gozdnem predelu pogosten pojav. 
vendar s·o bile lansko leto razmere za njihov razvoj menda posebno ugodne. Go·zd 1 y 

katerem se je ta škodlj·ivec razpasel, obsega površino ok. 80 ha in v njem rasto sledeče 

glavne drevesne vrote: bukev, bor in hrast. Rudninsko po·dlago tvori..j·o po večini kar
bonski dolomiti, na ·katerih so se razvila plitva , suha, peščena tla. Ko:bi,lice s-o se omejile 
le na zahodno lego, dočim jih na drugih legah ni bilo, čeprav na njih rasto gozdovi, ki so 
po nekod .podobni napaden~m gozdo-v.om. GOoZdovi na zahodnih in v zho.dnih legah Opal s.o 
pravzaprav sklenjena celota, toda škodljivec se je razpasel le na zahodnem pobočju od 
podnolja do grebena , ki pa ga ni nikjer ~rekora čil na vzhodne lege. 
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Opisani Š'k·odljtivec je taiko imenovana gozdna kobil i ca* (Podi .s roa alpina 
K o 11.), ,ki ima zeleno ·stisnjena telo, na katerem je par kril, ki so kobilici v pomoč pri 
skakanju, leteti pa ne more. Tipala ima se~tavljena in 1 cm dolga. Samec je manjši od 
samice (2-3 cm), .ki meri 2,5 do 3,5 cm. Kobilica se pari v začetku avgus•ta, konec avgusta 
pa sem našel v sarntici po 5--6 rumenih jajčec , veli.kih ok. 0,5 cm. Prinesel sem samce in 
samice doonov in jih hranil z listjem. Pri tem so samci že po nekaj dneh pog,inili, samice 
pa so živele da.lj Ča·sa. 

Kljub .temu, da bi mogle biti kobilice .izdatna hrana raznsim žival-im, zla~ti pticam, ni 
bilo nikjer opa~ziti , da bi .kak sovražnik ugonabljal .tega gozdnega škodljivca. Le martinčka 
se.rn ·opazi.l, da se je mastil s kobilicami, toda to pač ni moglo pomembno ·zmanjšati števila 
kdbilic. 

Drago Oblak (Medvode) 

IZ ZGODOVINE SLOVENSKEGA GOZDARSTVA 

CENTRALNA GOZDNA DREVESNICA POD ROžNIKOM 
IN V GRADišCU PRI LJUBLJANI 

Pod Ro.žnikom je bila kot državna ustanova leta 1874 ustanovljena centralna gozdna 
dreve.soica (nadm. viš. 300m) .. Obstojala je ·iz treh ločenih delov. Del zemljišča je bil 
last p-osestnlika Karla Tauzherja iz Ljubljane . Z njim je takratni deželni go1.1dni nad
zornik Simon Scharnaggl ·s.kleniJ dne 15. a.pri.la 1876 pismeno .po.godbo za dDbo •od 15 . aprila 
1876 do 14. aprila 1879 za površino 2 oralo-v zemlje (1,15 ha) . Letna zakupnina je hila 
določena na 50 gld . Pogodba bi veljrala tudi naprej, če ne bi bila odp.ovedana leto dni . 
p_rod !pOtekom. Treba je prirp.onmiti, da je bila drev:esnica ob:delana že leta 18i4 ·in ll'i5. 

Dne l. aprila 1885 je Karl Tauzher prodal zemljišče Lovrencu Treo . Od 15. aprila 
1886 dalje so zdaj njemu plačevali letno zakupnino, ki je ·bila .povišana: na 80 gld. Novi 
la-stnik •zemljišča .se je dne 8. a·vgusta 1886 v pogodbi .s ,tedanjim deželnim gozdnim nad
zom.ikom Vencljem Go.t.Iom ·pmtotkola·rično 'Zavezal, da bo zakupna .doha ostala v veljavi 
do konca maja 1889. · 

Dne 5. septembra 1S80 je v imenu erarja sklenil deželni gozdni nadzornik V. Goll 
z upravo Društva ostr.o:strelcev (Rohrschutzengesellscha.ft) v Ljubljani zakupno pogodbo, na 
osnovi kate·re je imenovano društvo prepustilo dl"Ža·vni gozdnci drevecyoici v zakup za 

* B u ·k o va k ob i 1 ica (Podisma alpina Ko11.) sodi v družino saranč (Acrydi•i.dae), 
·~a pa v red ravnokrilcev (Orthopter.a). z~sledili so j·o v Slovenij.i že leta 1864 na Sp. 
~tajerskem, ·kjer je napravi.Ia ok. 10 ha g<>lobrsta. Leta 1891 je bil za'beležen dr~gi moč
nejši napad na Stajerskem, ko· je popolnoma obžrla ok 10 ha bukavi·h .gozdov, o k. 200 ha 
pa jih je več aLi manj poškodovala. Leta 1906 ·so jo zaslcd·ili že na Gorenj-skem v okolici 
Ga.berške gore v Polj~i dolini na ·levem bregu Sore (~ng. Šivic) . Iz po·ročila biolog-ije 
Stane Hočevar povzemamo nadalje, da se je kobilica rp.oja-vljala v pr·esledkih 4-5 let (1942, 
1947, 19.51) v kalami·totah po gozdovih o•krog Tremerja, Slivna, na Limbarsk[ Gori, v 
bukovih gozdovih na desni strani ceste Sevni~a-Planina, da,lje o·kro·g Brs.tnika, 
Rifengozda in P·odvina. Le<ta 1951 je kobilica v na'Vedenem področju do golega 
obrstila ok. 130 ha gozdov, zlasti bukovih. Pri .tem pa je obžrla tudi domači kostanj, beli 
gaber, graden, maklen, gonski javor, širokolistn.o lipo, jelšo , črni bezeg, beli in črni trn, 
kalina, lesko, češmin in sro:bo1. Napadla j e tudi sadn<> d·revje kot: čdnje in jnhlame. 

Ing. šivic piše, da se je bukova k•obilica meseca septembra 1935 hran:ih tudi s smre
kovimi ig.hicami. V avgustu leta 1951 j.o je opazila biologinja S. Hočevar <tudi v Podvelki, 
kjer rasto samo .iglavci in za z.a·tiranje pri-poroča .zapraševanje o·ku.ženih sestojev, zlasti 
7.arišč ·takoj ob pojavu .kobilice s kontaktnimi ali želodčnimi insektic-idi (k-lordan, jacutin, 
pantakan, game~·san i111 drugi heksa- preparati ter svinčev ali kalcijev a·rzenat). 

Uredništvo 
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čas od l. januarja 1880 do l. januarja 1890 2 orala •in 1496 ·k.va·dr. seznJev ali 1,6800 ha 
parka v svojem streLišču. Dogovorjeno je bilo, da pogodba velja še na-slednjih pet let, 
ako se leto dni pred potek.om ue odp.ov.e, vendar pa jo sme emr odpovedati z enoldnim 
ro·kom tudi mcd zakupno doho. Letna zakupnina je bila pogojena na 100 gld. Društvo 
ostrostrelcev je ob p.oteku zakupne dobe pogodbo odpovedalo, vendar je prišlo dne 
l. julija 1889 do sporazuma in do nove pogodbe, ki je' veljala za eno leto .t. j. od l. janu
aJ ja 1890 do 3 L decembra 1890. Zakupnina je bila zvišana na 300 gld . Ob p.oteku te 
pogodbe je prina dne 27 . februarja 1890 do ponovne obnovi•tve zakupa za eno leto, t. j . 
do 31. decembra 1891. Zakupni.na 300 gld . je ostala . 

Od leta 1880 dalje je bila ·torej drevesnica povečana in je njeno zemljišče pod 
Rožnikom ·obsegalo vsega skupaj 2,8890 ha. Od konca maja 1889, k:o je .potekla zakupna 
pog·odba za Treojevo zemljišč-e, pa ji je ostalo do ~anca leta 1891 -samo 1,6890 ha. 

Ker so moraLi gozdno drevcsnico pod Rožni,kom ob koncu leta 1891 opustiti, j_e bilo 
treba pravočasno naj·ti primeren prostor za prenos drevesnice na ·dntgo zemljišče . Deželni 
gozdni nadzonl'ik GoU je va 'ta namen pridobil ve.čje zemlj išče ob Tržaški cesti . Zemljišče 
je mejilo na severu ob ·posest tobačne .tov.arne in ob star.o mitnico, na zahodu ob progo 
Južne železnice; na jugu pa je -segalo do poti, ki je bila pozneje (leta 1927) razširjena i~ 
je dobila ime Glinšk~ ulica. 

Novo drevesnico so menoV'ali >>Gozdna drevesnica (tud~ Cesarski gozdni vrt) v Gra
dišču pri Ljubljani« (Nadm. viš. 292m.) Dandanes je prostor, na katerem je bila ta 
drevesoica,, zazidan z vilami. 

Dne 21. marca 1889 je sk.lenii imeno·vani deželni gozdni nadzornik v imenu c. kr. 
crarja z lastnico zemljišča MaJtildo Rudeschev.o, graščakinja v Ribnici na Dolenjskem, 
z-akupno p.o.godbo za dobo od l. aprila 1889 do 31 . maja 1904, torej za petnajst let. 
V z.a~kup vzeta površina je znašala 5 oralov in 975 kvadr. sežnjev, t. j. 3,2280 ha, z od
};itkom 700m2, k i j~b je nameravala prevzeti. Tobačna tov.arna za zgradi.ttev industrij sl\ega 
ti1·a, ki hi se .odcepil od glavne proge Južne želt~Znice ob zapadnem robu za·kupnega 
zemljišča. Vendar pa do gradnje industrijskega tira ni prišlo. Zakupnina je ,po pogodbi 
znašala na leto 356 gld . vštevši najemnino za objekte, k.i .so b.ili na zemlji.~ču (mala 
pritlična hiša s hlevom, ·skedenj, uta). Ti objekti stoje še ·dandanes. 

Načrt drevesnice je obsega·l površino 3,2086 ha; na za,zidana st.avbišča , dvorišče in pota 
je odpadlo 0,1266 ha, ·os·talih 3,0820 ha ·pa na ohdelovalno površino . ObdelovaLna površina 
je bi-la r'}zdeljena na 64 t<l!bel ali leh, od katerih -so bile tri dol·očene za manipulacijske 
namene in .za po·s-kusne nasade, ostalih 61 tabel (leh) pa je služilo vzgoji sadik. 

Ta drevesnica, kt je bila večj-a od prvotne pod Rožnikom, je zadoščala za p-ogozdo
vanja na ·kranjskem krasu in takratnim potrebam za pogolidovanja posek in goličav 

privatnih gozdnih posestnikov na hi,všem Kranjskem. V drevesnici so gojili v prvi· v,rsti 
sadike za kraške nasade ,in za naročila gozdnih posestnilkov. Ako je sadik preosajalo, 
so jih pošiljali tudi naročni.k.om izven Kranjske. 

PPvotno so tod vzgajali največ sadike čr-nega bora, s-mrek, macesnov, jelk, rdečega 

bora i.n nekatcni.h listavcev, po.sebno takih, ki so jih mogli p.orahi.ti na ·Krasu. Vzgajali so 
tudi manjše količine gladkega bo-ra in tise, dalj e japonskega macesna in raZJnih eksotičnih 

dreves. Sadike ·so vzgajal i in oddajali kot semenk.e n. pr.: dveletne hore vseh vrst, dve
letne· macesne, tri ali štiriletne smroke, itd., - pa tudi presajcnke, . ka·kor presajene 
smreke, jelke itd. Preden so listavec ·oddali naprej , so jih večinoma v .drevesnici presadili. 

Zakupna doba se je po poteku pogodbe o•bnovila za dvanajst let, •t. j. od L junija 
1901 do 81. maja 1916 za ·letno zallm.pnino 2000 kron s pogojem, da poteče pogo.dba konec 
maja 1916, ako jo zwkupodaja:l.ka odpove do 1. junija 1913; (liko je ne odpove, je pogodba 
podaljšana do .31. maja 1919. 

Z dediči je biJa sklenjena nova pogodba za desetletno dobo od l. junija 191!} do 
.J l. maja 1926. Letna zakup nina je hi1a pogodena na 2800 kron. 
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Med prvo svetovno vojno se je povrsma drevesnice zmanjšala za 0,0634 ha, ker je 
To.bačna tovarna porabila del zemljišča za industrij-ski tir, kakor je bilo sklenjeno že 
popreJ. 

Ob razsulu Avstrije je vrednost avstrijske rkrone močno padla. Ko se je pri nas 
uvelja:vil dinar ·ko:t plačiJno sredstvo, je znašala iz kron v. dinar je preračunana zakupnina 
samo 700 din letno. Zato sta zakupodajalki zahtevali, da se zakupnina zviša in sicer na 
15.000 din .. Sklicevali sta se na »Naredbo o pravni likvidaciji stanja, povzročenega po 
vojni« z dne 21. junija 1920. Zvišanje zakupnine se je po zaslišanju Finančne proku
rature uredilo lerta 1923. 

Pred iztekom zakupne dobe je skušal ta•kratni g.ozdarski .oddelek Deželne vla,de za 
Slovenijo doseči podaljšanje zakupa, kar pa mu ni uspelo. Ker je medtem zemljišče 

Goz-dna drevesnica v . Gradišču pri 
. Ljubljani. Zaradi za-senčenja gredic 

so l. 1900. zasadili ob tablah breze, 
ki so jih primerno pr-irezoval i. Na 
t>liJki .spredaj gozdar.SJki nadzornik 
Vencel Goll, v ozadju Franc Kalan, 

okrajni gozdar. 

dobilo veljavo viso·kovredncga stavbišča., sta stavili las.tnici nesprejemljive zahtevke. Za-to 
ji.'" bila Centralna gozdna drevesnica v Ljubljani dne 31. maja 1926 opuščena . Opustitev 
je potrdil.o takra,too. MioiSitrstvo za gozdove in rudnike v Beogra-du z odlokom z dne 
18. novenJ.bra 1925, štcv 32.763. 

Ni dvoma, da je bilo škoda opusbti veliko centralno gozdno drevesnico v Ljubljani. 
T.oda izg1.1ba ni . bila ·tako hudo občutna, ker je leta 1918 odpadla potre>ba po vzgajan ju 
sadik za pog·ozdovanje notranjskega Krasa, saj jn ves kraški, po.stojnski in oni del loga
škega okraja, ki je imel izrazi ·~o kraški značaj in bi ga bilo ·treba po zakonu za pogo
zdovanje kmsa na Kr-anjskem z dne .9. mar.ca 1885 dokončno pogozditi, prešel i-z območja 
tedanje Doželne vlade za Slovenijo v Ljubljani. V.se to ozemlje je namr·e'Č ~>ripadlo Italiji. 

Primanjkljaj potrebnih sadik za pogozdovanje privatnih gozdnih posestnikov je bil 
nodemcščen s povečanjem nekaterih javnih gozdnih drevesnic na podeželju. Usta.no·vljene 
!(0 hile tudi. nekatere nove drevesnice. 

Iz gozdne drevesnice Fo,d Rožni.kom je bilo od l. 1876 do vključno l. 1890 oddanih 
50,231.10~ gozdnih sadik za pogozdovanja na kranj.skem kra;su in za !pOgozdovanja pri
vatnih gozdov. Poleg tega je bi1o oddanih 65.350 sadnih drevesc in sicer 35.430 jablan 
in hrušk, 5200 domačih o·r.ehov, 16.770 d·omačih kostanjev i-n 7950 drugih vrst sadnega 
drevja. 
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Iz g·o.zdne drevesnice v Gradišču je bi,Jo od l. ]891 do vključno l. 1918 ~ddanih 

skupno_ 122,789.000 gozdnih sadik. Prevladovale so sadi•ke iglavcev. 

Od leta 1919 do vključno spomladi l. 1926, ko je bila drevesnica opuščena, je bilo 
oddanih 9,481.000 gozdnih sa.dik. Vzrok za razmeroma nizko število oddanih ,sadik so 
bile cposledice vojnih in .povojnih, za pogozdovanje neug~dnih razmer. 

.Gozdna dreve,snica pod RoŽinikom ,lin ona v Gradišču sb sYojčas tako sloveli, da so ju 

pr.ihaja]i ogledovaJt priznani strokovnjaki, med njimi celo iz inozemstva. 

Omembe vredno je, da je bilo iz drevesnice v Gradišču dne 9. decembra 1916 poslanih 
po želecnici v Cari.grad na na·sl;ov .ces. otomanskega ministrstva za trgovino iu zemljedelstvo 
i .5 tisoč črnih borov, 7 5 tisoč kor.ziških borov, 3 tisoč sa;di,k sive jeBe in 20 komadov 
orodja za pogozdovalna dela. Sadike so p-o treh tednih v dobrem stanj·u dospele v Cari
grad. Na poznejše naročilo o-tomanskega vojnega ministrstva je bi.lo 16. januarja 19f7 
iz Ljubljane odposlanih 75 ·tisoč črnih borov .in 225 tisoč ko.rziških borov, roi so .tudi v redu 
dos.peli v Turčijo . Pri rpogozdoV1a,lnih delih v Turčiji je sode}o.val naš okrajni gozdar 
Franc Terček, ki je dolga leta služboval v Skofji Loki, oJ leta 1914 pa v Ljubljani. 

Cene go.zdnim sadikam so bi1e v raznih razdobjih različne. Leta 1884 je bilo na 
priJUer mogoče dobibi t-isoč trilet[))ih smrečic za 2 gld . Veliko s.adik pa so prejeli gozdni 
posestniki brezplačno . Leta 1899 je veljalo tisoč sadi·k dveletnega čnnega ho·ra 1 gld. 50 kr., 
dvoletnega gozdnega hora 2 gld. 20 kr., triletnih smrečic 1 gld. 90 kr., štrilet.rnih presajenih 
smrečic 2 g1d. 50 tkir. itd. - Cene ·od leta 1909 d~o 1914: triletne srn rečice 4 K, štir:iletne 
prosajenke 5 K, dveletni črni hor 4 K, korziški bor 4 K, gowni bor 4 K, macesen 7 K; tri
letni gladloi bor II K, oooJ·etni hra.Stti 6 K, dveletna črna jelša 4 K, 'dveletni jesen 4 K, 
eno·letna robinija 4 K, enoletna maAdura 12 K, potaknjenci kanadskega topola 6 K - vse 
za tisoč lmmadov. 

Manj premožni posestniki so plačevali do leta 1913 samo po 1 K, pozneje po ·2 K za 

tisoč sadik; zaračunaV~ali ·so pravzaprav le manipulativne strošk-e, doČ:im so bile sadike 
brezplačne. 

Leta 1917 .so bile cene sadikam zvišane za radi devalvacije avs>trij~Ske krone . . Tako je 
bilo tr~ba n.· pr. leta 1918 plačati za 1tisoč štiri in .petletnih smrečic 7 K, presajenk 8 K, 
črnih bo·r-ov 7 K, .za ·st·o· k10madov ·kanad-skih topolov pa 10 K. 

Po zl()mu Avstrije ,so· bile cene v dinarjih leta 1923 za tisoč sadlk -sledeče: triletne 
smrečice 75 din; štiri· do šes.tletne 87.50 din, tri do štiriletne jelke 100 din, dveletni črni 
in gozdni bori 75 din, dveletn-i macesni 100 din, enoletne robinije 100 din, dve do triletni 
hra·st.i, •tri ·do štiriletni jeseni .in tri do štiriletni jarvori po 125 din, tri .do šti11i·letni bresti 
112 .. 50 din, črni .orehi 1000 din, domači orehi 2000 din, domači ko~Sobanji 250 din. 

(Viri: Arhiv ·dežeinega gozdnega nadzorništva za hiv. Kranjsko.) 

Ing. Anton S i v i c 

PREDPISI 

UREDBA 
O USTANOVITVI UPRAVE ZA GOZDARSTVO LRS 

(Uradni list LRS št. 9 z dne ·li. lil 1954) 

l. člen 

Ustanovi se Uprava za g:ozdar-S~tvo LRS kot samostojen repubbiški upravni organ za 
zadeve gozdarstva iz repubhiške pris-tojnosti. 



2. čien 

Uprava za 'g·.ozdarstvo LRS ima vrhovno nadzorstvo nad vso gozdarsko službo v Ljud

ski republiki Slo.veniji. 
Uprava za gozdar-stv.o LRS ima zlasti tele nnJ,o.ge: 

l. upravlja republiški sklad za ohnov·o, gojitev in vars-tvo gozdov; 
2. opravlja investi-torske naloge glede ~nvesticijskih objektov, loi ~e finansirajo iz 

republiškega go12dnega sklada; 
.'3. prip•ravlja osnutke republiških prerdpi.s.ov ·s področja gozdarstva in hudo-urn.ištva: 
4. izdaja tehnične predpise in navodila za upravljanje gozdarske službe; 
·.s . daje stroko.vna mnenja o za,de.vah s področja gozdarstva in hudourništva; 
6. opravlja vse upr.avne zadeve s področja g;ozdarstva, ki s-padajo po sedaj veljavnih 

predpisih v republiš-ko prist·ojnos·t; 
7. odLoča ·o prito~bah zoper upravne odločbe okrajnih in ,mestnih ljudskih odborov 

oz,iroma njih·ovib uprav za gozdarstvo; 
8. potrjuje gozdno-go·s.podarske elabo-rate; 
9. daje pritr;ditev k predlQogom za 1z1očanje zemljišč za pogozdo-vanje in za melio

ra.cij·o krasa; 
1 O. o-dreja ukrepe za g·o!Spo·darjenje z go-zdovi in go-zdnimi zemlj1išči v hudour.niških 

območjih v skladu z veljavnimi predpisi; 
1 l. sodeluje pri reviziji načrtov za hudourniška urejevalna dela; 
12. nadzi-ra vo.dstv.o go.zdnih katastrov; 
13. podpira vzgojo in izpopolnjevanje strokovnih gozdarskih kadro'V; 
14. opravlja druge naloge, ki so ji naložene s posebnimi predpisi. 

S. člen 

· Uprav.o za gozdarstv.o LRS vodi direktor. Direktorja imenuje Izvršna svet Ljudske 
skupščine LRS. 

4. č-len 

Uprava za gozdars-tvo LRS se vz.drž.uje v breme republ~škega gozdnega sk-lada. 
Sreds.tva za vzdrževanje U prave za go·zda.rstvo LRS se zagotovijo s predračuoom 

uprave, ki je sestavni ~del predračuna republi~kega gozdnega sklada. 
Odredho·daj1alec za izvrševanje predračuna je direktor uprave. 

5. člen 

Pri Upravi za g""ozda-rstvo LRS je strokovni svet za gozdarstvo kot po-svetovalni organ 
uprave. Direktor uprave je po svojem položaju predsednik strokovnega sveta. člane str~ 
kovnega sveta imenuje Izvršni svet izmed gozdarskih strokovnjakov in tu.di izmed strokov
njakov s po-dročja drugih go·spo.danskih panog, ki so zaintere-sirane na nap-redku gozdarstva. 

6. člen 

Ta uredba začne veljati ·osmi dan po o-bjavi v »Ura·dnem ~istu LRS«. 

št. U-12/54' 

Ljubljana, dne l. marca 1954. 
Predse-dni k : 

Boris Kraigher l. r. 
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DRUŠTVENE 'TESTI 

ZA NAPREDEK GOZDARSTVA NA DOLENJSKEM 

Tudi pm nas na Dolenjskem se zavedamo, kolikšnega p.omena je za napredek gozdar
stva in za povečanje k9ris-ti, kli nam jih daje gozd, zadostna \'itr.okovna uspo-sobljenost 
pomožnega tehničnega g.ozdarskeg'a kadra, ki opravlja na-dz~r.stvo nad gozdo·vi in vsa 
c;snovna .g.oz.dnokul,turna dela. Zaveda:mo se tudi pomena naših goz.dov za 1splošno narodno 
gospodarstvo, zlasti pa še .za gospodarski in kulturni napredek Dolenjske. Tu ni •razvita 
industrija kot v .drugih predelih Slovenije, tudi kmetijstvo nima vseh rp~trebnih pogojev 
za us-pešen 1in gospodarsko učinkovit razv.oj. Dani pa so · naravni pogoji, da ~ potn~·bnimi 

ukrepi dvignemo donnsno,st gozdov in s km gospodars.ko· moč Dolenjske. Vemo, da je to 
velika in težka naloga, kompliciran 'in d.olgotrajen proces, ki ga bo mogoče uresniči·ti samo 
ob sodelovanju vseh o·dgovornih čini,teljev in ·s po.dporo vseh panog našega gospodarstva. 
Go7.idov-i Dolenjske so .prispevali k .iudustriali.zaciji naše domovt.ine sv.oj delež s sto in sto 
tisoči ·kuhikov lesa raznih sortimentov, pri njihovi upora·bi pa je bila Dolenjska le malo 
udeležena ; za:to sedaj lahko ti gozdovi z vso pravico zahtevaj•o razumevanje in podporo 
vse naše ·skupnosti, - torej ne miloščino, ampak le povračilo za pomoč, ki so jo nudili 
skupnosti v času največje po;trebe. 

Vsa povojn·a leta smo ob raznih prilikah poudarjali po,trebo po iz.popo:ln!itvi ·strokovnega 
znanja pomožnega tehničnega g·ozdarskega kadra in po uvedb.i ·obveznih .strokovnih izpitov 
za to .osobje. Kakor vse kaže, bo končno le prišlo do uresničenja str.o.kovnrih izpitov za 
logarje, ker so pripra•vc za izdajo prav.ilnika o logarskih izpitih že v teku ,in bodo prvi 
i1.1piti predvidoma že v teku letošnjega leta. 

· Znano je, kakšno je na terenu stanje glede kadra za logarsko ~lužbo·. In tak~no sedanje 
stanje je treba upoštev~ti pri vseh naših ukreprib . V pomožno tehnično gozdarsko služ·bo so 
vsa povojna leta sprejomali .ljudi najrazličnejših poklicev, 1ki so bi.li pogo:stoma popolnoma 
brez strokovnega ~in včasih edo z zelo pomanj.kljivim .osnovnošolskim znanjem. T.o je hilo 
glede na nizke plače, mzmc.roma naporno slu.žbo in pomanjkanje delovne 51ile deloma. 
razumljivo, vendar ni b.ilo v skladu z odgovornostjo tega poklica, ki zahteva strokovno 
znanje za pravilno o·pravljanje logars-ke službe. Posamezniki so sprejemali delovna mesta 
Lrez čuta odgovornrosti, ne da b.i se zavedali, ka;kšno šk·odo lahko s svojim neznanjem 
povzroč·ijo gozdu in ·skupnosti. Verjetno ni pokl.ica in ne stroke, kjer bi vla·dalo tak·o sbbo 
stanje; .dogaja pa se še danes, .da merodajni čini· telji nimajo vedno pravega razumevanja 
do gozdarstva in da z vso silo· skušajo nameščati za 1ogarjc ljudi, ki po.go.sto o stroki 
nimajo ntti pojma. 

Go,zd je skupnos-t živih bitij, živ·ali in -ras-tlin. Njihovo mcdsebo in-o povezanost in 
odnose mora dnber logar po.znati. O tem nas učijo vede: gojenje, varstv.o, urejanje in 
izkoriščanje gozdov ter druge. Ka•ko naj torej p.ravi.lno ·opravlja razna dela gozdarske 
službe nekdo, ki nima p.otrebnega str.o•kovncga znanja. V <iobl'i veri, da dela prav, lahko 
napravi vel.iko na.pa.k.o in povzroči občutno škodo·, ki jo je vča>sjh zelo tdko popraviti in 
se njene posledice čutijo še ~kozi desetletja. 

Iz leta v leto prihaja pomen gozdov in pravilno gospodarjenje z njimi vse bolj v 
ospredje. Gozdni fondi .so občutno po.d normala, potreba po ·raznih gozdnih pro.izvo.dih pa 
Htste iz leta v leto, bako da stojim-o pred usotlnim vprašanjem: kako dvigniti pro·izvodno 
zmogljivost gozdo.v?· To vprašanje ne zadeva samo gozdno in lesno gospo.darstvo, ampak 
je od njega v veliki meri odvi·&Ua vsa naš~ industrija. Pos.vetovanje gozdarskih ·in lesno
industr.ijskih ter drug:ih s•tro;~ovojakov v Celju nam je trezno po:kazalo vso resnost stanja 
in nakazalo razne smernice za izbo.Jjšanjc ra.zmer. Predvideni so najrazličnejši ukrepi, 
vendar se nam zd.i, da je posvečene šc vedno premalo pažnje ·Osnovnim nosilcem in izvrše
valcem vseh nalog v gozdarstvu - logarjem in dvigu njihovega strokovnega znanja. 
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Zadovolj·ive uspehe mo·remo ~PričaJkovati sele takrat, lvo bo ves logarski kader stro-kovno 
podkovan in tako sposoben opravljati svojo odg;ov.orno ·službo, kot za.dnj.i najštevilnejši in 
najvažnejši čle.n v verigi g.o-zdarsbh uslužbencev. Vsi sklepi in navodila so jalovi, če jih 
ne moremo zaupati nekomu, kri jih bo smiselno in ·strok•ovno .pra;v:iln:o izvajal. Zaradi stro
kovne nes-posobnosti logarskega kadra se nav.o.dila na terenu izvajajo· malomarno, nepravilno 
in dosti1kra.t celo škodljivo. Za.to menimo, da je z ozirom na ·stanje naših gozdov in na 

probleme lesne indusrf:rije ter drugih panog našega gospodarstva, ki so odvisni od gozdnega 
gospodarstva, nujno po•trebno, posvetiti temu vprašanju vso potrebno p·ozornost. 

SJlkcija DIT Novo mesto je .ob sodelovanju GG Nov.o mesto, GG Brežice, KGP Ko
~evje, OLO Nov•o mesto, Črnomelj, Kočevje in Krško organizirala tritedenski logarski tečaj 

v Dol. Toplicah, kot prispevek za ·do.seg.o omenjenega cilja. Namen tečaja je bil, dati 

logarjern osnovno strokovno iozobrazbo in pojme o gozdarski vedi. Ker je predv.ideno, da 
bo na poznej~ih s-tnokovll'~h izpitih meril·o za ocenjevanje precej &trogo (kar je zaradi 
izboljšanje stanja v naši .stroki tudi nujno potrebno), marsikater.i logar ne bo uspešno 
oprav.il izpita.· Ra.zumlj.ivo je, da bi nam vsakdo lahk>o upravičeno ·očital nerazumevanje, 

če bi od logarjev zahtevali znanje in jim oe bi .omogočili, da si ga pridohi_jo. Ta očitek 

smo deloma zavrnili ·s prireditvijo tečaja in ·s tem, da smo vse prizadete opozoriLi, naj 

pridno študirajo i.z sknipt, 1ci. so jih na tečaju prejeLi in ki so jim bila na predavanjih 
razložena. 

Organiza'torj.i tečaja in pre'davatelji s·o si zadali težko nalog.o, v kratkem roku treh 
tednov predela.ti ·obširno s-nov in jo prila.godi.ti povprečni strokovni ravni udeležencev, 

tako da bi jim bila 'razumljriva. KoJiko je .to uspelo, bodo la,že preso.dili udeleženci sami 
zlasti pozneje, ko jim bodo rpos.tali določeni pr.obleiui v praksi ja.sni. Vsekakor pa lahko 

trdimo, da smo nad uspehom ·s1voraj presenečeni in z njim povsem zadov·oljni, l•akor so 
bili zadovoljni .tudi udeleženci sami. 

Snov za .predavanja je bila razdeljena na pet osnovnih skupin, m s1cer: 

l. Urejanje gozdov, ki je zajelo osnovne pojme urejanja in dendrometrije (16 ur). 

~. Gojenje gozdov z ·deli-tvijo na ·osno.ve botanike, dendrologijo, gozdnov·zgojne last-
nosti, semenal'stvo, drevesničarstvo in tehniko gojenja (56 ur). 

3. Varstvo go.zdov, ki je zajelo opis glavnih škodljivcev, mehanični, kemični in 

biološki način zatiranja, var·s.tvo pred .po·Žari ·itd. (16 ur). 
4. lz,kor.iščanje g-ozdov z opiisom .tehničnih lastnosti. 'LO napt~Jk lesa, drvar.s·kega orodja. 

odkaZiOvanja drevja, sečnje :in prev.zema lesa, transporta in standarda, po.stranskih gozdnih 

proizv·odov .in predelave lesa (36 ur). 
5. Gozdna za-konodaja z razlago Zakona o gozdovih, ra·zuih pra·vilnikov in uredb, 

u&tave .jtd. (8 ur). 

Skupno števiLo učnih ur je znašalo 132. 

PredvidevaLi smo, da bi 1se ·tečaj vršil v dveh zaporednih skupinah, da ne hi ostal 

teren ta. čas brez nadzor-stva. Ta·ko bi prišlo na prv•i tečaj približno .polovico logarjev, 
katere bi med tem časom nadomeščali njihovi sosednji .tovariši. Po končanem pi'Vem tečaju 
je bi.} določen teden dni presledka, da b.i obi-skovalci prvega tečaja ponovno od svojih 

namestnikov lahk·o prevzel<i posle in .da bi ·se ti mogli udeležiti naslednjega tcča.ia. Računali 
~mo z udeležho ok·oli 35 logarjev na vsaJcem tečaju, toda naše obvestilo gozdnim upravam 

in okrajnim ljudskim odborom je naletelo na izredno zanimanje in razumevanje, tako 
cia se je na prvem tečaju :zgbsilo 60 lo·gar jev, in to: GG Novo mesto 15, GG Brežice 5. 

KGP Kočevje 21, OLO Novo mesto .3, OLO Črnomelj 2, OLO Krško 5, OLO Kočevje S in 
GU VeL Lašče I. 

Zaradi tak·o številne udeležbe je bilo treba sestaviti dve skup:in.i (p<~.~ralclki) po 30 slu.~a
teljev in seveda p~edavanja podvoji.ti. Kapaoitcta Invalidskega zdravilišča v Dol. Toplicah 
je za to število ravno še zadoščala. V zdravilišču so imeli vso oskrbo in p.ouk. Predavanja 

so se p!"'ičela dne 18. januarja in so trajala. vsak dan po 8 ur. Predavala je 6 gozdarskih 
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mzemqev in d,va gozdar-ska tehni·ka, Udeleženci so p-o-ka.zali izredn~ d.isc~plino in zani
ma.nje za predmete ter se ma rljiv:O učili, kar je potrdila tudi kolllS:uHacija oh zaključku 

tečaja . 

Pred zaključkom tečaja je bilo treb a: rešiti ·vprašanje konsultaaij. da ne bi pri tem 
izgublj a~I.i preveč časa, hkrati pa rpo·svctili vsakemu udeležencu dovolj časa za po.samezni 
predmet in tako omogočili , da pokaže pr:idobljeno zn anje. Vprašanje smo rešili tako , da 
se je konsultad.ja Vlrši~·a ist,očasno v treh skupinah po 20 tcčajn1i ·ko•v. Konsultacije -'>0 potekale 
8: in 9. februarja, vsak .dan po 8 ur, ob prisotnos_ti za-stopnikov vseh GG in OLO, katerih 
logarj·i so se udeležili tečaja. Navzo·č je bil tudi zastopn·ik odbora DIT iz Ljubljat!-e. 

P.o končanih konsultaoijah -je komisija, upoštevaje -ocene vseh predme~ov za posa
m eznega udeleženca, določila splošni uspeh, in S·icer: 

GG odnosno OLO odlično prav dobro do·bro zadostno nezadostno 
GG Novo mesto 2 5 7 
GG Brežice 2 
KGP Kočevje 2 6 10 2 

OLO Novo. mes~o 
OLO Crnomelj 1 1 
OLO Kočevje 8 3 
OLO Krško ; 1 3 
GU Vel Lašče 

Skupaj 5 20 26 6 2 

V gornji tabeli je zajetih 59 udeležencev, ·ker je eden iz KGP Kočevje par dni pred 
zaključkom tečaja obolel. Vsem udeležencem je sekcija DIT Novo mesto iz:dala potrdila 
o uspehu, ki so ga dose-gl.i na 1:eč.aju. 

Glede kritja ·&tr-oš~o:v je b.ilo na skupnem sestanku vseh prizadetih ustanov in podjetij 
sklenjeno. da b.o.do logarji med trajanjem .tečaja prejemali polno plačo, podjetja in usta
nove pa ·so prevzela vse stwške .za oskrbo in honorarje. T3!ko· je na ·o·skrbo, t. j. hrano in 
stanovanje, o4padlo 300 din, na honorarje in razne druge stroške pa 50 din dnevno' za 
osebo. Stroške za na•bavo skriP't .so po-ravnali deloma lo.garj.i sami, deloma us·t.a.nove. 

Ne le naše, temveč splošno mnenje vseh, k.i ·so bili pnisotni pri konsultaoijah i.n tud.i 
tečajni:kJov samih je, da je tečaj dosegel .svoj namen nad V·sa pr.ičakovanja .. Priredi·telji pa 
so prejeli najlepšo zahval·o za svoj trud v i.zjavah u'deležencev, da so na tečaju pridobili 
obilo novega strolGovnega znanja, ·ki j1im bo pll1i ·opravljanju njihov.ih do.l:žn<>s.ti v veliko 
pomoč. Zato smo prepr.iča.ni, da se bo denar, ki je bil p·otl"'šen za ta tečaj, visoko obres-toval 
in da 1smo s·e na Dolenj:skem zopet ·za korak približali našemu cilju, ki s·tremi za napredkom 
gozdarstva. . 

O uspehu · drugega tečaja bomo še proro·čali. 

Predsednik novomeške ~Sekcije: 
Valentin Car ro an 
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UREDITEV GOZDO'T \r SLOVENIJI 
Dr. Ing. Rudolf Pipan (Ljubljana) 

I. PREGLED RAZVOJA UREDITVENIH DEL 

Leta 1951 je bila končana druga splo~na inventa.Jri:zacija gozdov v SLoveniji. 
Takoj zatem, leta 1952, smo se lotili def<initivne ali bo1je rečeno precizne ureditve 
gozd·ov s ciljem , da se za vsako .posamezno go·S'podaa:S.ko enoto izdela:jo ureditveni 
elaho<fabi. V -podobnem polo·žaju smo bi_,Li_ tudi leta 1948, ko smo končali prvo· 
inventarizacij o. Ta·k<r·at so terenska dela zajela .o k. 117 000 ha gozdo;v, tOtda potem 
SO zastala in konČnO• tudi prenehala. V tistih letJih S:O bile seonje tafko IVeli,ke, da SO 

taksacij.ske ugoto·vitve lin mer.i·tve takoreikoč ·sproti zasta·revale. Razen tega je takrat 
tako zelo rprima:njk01valo stro'ko.vnja!k!ov, Ida se je ta:ksatorski kader, !komaj je bil 
nekje zhran, že zo1pet razšel, da bri .izpopoLnil najnujnej.še pra·zni.ne v operativi in 
pri oblastnih ljudskih odborih. Zato ta:kra:t ni bil dokončan noben ureditveni 
elabolfat. 

M~slim , da bo našo jaV111ost 2animalo, kako se razvija drugi nasrkok na ure
ditev ·gozdov, ki je začel leta 1952. če prrirmerjamo, leti. 1948 in 1952, moramo ugo
tov~ti , da so h.ili sp,lo·šn.i pogojti za uspeh urejevalnih dd v letu 1952 neprimerno 
u~a.dnejši kot so bili 4 leta prej. Sečnje ·za državni plan so se občutno zmanj
šale, števi1o strokovnja:kov ·-i.nženi•rjev i-n tehni1kov se stalno- veča , ker je .dotok s 
fakul<tet in s tehniikumov vedno ·močnejši. Narl vse važna pa je evolucija 'jawnega 
mnenja, ki vedno bo·Lj npO'Števa važnost gozdov in zahteva , da s·e gospod<i!t"jenje 
z go.zdovi P'osta"VVi ·na z-drave in !Jrajne temelje. 

Misel urejanja go·zdov je doživela na Slovenskem zanimiv razvo:j, četudi se 
omejimo samo na .za·dnj;ih 50 let . še iz avstrij.s.kih časov izvira mišl,jeruje, ki j-e bilo 
razširjeno zlasti mcd zasebnimi .gOLZ·dnimi rposestnik·i, da je ta1c.saoi:ja zadeva, ki 
naj jo predpiše zakon, torej neke .vrste zakonita fo·rrnalnost, ki za gospodarstvo· 
nima nobenega pomena. Prod1pis o obvezni ureditv·i gozdov ima s takega stališča 
sodeč le ta namen, da olajša .d,ržavoi Uipravi nadzorstvo nad gozdo·v1 , rdtržavnernu 
fiskusu pa vpogled v premoženjsko stanje. Zato ni ·Čudno , da so manjši in sredni 
garoni po\'iestnik~ z nezaupanjem gledali na u1·ejanje gozdov in dali včasih izde
lati ureditvene elaborate z jasnim namenom, .da prikažejo stanje gozdov v taki 
luči, kot je uSI~rezalo .nJjiho.vim posebnim namenom. 

Pasivni ali ,pa celo o-dklonilni od.no\S do ureditve goz>dav, ·s katerim smo -se tako 
pogosto srečcwali v sta;r.i Jugos la V!ij.i, je v znatni meri izviral tudi Oidtod, k er je 
vla,dajoča smer v taksaciji skuša,la vsditi go.sp·odatr~ki sistem, ki je hd ljudem tuj. 
NaJd ~ naših gozdov ima 1izrazito .prehi.ralni sestav ~n v nj ~ih goopo.dltlr.imo prebi
raLn.o. Taksaci.ja pa je skušala te :gozdove nategniti na kopito- enod1ohneg-a nor
malnega go~da. Svoje zalldjruOke je izva·jah iz nerktih i2JII1išl1jenih obhodenj; iztniš
Ijali so si tp-osebne metode, da 'hi izračunati ta1ko imenovano- )) gmspodarsko· starost«, 
na temdju tatk:o iz.računane starosti •pa so ,iJz tablic za eno-d·obne 'gozdove določali 
p.r1irastek in za:ra.st. Pr,i takšnem delu niso bih zadotStno razčiščena miti osnovna 
teo•retična vprašanja, še ma,nj pa je nep.I1istrans:ki opa,zo,valec mo.gel ·liz njega raz
brati smotnnost t;;l!kega u-rejaJnja gozdov. 
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Po osvobooitv,i se je urejanje goz-dov siJno hit.ro razvijalo . Takoj po končani 
voljni smo gozd-arski sta-ok·ov.njal~j skušali pPivesti teonijo -in rprak.so taksacije v 
sklad z načeli •d•ržavnega načrtnega gospada•rsbva. NaJpr-ej je hilo treba določiti 
osnovno teu-i·tOirial:no eno-to·, na kat-eri naj bi hil zgrajun sistem .načrtne ureditve 
go~dnega gospodarstva. Go'S;podar-ske enote, ra~del~ ene ,po po-samezn~.h gozdnih po
sostvih, kot smo j:i.h po,dedo.vali iz -predvojnega s·tanja, ntso· :mogle hiti u:po·rabljene, 
ker so bile prešte.vu .. lne in ker je bi-l zaraJd.i tega onemogočen vsalk pregled. Tudi 
območij povojnih političnoupravnih enot, okrajev, ni,smo mogli uporabiti, ker so 
se meje v zvezi s hitrim razvojem politične misli prehitro men•javale, poleg tega 
.pa so bi-le pri po-litičmn1:pravni .ra-zmej·i·tvi :premalo upoštevane posebnosti goZJdnega 
gospodarstva. Ker je trans.porrt lesa najvažnejša posta vika v izkot'išča.nj-u go.zdov, 
morajo meje gospodarski-h enot slediti in upoštevati pr.urodna pota, po katerih se 
premika les. Zato morajo maJj-hne ali veliike gospodarske onote !predstavlja-ti 
ma:njša odno-sno večja grav,itacijl51.ka območja. Te in še dTuge oko,lišč-ine 'Zahtevajo. 
da .se v načrtnem gospodarstvu .določijo za gozdno ·gospodarjenje -posebne terito
rialne enote. ki so neo-dvisne o-d posestnih in upravnopoliti.čnih mej. Po teh načelih 
je ·bila SloveThija razdeljena na 17 »gozdrrwgoS<podarskih območij«, ki smo jj.h 
sp~rva nepravilno imenovaLi »gozdnogo.spodarska po-dročja«. Ta območja so na 
osnovi pooestruiških kategori:j 1in ob upoštevanju točasnih upravno·pol,i.tičnih mej 
ra7Jdeljena na ·go-zdno•gos~po·dli!rske enote. V -okviru območij je gozdno gospodarstvo 
v:k1jučeno v splošno go,spodarstvo· določenega kraja, hkrai.i pa so obmo·čja tudi 
osnovne enote za gospod-arjenje z .goZ!dovj v republiškem in .zveznem mer-ilu. 

Priznati moramo, da ~je zamisel o go:zJdnogospodar~ih ohmo·čj~h .pri nas še 
vedno ·premalo UJdomačena. Molfida je delni razlog temu dejsbvo, ,da se je ro.dila 
v času , ki še ni bil 1nrel, da •si j-o· osvoji. V prvih 'povojnih letih se je o;d gozdov 
zahtevalo , da čim več dopri.tnesejo ·k izgra•dnji ključnih O'bjektov naše -indus~riali
za.cije in elektrifiikaci!je. Zahteve, ;ki so bile postavLjene go-zdaJrs·bvu, so presegale 
vsa pričako·va~nja .~ozdarsroih strokov;Illjakov. V taJkih -pogojih se seveda ni mogla 
uveljav.iti misel ·o trajnem ill1 onol·ičnem ·izkoriščanju goZidov, ·lGi je o-snova vsake 
ta1ksacije. V začetku so v naši javnosti vlada~li še dokaj nejasni pojmi o zmo;glji
vosti gozdo0v. Mnogi so b:i1i p.repričani, da je ·naše go-zdno boga~tvo takorekoč 
neizčrpno. Toda ka:j :kmalu so ltuJdi 'nestro.kovnjak~ 01pa~ili, kako- hitro ikopn.ijo lesne 
zato:ge, istočas-no pa se je pokazal•o, 1\.a!k:o _glo;boko in te.s.no je naš .slovenski človek 
navezan na gozdo'Ve. Zastk11h~jeno-st ,za njihovo usodo je bila s~plošna in p.t;opriča.n 
sem, -da je ,bila v ogromni večini tudi iskrena . 

Kakšna je •bila torej -vlo1ga taksacije v teh let-ih? Omeni!} sem že, da sestav
ljanje ureditvenih elaboratov ni prinesl-o pomembnih uspeh.OIV. Pač pa ·mishm, da 
smo izpol-nili svojo do-lž-nost .do druž-be s -tem, .da smo podali raČul11sko ·d~umen
tacijo o stanju gozdnih fondov 'in 'O nj,jhov·i dina;,rniki, kakor smo IIla\j-bolje veddi 
i.n znali, upo·števaje doj-stvo, da somo se glede -delo·vnih metod morali pr~lagoditi 
zahtevam časa. Naše .delo je bilo ·vedno vezano na časovme term~ne, d-o katerih 
srno morali pripraviti o·dgo-vo.r ; ti kra·tki ·roki so v glavnem dopuščali le uporabo· 
hit:rih, manj natačnih otku:lamih metod. Kjer smo razpo,lagali s starimi ured~tvenirni 
elaborati , -smo ji.h na hi-tro -revi.d.i-rali in vskladi.l,[ z ·deja:nskim. stanjem, kjer pa 
takšnih dabmato.v ni hi.lo, smo morali zaoraJti v ledilno-. V .krrneoke go·2'ldove je 
taksatO'r prrvi•Č s·t·OJpil ob :prvi inventarizaoiji. Čeptrav .nam inventarizacija ni dala 
najbo·lj natančnih rewltatov. pa nam Je vendarle amo1gočila ta:kše11 's-plošni pregled 
staJilja go:z.dov, kakršnega ·do tedaj v Sloveni!j.i še nismo i·meli. 

Druga prav ta.ko važ·na 1dejaJvnost taksacije v teh letih je hila , da ·smo opera
tivo obveščali , kje so večje količine lesa, ki bi jih mogli -brez večje škode posekati. 
Absolutne količine -dajatev, .s katerimi so ib:ili ohremoojeni goz,duvi LRS, ni bilo 
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mogoče spremeniti, zato smo skušali to b:reme enaJkomerno :po!fazdeJi.ti na čim širši 
OSIIOVl. 

Najnovejša etapa v razvoju taksaci.je pll"i nas pa sovpada z uveljavljanjem 
novega gospoda~rskega .sistema. Za časa admi.nistrati'Vl1ega upravlja111.ja gaspod.arstva 
se je prepogosto dogaja.J•o, da je go-zd moral 1plačevati napake administracije, ki 
ni bila ·dorasla svaji nal1og.i. P·oJjom OISebne in· tudi kolektivne odgovo·rnosti se je 
bil ;razblinil, vse napake pa je opravi·čevail planski prec1pis. V takih pogojih je 
bilo skoraj nemogoče gra·diti 'perspeJk!tive za .razvoj goz-ooega gospo1darstva, a prav 
to je osnovna naloga taksacije. 

šele tedaj, k·o se je pričel uvelijavljati novi go·spodarski sistem, .se je lesni 
industr.ijalec spomnil, tda je osnova lesne industrije vendwle g-o·zd in da ne sme 
računati s tem, da se bo les prevažal križem kražern kot dotlej, temveč da se 
mora vsaka i.ndll5brija navezati na sUJTovinsk·o· bazo·, tki omogo·Ča dabavo lesa pri 
čim manjših transportnih stroških. (čeprav i·zgleda v teh dneh. kot da to načelo ne 
vdja, t01da Čas bo .zopet 1po\kazal, da •SO tramsportoi stroški najtVaŽne'jŠa postavka 
v lesnem gospoda•rstvu). TuKli gozda·rj•i so se ·prepričali, kako š·ka:dljivo· ~e za go·zd, 
če ·se v. njem gospada:ri po načelu brenUJLnih po·treb. VtSakdn je spoznal, da brez 
neke sta·lne in podrohno izdelane osno,ve ni mo-goče doseči ·napredka v gozdarstvu. 
Pa tudi gospodarstveniki drugih .panog so v povojnih letih uvideli, kako velika in 
vama je vlOtga goZJruOV V naŠem ..gospodarstvu in kako •nUj•nO po-trebno je, da bi 
dob~I.i jasno in zaneshj•iwo sliko o njihovi zmagljivosti. 

Tako je tak:sacija .do-živela in ,dJo,življa pni-znanje svoje vsebine, da je namreč 
.po svoji :prirocLi ekonomSka ·disciplina. Njena naloga je, ugotoviti biste elemente, 
ki omogočajo preg.led dejaniSkega stanja go·zchnih fondov in go·zdne proizvodnje 
v sedanjo~'>1:i in za nepo-sredno bo,dočnost. Hkra·ti pa je taksactja instru-ment, s ka
terim gospiYdarstveni:k realizira goz;drrwgospodarske zamisli . Tehn~ka uroja.nja 
gozdov je v službi elkonomike. 

II. NAS GOZDNOGOSPODARSKI PROGRAM 

Osnovna naloga taksaci~e je, da p-redvidi in v paodrobno ·izdela ·dolo.čen sistem 
postopan!ja in gosp-odafljenja z go·z.d.ovi na ·do.Joče01i ·poJVršini. Ureditveni elaborat 
pa je orodje za 'l"ealizacijo dol·o·Čene 'goopodarske zamisli. Vsaka taksacija služi 
nekemu gospooarskemru cilju. 

Ekonomska misel, ki je tem.dj urajanja goroov po- letu 1952 je bale:' Gozdove 
v LRS je treba sani•rati v tiikladu s prirodnimi pogoji ·gozdne rasti in v okviru 
ekonomskih mo.žno:sti d~rružbe, k1 je njihov latStnik. Takšen cl<onoms}ij ci:1j je posle
dica spoznarlJja dejanskega stanja naših gozdov. 

DoSilej sta hi.E iizvedeni .v LRS dve splošni inventarizaci.ji govdov. Na temelju 
pnimerja·ve rezultatov smo .prišli do sle.deoih zaključkov: Lesne zalo·ge v slovenskih 
goZldovih so tako majhne, da bi jih hrez novega pdrastka zelo h-ibro- potrošili. 
V petletki smo posekali več kot četr-tino začetne lesne zaloge. p.f!i takšnem stanju 
morarmo glaVJ)o pozornost usmerriti na .pri.rastek. čim bo.Jj zanesljivo moramo 
u-gortoviti, koEiklšon je, kako bi ga bilo mo.goče .povečati in kvalitetno i·:z;boljšati. 

Gospoda:.rski ciLj, kot je nakazan spredaj, je posledica stanja, v katerem so 
naši gozdovi. Bosna in ostale .republike l'ii bodo •morale postaviti cilje, ki bodo 
drugačni. Tam namreč še vexL:no i-majo rv ·neocLprtih in težko dostopnih go-zdovih 
znatne lesne zaloge in nji.hova najbolj ·neposredna naloga -je, da te zaloge postopno 
izkor.išča;jo in gozdorve polpragoJZdnega ·hpa razv-ijejo v .prave go6podarske goz.dove. 
Slovenija bo pa v bodoče mo.rala računati ·Samo s tem, ·kar bodo go·zdovi ustvarili 
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novega - s ·prirastkom. S k r b za p ri ra ste k j e t o rej v s e b ina v s eh 
n a š i h g o z d n O· g o s .po O"d a ·r •S k i h P' T i z a d e v a n j . 

PostaViljenim gozdnogospodarskim ci-ljem se mora prilagoditi tudi tehnika 
urejanja go;z.dov. V naslednjih poglav>jih bom SJkušal pnilkazat~, kako se je tehnika 
prilago.dila ekonomskim !pOtrebam časa. Pri tem bom moral o.hravnavati posebej 
prebiralne in posebej enod.obne go-zdove. 

III. TEHNIKA UREJANJA PREBIRALNIH GOZDOV 

a) Kontrolna metoda 

Prebira:lnih go·zdov je v Sloveniji okro•g 700.000 ha. Mnenja sem, da je treba 
povojni :ta;haciji šteti v dobro·, da je večini naših ,go-zdo-v hrez prid-ržlkorv priznala 
prebiralni značaj in da je tehniko· svojega dela prilagodila ·objektu, ki ga je treba 
obdelati. Popolnoma smo· prenehali s poskusi, .da prebiralni gozd s silo· V'!inemo 
v okvoir enodobnega normalnega :gozda. 

Ko ·smo že s,po.zna11., da je prirastek naJjvažnejši element naše gozdarske 
erkonomike, je bilo takmekoč neizogibno, da Gmo se o•dJJ.očili za ko·ntrolno metodo 
urejanja .gozdov. Ta način rurejanja naj nam omogoči, ·da bomo dobili kont·rolo 
na•d :pri,raščanjem go.zdov. VendaJr •pa odlo.čitev ni bila tako lah·ka. Upirala se ji 
je tradicija urejanja govdov v pred-voj·ni Jugaslav;i.ji, k·i je sicer proslavljala 
kontroh10 metodo kot D..elk.o v,rsto· tehnične popolnosti , hkrati 1pa jo 1p.roglašaia, 
da je •za naše nuzmere prekorrnplicirana in zato neuporabna. Proti njej je nasto
pala tud~ močna avtorri•teta L. Hufnagla, nekdanjega kočevS'kega taJksatorja. 

Na drugi strrani pa je treba .porurdawiti, da Illismo mi, današnj .i aik•ti•vni taksa
torji, prvi uvedli kontrolne metode na slovenskih tleh. Okoriščamo· se namreč 
lahlw že z več ko·t štiri;desetlctnimi izkušnjami urejam ja go·zd:ov na Notranjskem, 
pred nami •pa je tudi pioil1irsko delo E. Pogačnika na Pohorju. 

Ne vemo , či:garva je zasLuga, da so. 'P'red. več kot štiT.idesehmi leti začeti na 
Notranj skem, v velerposestniških go11dovjh ok·ro.g Postojne, ru:va:jati go5lpo.darske 
ukrope, ki so v teku izYajanja privedli do· te.ga, da se je izkris.tal;izirah i2 njih 
svojevrstna kontrolna metoda urejanja gozdov. Zdi se mi primerno , če za sedaj 
ta način urejanja prebiTalnih gozdo·v imenujemo >>~postoj .nska metoda«. če jo 
primerjamo s klasično Bio.Ueyevo metodo, p r idemo ·do precejšnj-ih .razlik, ki 'PO
stojnski meto·di ni,ka•kor niso v prid. Njena glavna pomanjklji<Vost je, da ne pozna 
ko-ntrole stoje čega drevja. Posekana lesno maso so· ugotavljali in knjižili na ta 
nač.in, da so sešteVIkou ~Zidelanih .sorti.mentov dodali še nekaj adstotko'v na račun 
c~dpa.dkov pri sečnji in izdelavi. Način dolotanja tega ·odstotka ni bil brezhiben. 
Tudi meto:di E. Pogačni1ka lahko očitamo·, ·da je meril premere dreves v višini 
2 metr01v in da zaradi tega ni mo•ge1 natančno označiti mesto, ·kjer ~e je premerka 
dota·lonila ·d-revesa. Poleg tega je več:l<J.ra•t menjal spod.nj.o taksacijsko mejo, medtem 
ko so Post01jnčani ·vse drevje na•d plfeme-rom 50 cm kumutiral.i v en debeLinski 
razred. 

Mnenja sem, da so 1przw te in še neka-teJre dTuge tehnične pomanjikljivosti 
dokarz, ·da so orpisane met.01de origincvlne in ·da ~o zrasle .na slovenskih tleh, ne iz 
nekih modnih ambicij, temveč zato, da bi "Zadovo·ljile potrebe. 

Ni pravi·lno, če se .govo~~.-i o kontro-lni met odi ; bolj ustreza, če go1vorimo 
o kontrolni mi sli ; kajti kontrolnih metod je mnogo, kontrolna misel pa je le 
ena sama. Nemci tllparab1jaj-o za:dnje ČaJse zanjo izraz )>Kont.rollgedanke«. Ideja 
ba~zira na p·rincipu, da je treba ·dobiti kontrolo nad .gibanjem prirastka na ta način, 
da se perio:dično ugotavljajo les·ne zaloge, da se knjiži posek in ·da se iz teh 
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c:lementov izlračuna prirastek kot razlika dNeh zaporednih inventarizacij in knjiže
nega poseka. Ne sodi v okvir tega članka , da bi se spuščat v analizo kontrolnih 
metod, opo:zo,ril bi le na nekatere oko·lnosti, ki so za nas aktualne. 

b) Ugotavljanje glavnih taksacijskih elementov 

nredJvsem je važno , ·da Z istim merilom meroimo stojeČe drevje in })0Sukano 
lesno maw. V ta namen nam služijo 'dehlovnice, ki irzlca:zujejo telesnine dreves za 
razne ·pr-sne ·.premere. Naše deblovnice so sesta.rvljone za petcentimetrske debelinske 
stopnje in se tudi preme:ri d-revja merijo s :premerikami, lci so razdeljene na pet
centimetr-ske de-belinske ·stop-ruje. Deblovnice so sesta.vljene s pomočjo izmerjenih 
drevesnih višin - vi·Šinskih krivulj - in Grundner-Schwappachovih ·tablic . Zdi 
se mi, da se nekateri naši .tak.sato·rji še ne zavedajo, ·da .se enkra•t sprejetih deblov
nic ne sme več menjavati . Zaradi pomanjkanja ust·reznih viš.inomer<YV izmerjene 
višinske illrivulje niso vedno hrezhi:brne in zlasti niso zadostno rprropo·rcionalne v 
primerjavi s stvarnvm stanjem. Zarto sem osebno za to, .da bi rv čim večj . i meri 
upora:Mjali Bio1leyetVe »tarif fixe«. S -tem bi pribili, ·da se .dehlovnice ne smejo 
menjavati. M·nogi naši s-trokovn1ja:ki naspro:tu~ejo uvwjanju uporahljanja »silv« v 
naše tak:sacijsko delo, ker menijo, ·da se ta merska enota ·preveč razlikuje od kon
kretno sesta.vljeoih -dehlovnic. V •resnici se pa )> tarif fixe« skaraj nič ne razlikuje 
od pravilno sestavljenih ·deblovnic za jelko na ·dobrih •rastiščih. Zato ne vidim 
nobene orvire, da ·bi se v lepo razvitih pre<biralnih jelovih, smrekovih in bukovih 
goz;do!Vih ne uvedle » S~lve«. Stvarna ;vredno"'t >>silve « v m·1 se za stoječe drevje 
lahko določi s pomočjo višins:kjh krivulj , ali pa na o-snovi i:.zmerjenih sortimentov 
izdelanega lesa . 

c) Določanje p·rirastka 

Glavna .prr·edrios-t kontrolnih metod je, •da omogo-čatjo kontrolo nad g.i•bamjem 
prirastka. To.da na žalost je ta prednost mogoča šele -tedaj, ko -sta opravljeni 
najmanj dve za,p.oredni inventarizaciji. Do tedaj mo·raiffio določati pri·rastck na 
nek drug način. V ta n<limen upo.rahljam·o ,predvsem talca• imeno·vane ))1prirastne« 
al~ pa »PressJ!erjBVe<< s.veJ,re. O ·sami metodi .dolo·čanja prirastka s pomočj .o sved·rov 
še nismo .popolnoma na ja6ne.m. Nekateri •taksato.rj.i upo•rabljajo narvo.dila , ki sem 
jih jaJ.Z ·Svoječasno izdelal, ·d•rugi upo-rabljajo posto1pek, 1ki ga je ohjarvil dr. Klepac 
v šumarskem listu št. 3/1953. SlVojo metado dela je obja.Jvil tudi ing. M. čokl v 
Gozdarskem vestniku št. 1-2/1954. Ker je posto:pe'k 1ehnično in temciično- nekoliko 
zapleten, ne kaže, da bi se v oikviru tega •Član,ka s.puščali v -tehnične podrobnosti . 
UpaJm pa, da mi bo Go,zrlai'Ski vestnilk omogočil, da hom o tem v.pra;Šan:ju raz
pravljal po-sebej. že tako1j bi pa rpouda:ril, da smatram za ·zelo poziti'Vno, da se 
zanimanje za neposredno ugotavljanje .prirastka vedno .bolj širi, akoravno je v 
stalfi Jug,oslaviji bila ta meto1da skoraj neznana in se pri urejanju ·d·rŽaJVnih gozdov 
ni nikjer uporahl1ja.Ia. 

č) Določanje normalne lesne zaloge ·in njene strukture 

Spredaj je bilo že omenjeno, da -morajo 1biti •vsa naša priza,devanja .usmerjena 
k enemu cilj·u: povečati in kvalitetno •izboljšati pri ra:stek. P.rirastek mor aJmo po
večati do tiste meje, kot ·t.n ustreza našim :podnehn.im in splošnim rastiščnim ra.z
meram. Glavna iVZifoika, ·da je 1p•ri•ra:stek naših go.zdov tako nizek, sta: a) ~JI-renizke 
lesne zaloge i.n h) ne1pravilna struktulfa sesto1jev. 

Bist-vena naloga tak;saci~e je ustva'fjenje pogojev, da hi se ·lesna zaloga po
večala do boste višine, pri katevi je mo•goče dotSeči največji prira:Ste:k. če se to·rej 
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vprašamo, kolikšna je normalna lesna zaloga za prebiralne gozdove, moramo od
govor-iti, da je to tista najnižja na.loga, ki omogoča največji prin-a&tek. Tod.a tudi 
>>normalna« les·na zaloga .sama po sebi ne more jamčiti najvišjega možnega pri
f<ljStka, če not-ranj.j sestav prebi.ralnih go,zdov ni takšen, kot bi moral biti. Ra.zpo
redli·tev dreves, 1prootorno· in ·po deb~linah, mora biti ta,ka •. da slabša dreve.sa ne 
ovirajo rasti boljš·im. -d·revesom. Razen tega mo·ra biti v prebi.ralnih goroovih 
omogočeno tudi t•rajno in napreJk:injeno pomlajeva:nje. 

V uredit-venem elaboratu taksato.r lahko predpiše, kako naj ·Se post~poma veča 
(v izjemnih primerih rudi manjša) lesna zaloga do• t·iste sto·pnje, ki us:treza nor
malni zalogi. Lahko tudi o;po!Zrurja, kako naj se vršijo sečn~e, vendar ,pa pravilne 
sbrukture 1p\febiralnih got21dov ne more ustva-riti tak.sator, :temveč gozdar, ki od
kazuje drevje za postlk:. Za.!to je p:ri pre:biralnih go~dovih tal.csacija <tako lesno 
po,vezana z gojerujem in izkoriščanjem, da je težko postavi;ti o-stro mejo meJd njimi. 
Zato mora tudi tplfi nas obvdjati načelo, naj se taksacija po·s.to·pno spoj.i z go,jenjem 
v eno celoto•. Kri-terij, ali bo1~e ·rečeno Slredstvo, s čigar pomoč'j o ocenjujemo nor
malno staruje struk·ture, so frekvenčne kr:irvulje. Ker sem o tem svoj.čas že obširno 
.ra'Zip:ravljal, mi ni treba 1ponavljati. Gle;de višine lesne za;loge, ki nO-Jj jo smatramo 
za no·rma.lno, mO"ramo priznati, 1da to vprašanje še ni dokončno razjasnjena. Na 
splošno cenimo·, da znaša v na-ših pogojih ad 250 ·do 350m3/ha. Nižja meja velja 
za hstavce in za sestoje iglavcev na :slabih ··rastiščih, višja .pa za i.glavce v najboljših 
po.gojih. (Suric je svo1jčasno zastopal mnenje, da je no•rmalna lesna zala:.ga pri 
listavcih 200m3/ha, pri ~glavcih 1pa 300m3/ha.) Omeni1m naj še vi.ši·no -no·rmalne 
lesne ·zaloge, ko•t jo je p-o raznih .domačih i·n tua-ih v.zo,rih sestayil ing. Igor Kraut. 
Predpostavlja, da so v ses-toju zastopane jelka s 50%, bukev in smreka pa s po 
25% in da je največji pTsni premer 60 cm. Krruut ceni, da v takem .sesto·ju pri 
normalnem šte.Yilu 466 1dreves na 1 ha (es prDmerom nad 15 am) znaša nonnalna 
lesna zaloga 332m3/ha. Na temdju dosedanjih opazovanj <Sem mnenja, da ta 
shema dobro ustreza mešanim prebiralnim gozdovom na dobrih bonitetah, .zlasti na 
visokem lc.ra·su. 

Po:znam pa tu:di prebiralne govdo·ve, seveda so zelo maloštevilni, ki imajo 
izredno •pra.vilno stru'kturo. Pomlajevanje teče .po.po]noma pravilno, lesna zaloga 
pa z:naša okro·g 600 .m 3/ha. Ko sem se podrobneje ba.vil z enim i·zmed ·takih gozdov, 
sem z v·rtanjem ugotovil :pri·rastok blitzru 10 ms/ha. Prepričan sem, da bi bi..l pri
rastek še nekoliko večji, ·Če bi znižali le-'>no zalogo. 

Iz v.sega i:z.vajaJm zalldjuček, ·da je ena najibolj 'Važnih nalog našega gozdarstva, 
ugoto·viteJV pravilne »no•rmale« za lesno zalogo in s tem v zvezi tudi strukturo 
naših prelb~ralnih go;vdov. 

cl) Etatni račun 

Ureditveni elaborat mora predvideti vse gospodarske ukrepe, ki jih je treba 
.izvesti v ·do-ločenein •goZJdu v naslednjih 10 ali 20 letih. MeJd vrsemi temi ukre~pi pa 
je brez d~vorna naj·bolj va~na ~o·ločba o obsegu, kraju in času sečenj. Določanje 

letnih ·po·selk01v - etatov - je tis-ta specialna dejavnost taksatorjev, ki naj;glO'blje 
1n najnepoSirodneje .posega v .9plošne dnužbene interese. Zagotoviti je treba trajni 
dotok lesa .i•z goz.do,v. Sečnja navadno biiSbveno rVlpliva na priraščanje goz:dov in 
seki·ra je na~IVaŽnejše O'rorl,je ·za uravnavanje prirastka. T<l!k·saci1ja skuša doseči 
po·večanje prhp.sbka na ta nači11, da »no-rmalizira~< lesne zaloge. če je zaloga večja 
od normalne, te~dwj ptredipiooje vosek, ki je večji od P'rirastka. Če je zaloga ·p-re
nizka, naj se ·seka manj, da bi v teku določene-ga števila let dosegli najprej 
norn1alno lesno zal01go· in bi odtlej ·dalje sekali toliko, ·koliko·r bo rpriraslo. 
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Za iz;račurna•van,je etata uporablja•mo tako imeno1vano ~· formulo a.Jvstr~j .ske ka
meralne taikse«, a"li kot jo imenuje Knuchel: •~&plošno eta-tno- fo-rmulo «. Po mojem 
mnenju ohrazec -

Vn-Vw 
E=Z±----

a 

sp.Joh ni »formula,, v :navadnern matematičnem pomenu besede, temveč .zgoraj 
ra-zložena ekonoms.ko načelo, izlfaŽeno z ma.tematičnimi simbo-li 

Vporašanje je, v tkakšnem1 času lahko dosežemo. normalizacijo lesnih zalog. 
Vča\Sih sliš·i.mo mišLjenje, da bi bilo najbolje za nekaj časa ustaviti v..saJko sečnjo, 
da bi se go.z:dovi opomogli ;in popravili. Brez o,zi.ta na to, da je popolno ustavljenje 
sečenj ekonomski absu!fid, je hkrati tudi bi-oloŠ'ki n~misel. V VJsakem še tako preveč 
izko .riščenem gozdu je treba tu in tam poseka-ti :kakšno bolno ali deformirano 
drevo. Strogo izvajana selekcija, ki od:stranj,uje iz go-zda vsa manjvredna drevesa, 
ki o-visrajo -rast bo·ljših, je s-redstvo ·za ;povečanje pri-ra:srka. Sečnje s takšnim go
jitvenim ci~jern imenujemo sanitarne ali higienske sečnje in pred·stav·ljajo najnižjo 
mejo etata, ki ga ta:ksaA:or mo-ra pred~p-isati. 

NajiVišja mera etata :v okviru ;z zakonom pred~p~sane trajnosti gozdnega gos.po
dal'stva je po6t.k, ki je enak pri-rastku. Ako posekama toliko ·kot .priraste, tedaj se 
stanje goztda ne spreminja ni-ti na boljše nit-i na slabše. Možne so pa seveda struk
turne spremembe - pdboljšanje tvli po.slabšanje. 

· Vzemimo za p-rimer, da je v nekem gozdu ugotov-ljena ·stvarna lesna zaloga 
250m3/ha, medtem ko hi normalna mo:rala hiti 350 ms/ha. p,ri-rastek naj bi znašal 
!) m 3/ha. Na osnovi struktlllrne analioze je ugotovljeno, da je nujno treba posekati 
vsaj 2m3/ha letno. Torej doib~mo najvišjo mejo· etata 5m3 , najnižja pa je 
2m3

• Katero bomo i!Zihrali? Da ·bi :do·loč-ih etat, se moramo na;jiPrej odločiti, v 
kakšnem .ohdobj'll naj bi -se lesna zaloga noJ1rnaJizi,rala. Ako vzamemo za iz-ravnalno 
do-bo »a « 50 let, deficit pa znaša 1 OO mS, ·pomeni, da je treJba povečati ztvlogo za 
2m3 letno·. Ker znaša pri.rastek 5m3

, hi v tem primeru posekali letno 3m3/ha. 

Toda, ali so nas pri tatki odločitvi vodili ·samo čisto stro:kovni p-ogledi'? Misl-im, 
da ne. Veliko vlo,go igraJjo tud-i subjektivna na·zi·ranja. Goz;dar bi se odločil IZa etat 
2m3/ha- v želj.i, da bi se lesna •zaloga čian prej nolfmali1zira1a, medtem ko bi ne
potrp~žljivi in kratko-vidni potro,šn~k ,zahteval najvišji po·seik, to je 5m3

• Višini 
obeh etato.v sta v okviru znanstvenih in strokovnih nače-l O' wrejan.j u go-zdov; kdo 
naj to-rej odlo·ča o viši-ni e-tata? Po mO'jem ·mnenju •je za take o:dJo-čit:ve p-ristojna 
le ljudska sk.u1pno-st , ker je samo· on~ po-t-rošnik lesa in mora tudi sama p~enašati 
omejitve, ki so polSledice znižanega etata . Vprašanje o dolO'Čanju let-nih etatov ne 
moremo pravilno in dokončno rešiti, če ne up-oštevamo d-ružbenih fakto,rjev. V 
Slo;veniji smo lani posekali ok. 4,500.000 m\ ;prirastek pa znaša po .do sedaj do
stopnih c;enitva:h ok-rog 2,300.000 ro3 • P1fedlagano je bilo, naj bi znašal normalni 
letni etat 2,100.000 m 3

, torej tza 200.000 m 8 man~ od ocenjenega pr~rastka . Znižanje 
poseka o·d 4,500.000 m 3 na 2,100 .000 m 8 1p:red.stavlja samo po .sebi ogromen družbeni 
napDr in ne hi hilo žifvljenj~!ko, Če bi zahtevali Še VeČjo Štednjo. 

V -stari Jugoslaviji se je večkrat dogodila, da so i.zdelovali ureditvene elabo
rate, ·prri tem 'Pa sp·loh niso 1u;p·oštevali družbenih potreb. Ureja li ·so n .. pr. d-ržavne 
go'Zrlove v krajih, kjer kmetje srploh a1i,so imeli ~wojih gozdov. KLjub temu pa 
ured,itveni elaborat ni preldwi.deval nobenih -po·seko-v za kritje lok<vlnih potreb. _ 
Zgod.ilo se je, da so bili taki elaborati od pristojnih oblasti tud·i potrjeni, toda 
izvajati jih ni bilo ·m01.goče. Ljudje -so si sami jemali tisto, brez česa;r ni·so mogli 
živeti. Zato -se mi zdi pred•vsem važno, da se ta1ksatorji zaveodamo, da so nerealni 
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in nežirvlje01j1Ski tisti ureditveni elabo,rati, ki jih družba ni odobrila in m ukrenila 
vse potrebno, da bi zajamčila njihovo izvajanje . 

Iz tega i!Zvajam zakliuče'k, da za :pravilno· .izračunavanje etata in ·sploh za 
pravilen sestav u.re.ditvenih elaborato·v ne zadoščaJo samo strokovne in znanstvene 
smernice, ki jih daje znanost o urejanju govdo1v, temveč so potrebna še dodatna 
navodila. V kapitalističnem .gospodarskem sistemu dajejo taka <dodatna navodila 
lastnik gozdov in eventualni posebni oblastni predpisi, v socialističnem gospo-
dar~Skem ·sistemu jih pa daje družba v obliki obveznih perspektivnih planov m 
navodil rza njihovo i.zvajanje. 

e) Perspektivni plan 

Naš novi :zakon o go.zdo1vih v členu 4. 1določa, naj Ljudska skupščina LRS 
predpiše do-lgoročni na'Č·rt za napre~delk. gozdarstva. Na temelju· tega načrta naj bi 
se i<2delali go-ZJdnogos!pO'dCl!rski naČ·rti za vse go·zdove. Po mojem mnenj,u je zakono
da~jalec mitSlil .p-ri tem na elalbo;rate, ki jih v sbroko·vnih .krogih navadno imenujemo 
,,pens.pek,tlivne plane« in >>ureditvene elaborate«. V ·za-konu ni podrobnejših pred-.
pisav glede sestavljanja teh načrtov. Tudi v naših -strokovnih časo1p-isih se do· s0daj 
o tem ·Še ni razpravljalo. Morda ne ho. odveč, če razložim svoje o.sebno ·mišljenje, 
kakšen ·naj bi lbil tak pers:pek.hvni ;plan. 

Spredaj .sem že ormenil, -da strokovnjaki ne moremo pravilno· izdelati ureditve
nih elabora-tov, če ne dobimo do-datnih navo:dil v obliki perspektivnega plana. 
Zato ·bi mo·ral persrpe~ktivni -plan rvsebovati rudi take smernice, .ki :bi strokovnjakom 
.omogočile i2ldelavo po·drabnih u,reditvenih elaboratov in jim zagotorvile, da bo 
njihovo -stroko·vno ·delo- v .skladu z družbenimi potrebami. Zara!di ·tega bi bilo po 
mojem mnenju rpotrebno, .da bi imel pen;.pektivni plan tele sestavne 1dele: 

l. Stanj e .gozdnih f o. n do v, ugotovljeno- na temelju inventari.zacije 
iz leta 1951 in ·kori,gi·ran.o· po ugotorv.itvah .taksacije v letih 1952 1n 1953. Kjer so 
bile izvršene natančne meritrve, bi :bili upoštevani ti podatlki, kjer pa novih izmer 
še ni, ·bi morali s previ,dnostjo upoštevati nove rezultate pri podobnih objektih. 
Ako je bila p;ri iruventaTizaciji za neki objekt ocenjena lesna zaloga s 100 m:1jha, 
natančna meritev pa je 1po:kazala 120m3/ha, tedaJj moremo tak rezultat prerdvi.de
vati tudi za neizrrnerjeni objekt, vendar pa .zaradi ~Sigurnosti ne bi smeli v.računati 
20% povečanja, temveč nekaj manj, saj nas naše oko glede podobnosti obeh 
objektorv lahko ·tudi va·ra. Za ocenitev lesne zaloge in P'rirastka v nedržavnih 
gozdovih hi mogli mnogokrat s pridom uporabiti rezultate taksacije :ra·Ziluopljenih 
držaNnih goz;dnih parcel. 

2. S rm e r n -i c e ·z a g o j e n j e, o :b n o· v, o, n e .g o i n v a .r ·s t ,y o g o z d o v. 
Nedavno 1je bil tpO navodilih ·zveq,nega Sveta za kmetij·s.tvo· in goz;da,rstvo izdelan 
20 letni .persrpektivni plan. Določbe, ki so hile postav:ljene v -zvezni .plan, bi bilo 
potrebno ·prenesti tudi v rClpubliški plan. Po mojem mnenju pa ne bi bilo koristno-, 
če bi ·se z vso stro;gostljo· držali samo zveznih na·vodil. Plan gojenja go-zdo·v je 
predvsem od.visen o'd stanja goooorv na določenem o-zemlju. Po poda·tlkih inven
ta.rr-izacije imamo v Sloveniji v zaoik·roženih številkah: 

a) neohrasEh go·zdnih pov-ršin in k.raš,kih goli·čav 
h) .degradi.ranih grmi·ŠČ 

c) nizkih go1Jdov, ki so ·deloma v .zclo- slabem stanju 
d) .visokih eno:dobnih go!ZJdov 
e) rvisokih prehi·ralnih go1Jdo·v . 

20.000 ha~ 
20.000 ha, 
50.000 ha, 

100.000 ha~ 
700.000 ha_ 

Med prebiralne gozdove so všteti tudi steljniki, ki jih je okrog 170.000 ha~ 
in varovalni go'ndavi, katerih je približno -pra.v toliko kot ,steljnikov. 
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Pe-rs1pektivni 'plan mo-ra odločiti, ali smo 6 takim stanjem zadovoljni. ali so pa 
potrebne s:premembe, n. pr. pogo·21ditev kraških goličav , premena grmišč v nizke 
go2dove in nizkih v 'Visoke, S;preanenitev načina sečenj v enodobnih gozdovih itd. 

8. Smernic e za iz. k or iš čan j e go z ,do v bi morale vsebovati od
redbe o načinu ugo.tavl1janja tatksacijskih elementov (ta:ksaci.j&ka ;preddela) in o 
metodah urejanja go,2)dnega .go6podarstva (kontrolna, komhini.rana). Najvažnejši 
pa hodo brez .dvoma predpisi o določanju letnega etata. Te odredbe naj i21polnijo 
pra:znino med najnižjim in najvišj~m možnim etatom, o čemer sem govoril že 
spredaj . 

Pojavlja se načelno· V(prašarnje, ali naj težimo ·k »uravnilorvki«, ali pa naj 
individiua1no obravnavamo posamezne kategnr~je gozdnih posesti, ozi-roma razne 
gozdne predele. Ko so :bili go·zdo-vi ·i!zreidno močno obremenjeni, smo sk,ušali ta 
bremena čim bolj enakornerno pora2ldditi, tako ·da nikjer ne bi zašli v devastacijo. 
Naša težnja je bila, da ·bi go11dovi z •večj imi les-nimi ·zalogami .priSipevah več za 
plan, od onih ·S -slabo ,zalogo. Ali naj sedaj, :ko gremo v obratni smeri, tudi zahte
vamo, ·da naj ·go:z;do.vi z 'boljšo ·lesno zalo'go v več1ji meri pris,povajo k normali-zaciji 
lesnih zalo-g? Po. tej logiki bi se lahko zgodiJo, ·da ·bi relativno ·dobre gO\Zdove 
(200-300 m 3/ha) morali bolj obremeniti in zniževati njihovo lesno ·zalogo, da 
hi -se sla-bši 1gozdovi čim !pre~ popravili . Na tak način iznivelirani gozdovi bi se 
enakomemo zboljševali. 

Sodim, ,da tak postopek ne hi bil us.pešen. Meni·m, ,da gozdove, ki so .relativno 
dobri, čim prej pripeljemo v· no·rmalno ·stanje, v normalno produktivnost, njim 
bi ·pa postopoma sledili drugi -relati;vno ·slabši gCY.Zodovi. Sestoja , ki ima, .recimo, 
bO m3/ha in slalb prira'stek, ne moremo niti v SO letih s1p-raviti' v no·rmalno stanje, 
medtem ko .prebiralni ses-to1j •s 300m3/ha lahiko- no:rma.lizi1ramo v manj kot lO lerih. 
Smernice za iz;ko.riščanje .gozdov hi morale to·rej upoštevati .potrebe celote, ki 
moTa biti deležna V5aj tistega letnega eta·ta, brez katerega .se ne more odvijati 
nonmalno gospodarsko življenje. Hkrati pa .moramo upoštevati tudi p-osebne pogoje 
gozdne proizvodnje. 

4. Perspektivni 1plan hi moTal obravnavati tudi v;p'I'aŠanja trans1po·rta lesa, 
m •r e ž o .gozd n ih iko-mu ni kac ij .in njiho,vo povezavo rz jcwn~mi ~promet
nimi sredstvi. ·v :pozitivnih odločbah bi morala biti zarisana bodoča prometna 
mreža ter način in tempo izgradnje. Menim, ·da .bi -se mo·rale -pri obravnavanju 
transportnih ~problemov ·določiti ·tudi lokacije !pri-rodnih koncentracij lesnih mas 
zara:di nadaljnje industrijske .predelave. Tak ;perspek~ivni plan bi služil kot 
podlaga za pla.nuranje .razvoja -lesne indust.ri~e in les-nega go's.poda:rsbva. 

Nadaljnji .ra;zvoj dela pri urejaDJju go,zdnega gospoda·rstva v LRS si lahko 
predstavljamo takole: Ko ·bodo sestavljeni ureditveni elabora·ti za vse gospodarske 
enote v posameznih go•zdnogoS!podarskih območjih, · bo treba pristopiti k izdelavi 
k()mple'ksuega elabo.rata za vse območje. Ob:močni elaborati bodo :služili kot 
podla·ga za i1zdelavo ·dokončnega rep'ubJiŠikega na/Srta ~a razvoj go1zdnega gos.po
da.rstva. P~ri tem bo seveda treba UJpOŠtevati rupravno1političoe meje, oziroma meje 
komun, hkrati pa tudi meje s1pecialnih -goz;dnogoopodarskih enot. Ta rdvojna kolo
tečina sicor nekoliko otežko:Ča delo, vendar niti zdaleč ne toliko, kot si navadno 
prods-tavljamo. če rbi 'bilo pri ·sestavljanju osnavnih elabo·ratov t-reba zbrano gra
divo ·priikazati tudi po upravnopolitični.h mejah, tedaj eventuaJlno- potrebne .pre
grupacije tudi ne zahtevajo •preveč časa. 

Ureditveni elaborati, ki jih sedaj .sestavljllJm.o, budo imeli le omejen rok 
veljavno-sti. Vsakih 10 let bi jih morali revidi1rati. P-ri teh reviiZijah hi se lahko 
tudi upoštevale eventualne dr-ugačne smernice definitivnega repurbliŠ>kega gozdno
gospoda-rskega načrta (perspektivnega plana) . 
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f) Obhodnjica 

Obhodnji.ca je razdobje, v katerem -se pri p:.rebi'fanju ·vračamo na i.sto mesto 
in v isti O'<:lidele;k Definicijo ponavljaun za·rad-i tega, ker v naši st-rokovni javnosti 
pojmi o obhodnjici še ni:So popolnoma rC1Jz-či$čeni . Hrvaški logarski p.ri·ročnilk na
vaJja, da je obhodnjica enaka prehod-ni dobi iz predzadnjega v zadnji debelinski 
ra'zred. 'Budi pri nws čuj emo včasih podobna mišljenja-: Sodim, da obhadnj ica nima 
nobene zveze iZ etatnim računom niti s prehodno· dobo. Dolžina obhodnjice je 
odvisna od go~it·venih p-otre:b in tran-sportnih možnosti. čim krajša je, toliko- boljša 
je z gojitvenega stališča, seveda če s 1prepogo~tirrii sečnjami in i ·zvlačenjem lesa ne 
poškodujemo priraotka. Naši kmetje poogGSto celo v·sako· leto sekajo na istih po
vršinah; pri tem pa so z ~d·ravstvenega stališ·ča kmečki goZJdovi mno-go boljši od 
veleposestniških, kjer je bila obhodnjica dolga 20 a.Ii še več let. 

Z etatoim račt1nom izračunamo, koliko lesa smemo letno ,posekati na dani 
pov-ršini. Vpr~anje, kdaj izkoristimo· etat, ali vsako leto s.plro-ti, ali v petletnih 
obdobjih, ali pa še v daljših Ča6ovnih raamakih, nima nobene zveze z etatnim 
računom. Pač .pa po;stavljamo· omejitev, da o·bhodnjica ne sme biti tako dolga, 
da bi iz nje rezulti~ala intenzivna sečnja, ki -bi presegla 20, v skrajnem slučaju 
25% lesne zaloge. P~Ti taJko intenzivnih sečnjah se pokvari bio-loško in strukturno 
ravnovesje pre-biralnih goz·dov ter so nato rpot.rebna desetletja, ·da .se storjene na
pake po'P'ra·vi jo·. 

IV. TEHNIKA UREJANJA ENODOBNIH GOZDOV 

Težko je naJti p-ravo mero p-ri iebiri ·P'roblemov, na katere rSIDO naleteli v 
zadnjih dveh letih pri izvajanjru lllrooitvenih del, in ki bi jih bilo· treba javno 
obravnavati. Trudi na po-d,ro<:ju urejanja enodobnih g0l7JdoTV je tolilko pro-blemov, 
da sploh ne moremo pomisliti, da bi se ne -dotakni'l-i rvsaj glavnih. 

Kako-r vemo·, je ,porvprečni prira-stek v enocl01bnih gozdo·vih v .prvi v·rsti odvisen 
od dolžine traJjanja oJbhodnje. P·redo1ge -ali prekratke obhod-nje ;da;jejo manjši 
prirastek od o-bhodnje, ki jo imenujemo »o-bhodnja največjega prirastka mase<<. 
Poleg do·lžine obho:dnje v,pl~va na količino prirastka tudi nega •Sestojev, predvsem 
pa pravilno red·čenje. Redčenje ne -vpliva to1iko na ko·ličinsko poiVeč'anje prirastka, 
koliJkoT na prirastek kvalitete, vredno-sti. 

Na temel~u dosedanjih izlk!llšen;j 5e mi cloZ'deva, da v Sloveniji nismo zadosti 
upoštevali ta sp-lošna načela za porvečanje ,p-rirastka. Zanimi.vo- je, .da imajo· naši 
enodobni go·z.dorvi, v.zeti kot celo-ta, dokaj ip·ravilno Tazmerje starostnih ['azredov. 
V tej kategoriji nam ne primanjkruje starih go·LJdov; v .mnagih enotah jih je še 
celo· preveč. Prresta:ri go:ZdolYi so se ohdržali 1zl~sti v oni·h predelih, kjer je p-rometna 
mreža slabo r~zvita in kjer bi-vši .goz:dni ·posestniki ni-so po-segali v orddalj ene 
gozdove. Izgradnja ce~t je tukaj v nep,osredni zvezi s po·večanjem prirastka. Ti 
pre.stari gO'·Zido.vi sla:bo priraščajo, ·rekli bi lahko, -da b-rez koristi zarvzemajo pro
izvo-dne po·v.rŠine. Res je \SkeT, da jih absolutno v-zeto ni volilko, toda škoda je 
vsakega kuibičnega metra prirastka, ki ga zapra·vimo. Poleg takš-nih ovirr za pove
čanje prirasbka rpa naletimo ·v,časih na ovirre tudi v stro:kovni·h krogih, tam, kjer bi 
jih najmanj pričakovali. Mnogi naši strokovnjaki so še vedno ,prepričani, da so 
storili p01Ziti'Vno delo,· če so· odlo-žili sečnjo ISta·rih sestoj ev še za nekaj let. PlfJ.~V te 
dni sero naletel IV Trnovskem gozdu na ,podabke, da so nekateri od•seki stari tudi 
.po 200 in več let. Tamkadšn:ji taksator je štel letnice na ok. 40 cm debelih buk:vah 
in jih je naštel,preiko 200 (:seveda je moral lllpO'I'ahljati mo-čno povečevalno steklo). 
V -starem e]a:bo\l'atu ::za ta go~.zJ :pa naletimo na orpa.zko, .da starosti niso povsod vzete 
kot 1prave fitzične starosti, temveč kot gospodarske starosti, ki bi jih morali imeti 
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sestoji danih dimenzij . Tako bi n. pr. dvesto let staro bukev ·s p-remerom 40 cm 
šteli za 80 let sta-ro in bi jo pustili, naj ))•ra..ste « naprej, da bo :dosegla prrerupisane 
dimenzije, ki o ,značujejo z.relost. Zdi se mi, da je tak .postopek popoln nesmisel. 
Vidimo pa, .da tudi dobri taksatorji včasih naJredijo na.paiko in ,preveč odlašajo 

5 s ečnjo enodohnih ,gozdov. Nekateri p-o-daljšujejo obhodnjo. na ta način, da uvajajo 
dolge »pomlajevalne razrede«. Mislim, da bi ,bilo v z-vezi s tem treba -razčistiti 
nekatere osnovne pojme. P-ri sečnjah na golo so po 3-5 letih -poseke 'ponovno· 
pogoz·dili. Trri do· petletnih sečišč je -to·rej bilo izven prroi·zvo:dnje in tak..sator jih 
ni mogel uvrstiti N nobeno obho.dnjo-. P-ri takem -sta·nj;u je po·polnoma jasno, da je 
bilo pot-rebno uvesti pojem »pomlajevalni ra-z,red«, t. j. površino, ki je začasno 
izven produkcije. Ker traja pri oplodni sečnji !pomlajevanje 20 do 30 let, so 
nekateri taksatorji zavedli v svoje etatne -račune •>pomlajevalne ra•z-rede« v oh
segu 20 do· 30 idealnih enoletnih ·sečiš·č. Vprra~ujemo .se, ali moremo pri oplodni 
sečnji ..s-ploh gD'Vo-riti o povlfšinah itZven produkcije? ·če smo i:Zlvedli pripravljalno 
6ečnjo, se prirastek s tem praviloma ni zmanjšal , ker preostala drevesa močneje 
prlraščajo. To· je tako· imenovani >>·svetlobni« pri.rastek. Ce smo :pri 01plodni sečnji 
posegli globlje ;y sestoj, se je prirastek starega sestaja go·tovo ·zmanjšal, toda na 
isti površini i5e je poja;vi1 že no.v sestoj, ki se je raz.vija.J rpo:d Q;aščito statrih dreves. 
Zdi se mi, da je popolnoma neupravičeno, če v enodobnih gozdovih s oplodno 
sečnjo .govorimo o nekih pro-dukcijskih izgubah in jih knjižimo v obliki )) pomla
jevalnega ra·z.reda«. 

Druga okoliščina, ki jo mo-ram omeniti, je ta, da tpri enodobnih goiZdovih ne 
smemo podcenjevati važnosti redčenj niti s stališča gojenja niti s stališča etatnega 
računa. Nekateri taksato.rji p-o·svetijo- vso .pozornost iZ>delavi elabo-rata za .glavni 
sestoj, na redčenja pa pozabljajo. Ce pri ta.ksaciji enodobnih go·zdov . upoštevamo 
k etat glavnega sestoja, dobimo izmaličeno sliko njihove donosnosti . Bežen pogled 
v dohosne tab-lice nam pove, da so· vmesni donosi količinsko prav tatko važni kot 
etat glavnega -sestaja. 

Nujno ,potrob~o je tJudi, ·da bi v vseh enodobnih gozdovih osnovali čim več 
stalnih poskusnih ploskev, na katerih bi beležili gibanje prira-stka. Na ta način bi 
zbirali 'P'Odatke za izdelavo lo·kalnih donosnih tablic, ali pa vsaj dobili kriterij, katere 
tuje tablice mo.remo z uspehom uporabljati za naše razmere. 

V. PREGLED OPRAVLJENIH UREJEVALNIHDEL 

Sekcije za urejanje gozdov pri GG so v letih 1952 in 1953 opra·vile naslednja 
dela : 

l. Naj,prej je bila j,zvedeua revizija in o·bdelava gra-diva iz let 
1948-1951 ter sestav1jeni elaborati za dk .. 

2. Leta 1952 je bila na novo .z aj eta pov.ršioa . 
od tega je izmerjenih ·s polnim· klupiranjem 
s pr1mcrjalnimi krogi in p-rogami 
ocenjeno :po tablicah in okula,rno 

3. Leta 1953 je bila na novo .zajeta •pov,ršina 
od tega izmerjenih s polnim klupi.ranjem 
s primerjalnimi kro.gi in rprogami 
ocenjeno ·po ta•blicah in okularno . 

26.000 ha 
14.000 ha 
23.000 ha 

33.000 ha 
4.000 ha 

13.000 ha 
4. V .režiji okrajnih g()z,da,rjev MLO Ljubljana, Kranj in Slovenj

gradec je bilo zajetih o k . . . · 
in sicer ·skoraj v-si iJZ merjeni -s polnim klU;piranjem. 

29.000 ha 
63.000 ha 

50.000 ha 

8.000 ha 

skupaj 15(l.00tJ ha 
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Za navedene povrsme so elaborati deloma že pripravljeni, ali so pa v za
.ključni izdelavi in pričakujemo, •da bo·clo iZJgotovljeni in ·do· poletja predloženi 
v odobritev. Od skupno urejene •površine odpade na kmečke gozdove samo 
10.000 ha, ·z vsemi ostahrrni gozdovi gospodarijo GG. 

Iz gornjega pregleda je razvidno, ·da je ;postalo .polno ·klupi·ranje najvažnejša 
operacija pri lllredi-tvenih ·delih. Ra:z.veseljivo je, da je ddo samo zahtevalo prehod 
od prjbližnih metod k načinu •dela, tki 1bo jamčil najrvečjo natančno~t rezultatov. 

V republiškem povprečju se porabi za klupiranje 1 ha 5,45 delovnih ur. 
Stroški za delavce znašajo 200,32 •din, skupni stroški :pa 223 din/ha. 

Največjo storilnost je izkazalo KGP Kočevje. kjer je bilo za 1 ha porabljeno 
le 3,20 .delo·vne ure, izdabki •za delavce so zna.šali 144 ·din, skupni stroški .pa 193 din. 
Najmanjša ·dosežena storilnost je okrog 10 delo·vnih ur za 1 ha ter 357 din za 
mezde, skupaj 488 .din/ha. Ta velika raal&a v stroških je na·stala v glavnem zaradi 
sledečih razlogov : Tam, kjer so bili klupirani veliki državni kompleksi ter se
staji ·z močnejšim in zato ma•loštevilnim .drevjem, kjer .so delali •V letnih :mesecih, 
ko je dan najdaljši, so ·dosegli najlepše uspehe. Tam •pa, kjer ·SO bile klupirane 
majhne ;razdrobljene in izoliTane 1parcele, kjer je bilo najiVeČ časa i<zgubljenega 
s hojo in iskanjem mej , je ·bila •dosežena zelo niZlka storilnost. 

Iz gornjih navedb dobljeni zaključek nam pravi. da je treba delo tako orga
nizirati, da bo dosežena čim večja storilnost. Zato naj bi se zaenkrat tam, kjer je to 
mogoče, počakalo s precizno takcacijo ra•zkropljenih go-zdnih parcel, ker bi jih z 
neprimerno manjšimi stro·ški in izgJubo časa lahko ohdelali ob klupaciji nedržavnih 
goz,dov. Tudi je treba delo tako orga'Dizirati, da ne bo treba delati še v decembru, 
kot ·se je lani ,ponekod zgodilo . 

Uporaba primerjalnih krogov in .pro-g iz leta v leto pada. Pokazalo· se je, 
da je pri na·Šem ra·z;kosanem goodnem posestvu .p·otreben zelo velik odstotek pri
merjalnih plos-kev. Leta 1953 so znašale 9% od skupne površine. S tem se je 
znižarla storrilnost na 2,61 .delovnih ~ur za J ha ·zajete go,zdne po:v·ršine, stroški ·pa so 
narasli na 96 dinarjev. 

Tu·di okularna cenitev. ·če ni iZJvajana s potrebno natančnostjo in vestnostjo, 
ni tako cenena, kot navaJdno mi-slimo. V republiškem povprečju znaša 0,43 delovne 
ure ,za 1 ha povr-šine, stroški rpa 34 din/ha. 

Drevesnih višin je bilo v letu 1953 izmerjenih blizu 200.000 . Za 1 drevo 
je 'bilo porabljene 0,085 •delovne ure, strošek ·pa znaša 3,4 7 .din/ drevo . 

Pri izločanju sestojev z is-to·Časnim opisom znašata povprečna storilnost dela 
0,308 •delovne ·ure ,za J ha in strošek 21 din/ha . 

Kontrolna metnda zahteva, da so .meje na terenu vidno in natančno označene. 
Skupni sbroški za l km notranje meje so znašal1 260 .d1o, za zunanjo .posestno mejo 
pa 465 ·.din/km. Naj še •priporrmim, da ovira evidenco- o sto·ri.lnosti in stroških 
urejevalnih del tudi to, ker vsa GG ne 1knjižijo stro-škov na enak način. 

ZAKLJU(~EK 

Problem, ki sem se ga lotil v tem članku, je obširen in ga v okvinu stro.kovnega 
časopisa ne mo-remo v celoti zajeti. želel sem sa:mo v naj!krajših •potezah prikazati 
ra•zvoj urejanja gozdo·v .pri nas, hkrati pa opozoriti na nekatere glavne probleme, 
ki sem jih srečaval v ·pra:ksi. 

Naj se v kratkih. črtah o•zremo še v :bližnjo bodočnost. Iz sprednjega pregleda 
je ra:zvidno, da je ·urejevanje v 2 letih zajelo več kot polovico go·zdov, s 1katerimi 
goSipo,darijo GG. Ko bo iZiporlnjen .prograun, ·ki je predviden za l. 1954, bodo v 
glavnem ob-delani vsi večji državni gozdni kompleksi. Nekaj zaostan~ka bo samo 
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pri GG Brežice, Most, Maribor in Postojna. Po·nekod bo ostal neurejen samo del 
razkropljenih .državnih go.zdnih 1pa>rcel, J<i nam tako zelo 1znižujejo pov•prečno sto
rilno·st dela. Po mojem mnenju ni pametno, da ·bi tatksacija tratila čas z i·skanjem 
in zamejitvami takšnih izoliranih •paTcel, ko nas čaka še ogromno važnejšega dela. 

Pred nami stoji še naloga, ki po svojem obsegu in splošnem .Pomenu znatno 
presega že opravljeno de.lo. Skoraj 600.000 ha kmečkih go.zdov čaka na taksa
tor je. Teo·retično plat tega prahlema ·smo reši.Ji že dokaj uspešno; z-hrati moramo 
pa še mnogo lizk·ušenj o o11ganizacij,i ~dela v tem sektorju gozdnega lastništva. Na 
zadnji konferenci taksato.rjev je bilo sklenjeno, ·da bodo taksato-rji v spo-razumu 
z okrajnimi .go·z·darskimi O'·ngani O•rganizirali v vseh okrajih ureditev kmečkih 
go·z.dov vsaj v eni katastrski ali upravni občini. Pri tem bodo uporabljali lizkušnje, 
ki so jih pridobili na območju MLO Ljwbljana ter OLO K1·anj in Slovenjgradec. 
Načrtna uredi tev go.zdov naj bi 'PO<S lala sk!U•pen cilj rvsega naš ega 1 ju dstva, ne pa 
zadeva samo o-žjega kroga ~trokovnjakov. Za dosego· tega hi bilo po mojem po
t! e:bn o s prej eti sleqeča načela: 

I. En o sta vnos t d e 1 ovnih met od mora .po stati g-1 av n i de
l ovni pr .inc i !p ·Ur{jjanja nedržavnih goz·dov. Le tedaj, če bodo najširši sloji 
razumeli cilje,. ki jih zasledujemo in našli ·pravilna pota, ki vodijo -do njih, bomo· 
mogli računati na vsestransko .pomoč ·vseh -.prizadetih. Strokovnjaki 'pa so· dolžni, 
da se izogibajo vsaki nepotrebni kompUkaciji tehničnih 'problemo,v. Res .pa je, da 
je v mnogih 1primorih lažje hiti kompliciran, kot pa enostaven in jasen. Zato 
eno·stavnosti ne smemo isto·vetiti ·S pri.niitivizmom ali s površno· improvi,zacijo. 

II. St .remet i m or am o za sp o znanj e•m giba 1 nih s i 1, 1k i s o 
ustvarile o· bli ke naše ,ga rk meč kega go zda. Ne smemo za-govarjati 
komO'dnega stališča, da kmet ne 'Zna :go-spodariti z 'gQiZ·dovi in da je vsakdo pokli
can, da ga o tem pouči. Osebno· tSem prepričan, da je resnica prav obratna. Med 
našim kmečkim ,prebivalsbvom je zbranega ogTomno- znanja o post01panju z go.zdom, 
zlasti pa glede prebiranja. Mnogi naši k.mei'Ski .gozdovi so lahko vzo-r vsakemu 
domačemu, tudi strokovnem forumu. če pa so kmečki gozdovi v zelo mnogih 
primerih resnično slabi in zanemarjeni, tedaj vzrokov temu normalno ne smemo 
iskati v v .znanju ali neznanju, temveč drugje. Zavoženo kmetijsko gospodarstvo, 
izplačila dot, pravde, bolezni, pijančevanje in lahkomi-selna zapra'Vljivo-st so v 
večini primero~v vzrok v·ropClldanju kmečkih gozdov. V mnogih dru:gih .primerih pa 
kmet ne goji go•zda ·zaradi lesa, kot navadno gozdarji .predpostavljamo, temveč zaradi 
stelje. Bolanih gozdov v teh .primerih ne moremo z·dravitj s poučevanjem in pro
pagando; temveč z ustreznimi gospodarskimi ukrepi. Prepričan sem, da bomo prav 
t•b urejanju kmečkih ,go2ldov ·silno !po1globHi znanje o ekonomski problematiki naše 
vasi, h:krati :pa razširili tudi poznavanje ,pestrih oblik našega gazda. 

FORSTEINRICHTUNG IN SLOVENIEN 

Einleitend gibt der A. eine kurze Uebersicht betreffend die Entwicklung des Forstein
richtungswesens in letzten 50 J ah ren. Eingehender bef asst er s ich mit den Anga ben ueber 
die durchgefiihrte Forsttaxation in J ahren 1952 u. 1953. In d·iesen 2 J ah ren sind ausge
arbeitet Ei·nrichbungsc.labora:te fur 140.000 ha Staatforste und cca 10.000 ha Bauernwalder. 
In Slovenien ha;ben mehr als 75% der Walder einen ausgesprochenen Plentercharakter. Fur 
ihre Einrichtung wurde eine KontroHmethode angenommen. Autor berich1:et, class die 
Kontrollmethoden in Sloven.ien keineswegs neu ·Sei en. Sei t mehr als 40 J ah ren wurden 
die Forstejnrichtungen und Forstverwaltung in einigen der Gro-sswaldungen Innerkrains so 
gefuhrt, class eine dauernde Zuwachskontrolle nach bekannten Prinzipen ermoglicht wurde. 
Diese Methode ist nicht identisch mit der »Methode du Controlle« von Biolley. Auch 
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hat E . P·ogačnik, Waldbesitzer in Paherngebirge eine o·rig-inale Art der Kontrollmethode 
eingefiihrt ·und nach dieser mehr als 40 Jahre gewi-rtschaftct. Als Hauptzwecke der 
Einrichtung wird bezeichnet: Erfassung des wircklichen derzeitigen Zuwachses und Mass
nahmen zu seiner Erhčhung. Im w.i.teren befasst si-eh der Artikel mid den Fragen der 
f-inrichtung.spra.ksis und den Erfahrungen der letzten zwei Jahre. Zuletzt wird gespr-ochen 
von der bevoPstehen-den Taxation der Bauernwalder, es handelt sich um cca 600.000 ha 
Waldflache. 

VAŽNOST NAČEL PRI OBRA_ VNA V ANJU GOSPODARSI{E 
ORGANIZACIJE V GOZDARSTVU 

Leopold Pogačnik (Ljubljana) 

Za goz-dno gospodarstvo so ;značilne nekatere ·S-pecifičnosti , ki jih pri obrav
navanj-u gospodar-ske ongani-zacije .goZJdarsbva ·ne smemo ·prezreti. Te -posebnosti, ki 
jih je potrebno posebej •poudariti, -so ·sledeče: 

l. G()Zldovi so s-p 1 oš n ega 1 j ud s k ega p o m ena ne glede na last
ninski o:dnos ali sektor lastnine. 

2. Od u.mnega ·gospodarjenJja z .go•zdovi j e odvisen ne sam o obstoj 
in -ra z v oj go z ·cl a, temveč tudi vodni reži·m, enePgetski sistem, p-rometne 
nap·ra..ve, kmetijstvo, klimabske razmere in še ma·rsikaj , kar nudi splošno osnovo 
za ostalo gospodarsko dejavnost. 

3. Po s 1 edi ce ·nopra-vilnega gospodaJrjenja ·z -g-oudovi se ne kaže j o 
sam o v go•zdnem ,podro-čju, ampak jih abčutimo tudi na ostalih .področjih gospo
darstva v okrajnem, republiškem in trudi '.Zvezne-m merilu. 

4. Gospodarjenje z gozdorvi :zahteva, da se mora tržišče pri 1 ago di ti 
zmo g 1 ji v o st i go· z cl o v in ne obratno kot pri osta-lih -gosp-odarskih ·dejav
nostih. 

5. PoseJka zrelih lesnih mas ni ,mo:goče hrez škode za t-ra.Jjnost gozdne proiz
voonje povečati do toEkšne -mere, da ·bi prido·bili zadostne ·količine lesa za ne
omejeno kritje .pntreJb. 

6. Za gospo-da·rsJki go1z.d je .značilno, -da z vlaganje-m dela v ob-novo m s 
sečnjo (kot goji·tvenim uik·repom) človek bistveno po-večuje prl
r a s t e k lesne mase. 

7. Vloženo delo ustvarja količino in obliko dru ž 'ben e .ga p -r o izvoda 
g o z -d a -r s -t ;v a ; vendar d o h od k o v ·z a 1k •r i tj e s t r o š 'k o v n e u s tv a r
ja mo i st oč as no z opravljenim -delom. Dohodki so ,zaradi .cl o -1 go .ročnosti 
go z cl ne p ro i z v o cd nj e od vlaganja -stroškov časo.vno izredno odrna:knjeni in 
neso-raz.meroi. 

8. Go~odars.ka organiza·cija gondaJrstva nam služi kot osnova in sredstvo za 
doseganje go:z;da·rstvu :določenoga ekonom~kega in finančnega ci-bja, ki -se glasi: 
i ·z ·g r a. -cl i t e ·v .g o z d a k o t g 1 a v n i c t1 , ,k i -n a m -d a j e b o l j a l i m a n j 
trajni -cl on o s. Pri tem je ·dolgoročnost ·gozdne proizvodnje okvir in izho·dišče 
za -doseganje vsebinskega cilja. Trajnost donosa nam je cilj tudi ·zato , da omogo
čimo samo·stojno5t .gospoda,r-skega računa. 

9. Go-jitvena, varstvena , g01z·dnotehnična dela in sečnje i11vaja-mo .zato , -cl a 
u s t v a r j a -m o -p o g o ij e i n m o ž n o -s t i !Z a f o r m i r a n j e t r a j n e g a 
don o .s a, ki ga s temi ·sredstvi ali oh-ranimo ali pa v določeni časovni pers.p·ektivi 
sploh dosežemo. Ta dela maramo ~zvajati hrez ozira na trenutno , kratkoročno, 
rentabilnost vloženih sre-dstev. Toda edini ci 1 j v 1 agan j a s re cl ste v v gozd 
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n i s a· m o u s t v a r i t e v po g o j e v z a { r a j ni d o n o s, temveč v mnogih 
primerih že sama o h r a n i t e v .g o .z ,d a k o t v a. T o v a t n e g a s r e. d s t v a 
za kmetijstvo, vo:dni režim in ostalo. Učinka teh splošnih -koristi gozda pa ni mogoče 
določati z ekonomskimi računi. 

10. V .gozdni proizvodnji in pri gospodarjenj;u z gozdom ločimo dve vrsti 
dejavnosti: dejavnost obnove gnzdov (312) in dejavnost izkoriščanja goz-do·v (313). 
Ra:zli!ka med 1prvo in drugo dejavnnstjo je .znatnejša :samo tedaj, ·ka·dar v gozdu ne 
gospoda·rimo- :po načelih rednega go·~podarjenja. Pod pogoji rednega gospodarjenja 
se obe -dejavnosti ·zel o z rb 1 i ž ata, ta k o da z ob ema do ·segam o i s t i 
cilj . t. j. učinek na prirastkill. 

l l. Z a g o z d n o g O· s p o d a r j e n j e j e 2 n a č il n a n u j n o s t s o d e 1 o
v a n j a z o ·s t a 1 i m i g O· s .p o ·d a r s k i m i d e j ;>_ v n o s t m i, k i j e d r u g a č n a 
o .d nj ih o vega med ·Se h oj nega .s ode 1 o vanj a. Tadco lahko n. pr. 
pa!Šništvo in ·steljarjenje občutno .§kodrujeta trajnosti ga<:ndne proi·zvD'dnje; na 
drugi strani pa lahko neurejen .gozd kot glavnica ali varovalni objekt zelo škod
ljivo vpliva na obstoj in zmogljivost ostalih dejavnosti, n. pr. energetskega si
stema. 

12. Doseganje druž-benega proizvo-da po liniji realizacije dohodka ni v zvezi 
z vlaganjem dela v 01bnovo gozdov, za t o ne mO· remo g n v o r j ti o a v to
m a t i .z :ro u e k o n o m ·s k e g a n a č e 1 a p o n u •d b e i n p o v p r a š e v a n j a , 
ki naj bi v izkupičl<Ju prodaje ugotavljal realizacijo •dohocl.Jka ·družbenega p-roizvoda. 

Zato je ·pri iz:kupičku -prodaje kot naJdomestck za .ugotavljanje reah2acije do
hodka ·družbenega rpro-duikta važnejša od za.ikona ·ponudbe in povpraševanja kon
trola oblastnega organa. 

Ukrep e in k on t ro 1 e o ·bla s t n ega organa pa ne ·smemo smatrati 
2~ o . .zko adwnistrativno-op-erativno v.pli.vanje na gos-podarjenje, to ·se pravi , kot 
poseganje v notranjost gospoda-rske~ga -ra·Čuna ali .gos,poda-rs.ke organizacije, temveč 
kot politično eko·nom:S.ko usmerjevanje , ki je dopolnilo za 

d o s e g a n j e š i r ·Š i h e k O· n o m s !k o .p O• t i t i č n i h c i 1 j e ·v. S t e m s e 
p r e ·dv s em :u ni č :u .j ej o p r o- t i s 1 o ·v j a, ki i z v i raj o i z o z k e :ga m e
r i 1 a ek o n o· m s ·k e -g a r a č u n a g o s •p o ·d a r s k e or g an i z a c i j e. 

13. V mnogih go\Spodarskih diskusijah se je govorilo in poudarjala pomoč 
skupnosti, ki jo daje g01z.darstvu; poudariti mo-ramo-, da so pri spe v .ki splo š-
o e g a d r ž a v n e g a 'P ·r o r a <: u n a 1gozdar.stvu .p o v r a č i 1 o n a r a č u n 
o d v e -d. e n i h v r e d n o s t i g o z d n e g 1 a v n i c e. 

Pri tem poudarjamo, 'da ta povračila niso samo vračanje tistih vre~dnosti, ki 
jih je ~plošni ·državni p-ro-račun prejel ·prellco gozdne tak-se, temveč obenem enih 
vrednosti, ki e; o j ih prej ema le k o t tp o s red n o· :k o-ri .st druge go
sp oda rs ·ke •d ej av n o st i (ia;gra:dnja industrije, ek·sport in ·d·ruge) s tem, da 
~o dobivale les po nizki tarifni ceni, ki ni .bila v ekonomskem so.glasj•u. 

14 . G o s p o d a T j e n j e v g o z .d a r s t v u s t ·r e m i .z a t e m, d a s e 
g o s p o d a -r s k a o r g a n i z a c i j a g o ,z d a r s t v a u j e m a s p r i r o d n o 
tv or ·bo go z :d nega •p od roč ja. Prirodno go2'Jdno področje imenujemo tudi 
geografsko-e~konoms:ko ;področje ;go1zdarstva. O njem govori načelno tudi ·zvezni 
osnutek in :ga ·dopolnjuje še ·z zahtevo .po enotnosti .gravitacijskega območja in 
sistema komunikacij na takem področju. Ta zahteva je postavljena v zveznem merilu 
zato, ·da ·bi organizacijska oblika že .po -svojem o.bsegu onemogočala razna proti-: 
slavja, ko{ so na primer ~Stremljenja, da se .go.Zidovi .dodelijo občinam kot najnižjim 
upravnapolitičnim Oflganom. 

15. Go,zd·no gospodarjenje, kot ga pri na.s do sedaj poznamo v nedržavnem 
sekto-rju, t. j. gospodarjenje v merilu drobnih .po-sestnih o-dnosov, ne more nikdar 
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biti stalen vir trajnih les·nih ,zalog in o·sno·va za orientacijo perspektivnega gospo
darskega razvoja ostalih go·s~po.darskih -pano-g, ki sodelujejo ali uporaJbljajo les 
(lesna industrija, .rudniki, celuloz.ne tovarne itd.). 

T a k š e n v i r z a b o g a t o o r i e n t a c i j o p e r s p e k t i v n e g a g o
s p o cl a r s k e g a r a .z v o j a 1 a h k o· n u d i j o o s t a 1 i m IP a n o ,g a m i n 
j i h d e 1 n o t u d i 'P' r e v z a m e j o n a s e s am o g O··S po d a r •s k e o r g a
n i z a c i j e v .g o· z d a r s t v u, k i s o ·V e z a n e n a g o z d n o g o s p o d a r
s k o p o d r o č j e , k i o· b e n e m p· o v e z u j e j o t u ·d i -d r o- b n e p o s e s t n e 
odnose. 

16. Specifično~t gozdnega gospodarjenja ter po· njem tudi specifičnost gospo
darske organizacije v gozda.rstvu prihaja .do izraza tudi v pomenu .per spe k
t i v n i h :p 1 a n o v g o .z d n e g a g o s p o .d a ·r j e n j a· a l i .g o z d n o g o s p o
d a r s k i h k nj i ;g. 

Za razliko od planiranih pers,pektivnosti v drugih proizvodnih panogah se kaže 
perspektivnost v go:zdarstvu ,popolnoma drugače : Letni obseg del je i iZ v 1 eče k 
a 1 i n a 1 o g a, k i j e v ,z e t a i z g O· ,z d n o p e r s p ek t i v n i h p l a n o v in 
se ponavlja vsako leto. Medtem je v .drugih dejavnostih drugače: perspektivni plan 
je važen samo pri ugotavljanju obsega proizvodnih kapacitet, do čim se 1 etni 
obseg proizvajanja orien 'tira po tržišču. 

17. Gospodarska organizacija v gozdarstvu ima posebno definicijo ali ime, ki 
n1 ne ustanova ne podjetje. Posebnost tega naziva pa o:predeljuje določeno obliko 
gospodarjenja v go·vdarstvu, ki se ra-zlikuje od gospodarjenja 'v vseh ostalih pa
nogah. Ta razlika o:hstoja v tem, da se v •go.z:darstvu v ·vsakem ,primeru in na · 
lcakršnikoli stopnji se -pač gospodarjenje nahaja, trajno prepletata ek sten zi v ni 
in intenzivni način :p-roizvodnje. Tudi če je gospodarjenje doseglo že stopnjo inten
zivnosti, se gospodarjenje v gozdarstvu ne more za vselej rešiti ekstenzivnih načinov 
dela. Jasno je, da .go-spodarjenje v go-zdar-stvu stremi, da bi od pretežno eksten
zivnih :p-rešlo k ·pretež·no intenzivnim oblikam dela, vendar prehoda ne moremo 
nikdar izvršiti do skrajnosti. 

O upravljanju in gospodarjenju z gozd(}vi 

. Znano je, da rz .ra:mojem demokrati•zacije in decentralizacije oblastnih funkcij 
odmira in postaja nemogo.če i.zvajanje gospodarskih t. j. eik.onoms:ko-o;perativnih . 
poslov preiko· or,ganov obla-sti. 

Go.z.dnote.hnična dela , gojitev, obnova, va-rstvo, urejanje in ostala dela s pri
padajočo obratovalno in upravno režijo so v polni meri ekonomskooperativni posli 
ter kot takšni ne pripa 1dajo organu oblasti , temveč izklj-učno samo· gospodarski 
OJ'ganizacij i. 

Do takrat, dokler bodo omenjeni ekonomskooperativni posli v rokah oblastnih 
crganmr, slednji ne bodo· mogli zadovoljivo opravljati svojih nadzornih in kontrol
nih nalo·g. 

Kot .doka;z nejasnosti v tem vp-rašanju, navajamo odgovor na dvoje VipTaŠanj, 
ki smo jih zastavili in rešili ob pregledu vseh pripadajočih členov raznih ured•b . 

A. K a j o b s e •g a u p- r a v 1 j a n j e g o· z d o· v s s t a 1 i š č a o ·b 1 a s t n e
ga organa? 

1. Dodeljevanje gMdo:v in ostalih osnovnih sreJdstev ter s tem v zvezi tudi 
nj ihorv p -r e v z em. 

2. Na -d z o -r st v o nad ga&podatrjenjem, t. j. nad opravljanjem go·spodarsko
operativnih poslov. To nadzorstvo obsega razna upravna opravila na osnovi nasled
njih p-ravnih ·določil: 
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a) členi o splošnem nadzorstvu na·d ·zakonitostjo gojitvenih del in nad delom 
organov za upravljanje gomdov. , 

b) členi o upra!V'ljanju z osnovnimi sredstvi go3.podarskih organizacij. Pri tem 
opozarjamo, da zvezni osnutek s stališča cenitve in obrestne mere osnovnih sredstev 
ne smatra gozd :z:a osnovno sredstvo, ·dočim .ga pri temeljnih :določilih o osnovanju 
gozdnih gospodarstev obravnava kot osnovno. sredstvo, ki se ga do-deljuje. 

c) členi o· dol•goročnem kreditiranju v gospodarstvu. 
č) členi o tngovin&kih dejavnostih. 
d) členi o gospo-darskih gradbenih o•rgani.zacijah. 
e) členi iz revi.zije projektov. 
f) členi iz revizije investicijskih programov. 
g) členi iz določil kolavd.acije in superkolavdacije gradbenih deL 
h) členi i.z 'bodoče uredbe o nadzo.rstvu in kolavdaciji del v gozdarstvu. 
i) členi iz drugega poglavja illlprave in na·dzorstva na·d go·zdovi po sedanjem 

re.pub1i~kem zakonu o go·zdovih. 
j) členi o nadzorstvu nad poslovanjem gozdnih gospodarstev in· iz osnutkov 

uredb o opravljanju gozdov s.plošnega ljudskega premoženja. 
B. Kaj obsega ,go- sp o ·da r j enj e z gozdo·vi .s .stališča go·spodarske orga

nizacije v goZidarstV'U pri izvajanju ekooomskooperativnih 1po-slov ·in nalog. 

l. Iz 3. čl. osnutka <Zvezne ured1be o upravljanju .go·zdo·v splošnega ljudskega 
premo·Ženja: obnovo, gojenje, urejanje, zašlito, izkoriščanje in razpolaganje ,z glav
nimi in postanskimi go?Jdnimi proizvodi. 

2. I-z 4. čl. i.zvirajo določila, ka k o upravljati ali goS1po.dariti z gozdovi: po 
dolgoročnih ~lanih sečnje in obnove go-zdov, racionalno, s skrbjo do:brega gos-po
da-rja. 

3. Po 5. čL se go:zd.ovi in zemljišča ne smejo odtujevati in spreminjati v drugo 
ku1turo. 

4. Po· 6. čL poslujejo .gospodarske o-l'gani.zacije v goZJdars't'VU po predpisih, ki 
so veljavni za go&po·dars.ka podjetja. 

5. Poorobnejša ·določila o- tem, kaj tvori vsebino gospodarjenja, dobimo v čle
nih, ki predpisujejo- nalo,ge .delavskega sveta, upravnega odbo-ra in direktorja. 

Menimo, da so nekatera dolo-či.la teh členov ,za -go-s.pa-darske ouganizacije v 
gozdarstvru neprikladna. P·redv.sem postavljanje načela, da vsi predpisi,- ki so ve
ljavni ,za gospodarska podjetja, -.st·ruktno vežejo budi gozdne gospodarske orga
nizacije. 

Za k 1 ju če k : Na.dzo·rstvena funkcija oblasti nad goz.darstvom je okvi.rno 
določena s po,zitivnimi pravnLmi predpisi, ki smo jih našteli. Dalje predpisi uve
Jjav1jajoče gospodarske ~akonodaje ter predpisi in določila, ki izhajajo iz vsako
letnega družbenega plana goz·darstva. Menimo, da so vsak<Iletna določila o 
fo·nniranju družbenega proi:zvoda goz.da'fstva končna meja, do katere sega funkcija 
oblastnega organa. 

Pri tem je seveda jasno, da se naruzo·rna funkcija oblasti nad gozda.rstvom ne 
bo mogla omejevati na i>zklju.čno str~kQ\Vna in tehnična Viprašanja go~dar·stva, tem
več da bodo iz teh -vprašanj rasli ip'roblemi gozdarske ekonomike ·,v obsegu mej 
dotičnega o;blastnega nadzornega organa. 

Zar<tJdi uvodoma omenjenih ·značilnih elementov goz.dnega gospodarjenja 
n e k a t e ·f i m e n i j o, d a i m a j o g o s· p o -d a r s k e o r g a n i z a c i j e_ v g o -
z ·dar st vu mO' no· p o· 1 n 1 )~·značaj «. Ta trditev je neupravičena, če ·si ogle
damo samo številne naloge, ki izhajajo ]z posametZnih členov o na·dzorstvu. Poleg 
tega pa je celotni finančni sistem, ki se rCI!zvija iz bodočih uredlb, usmerjen lako, 
-d.a .z najrazličnejšimi davščinami m obrestmi pobere v-saiko -korist, ki bi i'Zhajala iz 
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kakršnegakoli tiPOnopo·lnega ·položaja. Končno moramo poudariti , da je očitek, ki 
temelji na tem, da je g-ozdno gosp"O'da·rstvo monopolist, ker izključno samo ono 
•prodaja •gozdne sortimente, •popolnoma formalen in brez finančne vsebine, kajti 
vsa:ka korist, čeprav iZlgleda monopolnega .značaja , gre rv dobro skla:da za abnovo 
gozdov, ne pa v kori,st dohodlka kolektiva gos.podarske organizacije. 

Mnogi prip()ročajo·, da ·bi ukinili neka;.ktšen monopolni ·položaj ,gospodar&kih 
organizacij v .go~Z<da·rstvu s tem, da .priporočajo formiranje gospodarskih organi
zacij v gozdarstvu v obliki us 1 u ~ n o st ni h pod j eti j . 

Na·ša gos-podarska ·zakonodaja pozna sledeča uslužnostna podjetja: 

a) vsa .. prometna ,podjetja, PIT, - t. j. celo·ten .prenos vesti , oseb in blaga , 
b) ;kulturno,zabavna rpo·djetja: gledališča, kino , koncertne pri reditve, instituti, 

zavodi in dr., 
c) storitve :za čuvanje zdravja: higienski :za~vodi, sanatoriji in dr., 
č) storitve prostih -poklicev: -usluge advokatov, z.nanstvenikov, ·umetnikov in dr. 

Vsa ta uslužnostna podjetja s o v e·z ana s arno na ·uslug o t. j. na kva-
liteto uslruge in na nič drugega. Gozdarstvo lbi bilo v zelo ugO<dnem položaju, če bi 
moralo skrbeti samo· za število in kvaliteto usluge t. j. storitve. Res je, .da opravlja 
go11darstvo poleg del proizvodnega značaja 1tudi nekatere p-osle drobnega uslužnost
nega značaja, poleg tega pa še ogromne obsežne in p O· se b ne na l o· ge tra j
n e .g a g o IS .p o d a r s k e g a v 2 d r ž e v a n j a, g o· s p o cl a r s k c g a č u v a n j a, 
t r a j n e o d g o v o r n o s t i .i n d o 1 ž n o s t i r a z v o j n e g a p r e 1d v i d e
van j a le h de 1, ·ki ni ka k or ni s o saro o skromne us 1 u ge, tem
v e č v s e b i n a d o l g or o č n e d ej a v n o st i g o z cl n e p r o i z v o .d nj e, 
k i j o o p r a v 1 j a rn o z a k t i v n i m v l a g a n j e m d e 1 a z a 'd o· s e g a n j e 
ci 1 ja. 

Javna -straža, n. pr. milica, vz·držuje IPrO>m~tni red , to se •pravi, da ga usmerja 
in kaznuje nepravilnosti ; gasilska ongani-zacija gasi požar, -toda ne O'bnaJVlja hiš; -
tudi gozdar-stvo opra-vlja varstvo istočasno pa zaradi gozdnega poža.ra ali drugega 
povzročitelja na-stalo škodo takoj obnovi. To pomeni, da ne Ol)ravlja samo sto
ritev, temveč tudi obnovo. Sličnih -primerov je več. 

če 1bi O'pravljanje goroarskih 'P(}S·1ov vseeno vendarle tkonstruirali kot o'Prav
ljanje uslug posebne ·-vrste, torej kot !Usluge ·9Ui generis, tedaj je jasno, da bomo 
pri določanju obsega goz·darjevih 'llslug ponovno 1pred,pisovali vse tisto, kar je že 
predpisano, hkrati ;pa ohstali 1pred vprašanjem, ali naj opravlja delo operativna 
gospoda:rska orga-niz<Vcija ali oblast, ~ker srno .pravka·r natančno ·razmejiti. kaj je 
,pose-l oblasti in ka:j go-spoda·rs:ke organilzacije. 

Gospodarska organizacija v gozdarstvu m O· ra b iti o r gani z i rana 
tako, :da 1ustreza sp ·lošno ljudsikemu pomenu -go :zdov, da oh 
upoštevanj•u vseh s'Pecifično·sti, ki so uvodoma naJ<azane in bistvene ·za gozdarstvo, 
jamči :za trajnost gospodarjenja z ,gozdovi . · 

Zato je zaraJdi že uvodoma n<Wedenih &pecifi.čnosti v gozda·rstvu jasno, ·da 
mora ·biti tudi o·blika gosp·od .a-rske organi ·zacije specifična. Ta 
specifičnost gospodarske organizacije se mo·ra odražati predvsem v sledečem : 

l. Gospodarska organizacija v go·zdarstvu m or a imeti gozdno •g o sp o
dar s k o ep od r Oo č j e k O· t ter i to rij . Kaj vse pomeni vsebina tega pojma, 
je vsem jasno. 

2. Ker mora na tem teritorij'll gospodar·ska organizacija ustvarjati jn obli
·kovati ·pogoje za trajno donosnost ali trajnost gozdne proizvodnje in ker je to 
delo ·doLgo-ročno, mora hiti gospodarSika organi12acija ve zana na to ·področje tudi 
-do l go r o· č n o, ne pa -pomikati se s tpod-roija na podTočje. 
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Vseh naštetih bistvenih dolžnosti gozdarstva nikakor ne more opravljati usluž
nostno podjetje, kateremu izdajamo naročila le za konkretne naloge ali za izvrši
tev do.ločenega rposla. Zato je jasno, da maraj o biti gospo.da•rske organizacije za 
gozdarstvo organizirane popolnoma drugače kot katerakoli druga gospodar'ska pod
jetja, ustanove, zavodi, s'kratlka, z a r ad i sp eci fi č n i h d o l ž n o s t i i n 
p r a v i c m o r a j o i m e t i s p e c i f i č n o o b l i k o·. 

Zato mora biti tudi na,dzorstvo- nad gospodarskimi or-ganizacijami v go;z.darstvu 
drugačno od običajnega nadzorstva nad ostalimi gospodarskimi or:ganilzacijami ali 
strokami. Pra v vsled te zahteve .po i z .r a z i t o p o s e b n e m n a d :z o r s t v u nad 
gozdarstvom je n -1.1 jn a .ra z ·b re me :ni te v ob 1 ast nega organa o d 
g o s p o ·d a r s k o o p e r a t i v n i h p o s 1 o v. 

Vzemimo za primer naslednji po·selbni ·značaj v goa:·daPstvru: gojitvenih del in 
vsa ostala dela 311. in 312. skrupine 'go·~dne dejarvnosti ni ~Inogoče meriti in izka
zovati njihovo uspešnost ta·koj ob p·rodlo.žitvi računa za izvršena ·storitev; uspeh je 
mogoče ugotoviti šele po poteku nekaj let. Ze ta ok'olnost kaže, da je ·zaradi značaja 
del v gozdarstvu potrebna posebna gospodarska organizacija in zato- tudi posebna 
go.zdarska kontrola in nadzor. 

če poznamo v kmetijstvu izraz »kmetijsko •posestvo« in je ta pojem dober za 
doseganje specifičnih nalog kmetijskega gos-poda.rjenja, ·za!kaj ne bi pojem »gozdno 
gospodarstvo« iZadoščal .za doseganje izrazitih specifičnih nalog v gozdaJrstvu. Ne 
p-o.znamo pa izra'la »gozdarsko podjetje<<, zato ne, ker ne ·mo·re obstojati. V pod
jetjih je namreč ekonom.ski račun orientiran samo na uspeh podvzetega posla. 
V gozdarstvu pa z go.sp-odarskim ·računom ne zasledujemo saJmo us·pešno-sti posa
meznih niti vseh ·poslov v celoti, temveč zasleruujemo ekonomski ·ra:čun gozda kot 
celotnega in splo·šnega -pojava. Guzd I]J'a ni samo ekonomska baza in sredstvo pro
iz"lodnje, temveč je tudi življenjska. osnova družbe in mn01gih gos:po:da1rskih dejav
nosti (kar vidimo iz f·unkcij :varovalnih .go.zdov in njihovih učinkov). 

Ne trdimo, da so· sodobne .gospoda-rske organizacije v goodarstvu .po1polne in 
da bi jih ne bilo potrebno kritizirati in omogočiti možnosti nadaljnjega progre
sivnega -razvoja. Toda očitki na račun sedanjih gospodarskih organi-zacij imajo tudi 
svoje razloge: 

a) ker do ·sedaj še ni lbil naJd gospodarsko 01perativo v go·vdarstvru .zgrajen nad
zorni aparat; 

b) ·ker se je nadzor, v kolikor se je kdaj izvajalo, omejeval ·samo na ozka 
strokovna vprašanja, ne pa na ekonomiko gozdarstva kot celote na nekem gozdno
gospodarskem področ j'u; 

c) ker se je finančno smatrala gotZdna gospodarstva enkrat kot čiste prora
čunske ustanove, ·d·rUJgič kot u:stanove s samostojnim finansiranjem in na koncu 
celo kot podjetja, kar je bilo vse skupaj nepravilno. Gmdna gos-po·darstva so 
gospodarske organizacije posebnega tipa, rki stojijo visoko nad nalogami ·Običajnih 
gospodarskih podjetij in murajo zato imeti tudi posebno Vf'sto nadzo-rstva; 

č) naj:mo.čnej-ši razlog .za nejasnost o značaju .gos'Podarske of'gani1zacije v go
zdarstvu pa tiči nedvomno prav v ·dejstvu, d.a lesna masa v gozdru. še -ni materialno 
urejena v gosp-o:darskih knjigah, ki bi .dajale smernice in načela tZa ltllpravljanje 
.Z ·dolgoroČni·mi Sred,stvi za .o:bnavljanje tg'OIZ.dOV. V.zrok temu je •praV oko.JišČina, 
da ima najbogatejša 1gospodaPska dejavnost naše republike resda številen strOikovni 
ka1der, ki pa še vedno številčno ni za"do.sten (nima ekonomistov), da bi ·prav eko
nomska in finančna vprašanja dopolnjeval v tisto smer, kamor naj teče soglasje 
ekonomskega računa gospodarske organizacije z zahtevami in cilji splošne ekono
mike, t. j. ekonomske poli1ike gozdarstva. 
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SODOBNA VPRAŠANJA 
SEC:NJ A OBROBNIH DREVES V GOZDO-VIH, KI MEJIJO 

NA NEGOZDNA ZEMLJISčA 

Meja je od nekdaj pojem za križanje dvojnih interesov, interesov dveh sosedov, ki ju 
dostikrat loči, čeprav združuje njuno posest. Za•to je meja tudi pojem, ki ga vsakdo izmed 
mejašev pogosto po ·svoje razume, po svoje razlaga in po s:v:oje dokazuje. Enako pojmo
vanje velja tudi 'Za mejo med gozdom in ne-gozdnim zemJjičšem . Zato utegne vpl·ivati tudi. 
na sečnjo obrobnega drevja, ki rasrte v takem gozdu. Sosed kmetovaiec bo pr·iganjal, da 
se tako drevje poseka, češ da mu povzroča škodo, lastnik gozda pa bo rav:na.l po svoje in 
sekal samo po svojih po•trebah . Kaj pa državni ·organi? Ali naj ljudski odbor odredi 
sečnjo ta·kih dreves? Ali naj logar na osno'VIi .izdanega dovoljenj·a za sečnjo O·dkaže za 
posek predvsem mejna drevesa, da bo tako odvmj~na škoda o.d sosedovega ·obdelovalnega 
zemljišča? 

Kaj velja? Kdo ima prav? 

Sedaj veljavna pravna podlaga za secnJe v gozdovih je zakon o gozdovih (Uradui list 
LRS ~t. 22-78/53) in pravilnik o dovolitvi sečnje ter o načinu in času iz.koričašnja gozdov 
(Uradni list LRS, št. 17-72/52). Oba navedena predpisa sta upravno (javno) pravo, zato tudi 
skrbijo za njuno izvrševanje državni upravni organi. - Zakon o gozdovih postavlja v prvem 
odstavku 14. člena načelo, da moramo s.ečnjo v gozdu opravljati v skladu z načeli racio
nalnega izkoriščanja gozda in s posebnim o:zirom na pomlajevanje in varstvo go·zdov. 
Zaradi doslednega izvajanja teh t1ačel je v nadaljnjem besedilu .tega olcna še predpisano, 
da ·se sme sekati le na podlagi dovoljenja z·a sečnjo· in da posek ni dovoljen, če ni bilo 
drevje predhodno o.dkazano ·za posek, in da spravilo ni dovoljeno, dokler posekani les ni 
ži,gosan. Določbam je v zadnjem ods.ta·vku tega člena dodan še stm:ko'Vn.i poudarek v 
določbi, da drevje odkaže in ži.gosa samo pooblaščeni gozdarski uslužbenec. - Odstop od 
navedenega postopka je dopuščen samo· tedaj, če je po-sek po.tre.ben zara.d·i varstva gozdov, 
kalkor oto določa 2. točka· 13. člena zgoraj navedenega praovilnika, .to je, če je drevje napa
dena po mrčesu itd., kar je zopet v s·kladu z načelom o varstvu gozdov. 

P.otemta.kem je p-o veljaVllih predpisih razlog za to, da se sečnja dovoli ali ne, lahko 
samo stanje g·ozda, ne pa potrebe lastnika ah koga drugega. Ta zaključek je kot načelo 
poudarjen že v uvodnih določbah samega zakona o gozd.ovih (l. in 2. člen), po katerih so vsi 
gO'zdov1 zaradi splošnega pomena in ne glede na la"Stnika namenjeni splošnim koristim 
ljuds.ke skupnosti ter je treba z njimi go"Spodari·ti takQ, da se obstoječi go.z-doiVi ohranijo 
in da se vzdrži traj-nost gozdne proizvodnje.· Tako torej določajo javnopravni predpisi. 

Odkod izvira torej mišljenje, da lahko s.osed, .Jastruik sosednega ob.delovalnega zem
ljišča, zahteva posek obrobnega gozdnega .dre.vja ali da ga - vsaj kar zade·va korenine 
ali veje, ki ·segajo čez mejo, na njegov svet - celo lahko ob-seka? To mišljenje ba:oira na 
določbi § 422. občega di"'Žavljanskega zakonika (iz leta 1811), ki vsebuje .za·sebno (civilno) 
pravo in ki ga je glede na 4. člen zakona o razveljavljenju pravnih pmdpisov, ki -so bili 
izdani .pred 6. apt·,jlom 1941 in med s·ovražnj:kovo okupacijo (Uradni list FLRJ št. 
~6-605/46), v dobršni meri še vedno mogoče uporabljati. Po· navedenem § ·122. lahko nak 
zemljiški lastnik j,zruje k-orenine tujega drevesa, k:i segajo na njegov svet in poseka ali 
sicer drugače porabi veje drevesa, če visijo v njegov zračni prostor. K tem .pra·vn•im prav.i
lom pa moramo nag.lasiti, da se ne smc·jo uporabljati za go· zdno drevje 
(v gozdu). Kajti po 9. točki 31. člena zad<ona o gozdovih je celo kriv prekrška, kdor 
pošk·o.duje eno al.i več stoječih dreves z zasekovanjem, .presekovanjem, žaganjem, narezo
vanjcm, trganjem, se-kanjcm iveri, vrtanjem, kleščenjem, sekanjern vrhov ali ua drug način. 
Ob navedenem nesoglasju med določbami javnega in zasebnega prava 'Pa je razumljivo, da 
je treba prvenstveno upoštevati ja.vnopravne predpise. Ob tem ne bo nezanimiva ugoto-
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vitev, da je v zvezi z doiočbo že omenjenega § 422. že Vrhovni sodni dvor na Dunaju z 
odločbo z ·dne 17 . oktobra 1878 določil , da je pra•v.ica .sckanja vej, ki segajo preko mej, 
vezana na omejitve zakona o gozdovih . 

Iz navedenga lah·ko zak·ljučimo, da sosed kmetovalec ne more vplivati na soseda 
gozdnega lastnika, ali od njega celo zahtevati, da bi posekal drevje, ki mu je pri obdelo
vanju v napotje. Ta;kšno stanje ni odločilen razlog, da bi državni organi kakorkoli 
dovoljevali ali celo odrejali poseke obrobnih dreves v go,zdovih. 

Emil Gabrovšek 

IZ PRAKSE 

RE·DEK VREMENSKI POJAV 

Ponoči med li. in tS . decembrom 1953 je iz megle močno pršilo . Pršenju se je pri
družila še šihka burja in tako se je v zgodnjih jutranjih urah pojavila na .tleh in na 
drevju i>rva poledica. Dne 19. in 20 .. decembra je deževalo ob pihanju severovzho.dnika, 
kar je povzročilo, da so ·po1edenele veje in vejice zlasti v zgornjih dveh tretjinah krošenj 
ter p.redvsem na grebenih in predelih, ki .so .bili izpostavljeni hladnim vetrovom. Poledenitve 
so bile opažene zlasti v oddelkih 10 b, 15 b, 14 b, 14 c, v l.ogarskem okolišu Golo·bečevec 

GU P.ost.ojna, na jelovih in 'smreko'Vih ~estojih, ki so s-tari 60---80 let, na bukovem mla-

Nenavadne oblike žlednatega drevja dajejo čudovito lep.o in ra·zkošno okrašeno 
zimsko sliko, gozdar pa je ob pogledu nanje zashbljen, ker je pojav propogos.to težka 
preizkušnja za .obstoj gozda, hkrati pa stroga in uso.dna ocena dolgoletnega g.ozdarjevega 

dela. - Slike so posnete lani decembra meseca na Crnem vrhu. 
(Foto: ing. Marjan Sebenik) 
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dičju v oddelku Ga ter na mladem jesenovem in smrekovem nasadu v oddelku 5. Razen 
tega je lo.gar j<llvil škodo tudi v logarSikem okolišu Zagora na smrekovih nasadih in na 
bukovem mladičju v oddelkih 1 i., 20 c, 15 b, 15 a, 20 a, 20 c in lO e. V ·istih dneh se je 

pojavila škoda tudi v kraš·kem nasa.du v bl·ižini Postojne ter na lipah in na javorih v 
drevoredu oh cesti Pos-tojna-Ravberkoman.da. Prizanes-lo ni niti sadnemu drevju in je v 
enem samem sad{):Vnjaku ~zmed 40 bilo poškodovanih 15 dreves. Ko je močna burja gibala 
žlednate vrho;ve, vej e in vejice, ki so udarjaJe druga ob drugo , je bilo slišati škripanje 
(pokal je led ob deblu na vejah in vejicah) in pose-bni zvoki, podobni premetavanju zidne 
opeke, so opozarjali na nevarnost, ki je grozila našim gozdovom . Pri tem <Se je od časa do časa 
slišalo pokanje; .prelomila in o.dlomila se je enkrat ena, .drugič druga veja. Starejšim 
sestojem, zlasti ig:lavcem .vremensk.J pojav ni prizadejal večje škode, samo tu in tam se je 
odl•omil tri al~ štir.iletni vrh. Občutna škoda pa je nastala na 20-30 let starih smrekovih 
nasadih, ki jim je upognilo vrhove. P-od težo ledu se je upogn.ilo tudi vitko mlado 
bukovje, ki se ni več vm~lo v svoj prvotni polo-žaj . JeLke so tej ujmi uspešneje klju
bo:vale. 

Ko je ·deževalo z burjo, se je v smeri vetra strdi-l led o·krog vejic v debe1ini 1-3 cm. 
P.oncko-d so hile vse vejice in veje iglavce-v vkovane v led in so drevesa stala kot ozki 
stožci , obteženi z 10 do 20-kratno· rf:ežo, in tako z veliko težavo ohranila ravnotežje . 

P·onoč• i me.d 20. in 21. decembrom je do 8,30 ure padlo 5 cm pršiča, v dopoldanskih 
urah na·sle.dnjega dne pa še 10 cm. Če hi namesto pršiča padel moker sneg, bi lahko doži
veh po.dobno karta.strofo, kot je nastala februarja 1952 na borov.ih nasadih našega sloven
skega Krasa. 

Na prisojnih mestih je sonce 28. decembra 1953 in 14. januarja 1954 odtajalo led na 
drevju . Ko se je led tajal in •odpadal, je pri tem trgal vejice, ki so padale na zemljo-, 
vkovane v debele ko·se ledu, izmed :ka·t·erih so hil•i nekateri težki tudi po· par kg. Ta dva 
dneva je bilo v gozdu zelo nevarno. 

Med 14 . . in 15. januarjem je sneg na nov-o zrupadel (G cm) in pršenje s slabo burj-a 
dn:e 21. januarja je pretilo, da se bo poledica pono-vU.la. Toda sončno in deloma južno 
vreme, ki je sledilo·, jo je 'brez škode odtajalo. 

Skoda bo ocenjena na-tančneje šele te·daj, ko bo mogoče podr·obneje pregledati vse 
sestoje, kar pa zarad-i težkega. prehoda, ,ki ga je povzročal previ~ok sneg ter polomljeno tn 

upognjena drevje, sproti ni bi·lo mogoče izvesti . 
Venčeslav Straus 

RAZMNOžEVANJE TOPOLOV (BELEGA, čRNEGA, SIVEGA IN TREPETLIKE) 
S SEMEN! 

V novejšem času pristopajo v zapadn.oevropskih državah vedno l>olj k razmnoževari'ju 
belega, črnega in sivega topola ter ttre~petlikc s setvij-o semena .in trd·ijoo, da so na ta način 
prido-bljene sadilec odpomejše od on.ih, ki se razvijejo iz potaknjencev. 

Ing. Podhor.ski pripor.oča, da poloOŽ!imo nabrano rtopoJ.ovo seme, ki je polno b~lega 

puha, na sito z rezami p·o 2 mm ter ga nato · taremo q, roko·, pri čemer pada očiščeno seme 
sko.zi silto. Seme p:osejemo na gredico, Jci vsebuje več peska kakor humusa, in ga z dlanjo 
pdtisnemo v prst. Razdalja med semeui naj znaša okr·og 1 cm. Gredico .za..stremo z leso, 
ki je dVJignjena 20-30 cm nad površino. Seme takoj pra v na rahlo zal~ jemo. z razpršen o 
voO.o in zalivanje pona;vljamo l-3-.krat dnevno. Kalitev se .začne že naslednji da;n in je 
končana v 4 dneh. Ing. B. Zlataric iz zagrebškega gozd<llrskega inštituta je dosegel pri 
črnem to-polu v 4 dneh 91-96% kalivo·st. Ta visoki odstotek kalivosti je seme obdržalo 
tudi še 25 dni po branju. Podoben rezultat je bil dosežen tudi pri semenu belega topola.. 

Nekako 10 dni po ka.l i.tvi prepi·.kiramo rastlinice v ra'Zdalji 3 X 3 cm. na ·d rugo gredico, 
kjer je ;pesek pomešan s pr.stjo, in jih pustimo tam zasenčene z leso mesec dni. Po 
pMrebi jih večkrat na dan zalijemo. Na.to šele j1ih presadimo na odprto gredico z naj-
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boljšo gloho.ko obdelano prstjo v razdalji 10 X 10 cm, ob koncu prvega leta jih pre
sad.imo v raz.daljo 10 X 30 cm. Dvoletne sadike lahko že presajam<J na <teren. 

Do semena pridemo najlažje takrat, ko odpadajo z dreves napol odpl"ti zreli plodovi, 
ki ·so polni semena. Lahko pa jih tudi odrežemo z drevesa obenem z vejicami. Posebno 
prirporočljrivo je nabiranje semena lepo raščenih črni_h topolov, ki dajejo· .zelo uporaben 
tehni~ni les. Tako lahko v kratkem času vzg-o j·imo veliko število sadik, ne da bi morali 
matičn<J drevo posekati in čakati na poganjke jz panja, da bi iz nj~h pridob.~vali potak
njenec: Pri -topolih moramo vedno paziti, da nruhiramo seme samo od najlepših in najbolj 
kvalitetnih dreves. Izmed tujih topolovih vrst P. sewbina in P. robusta ne semenita, pač pa 
P. marilandica. B. 

NAšA BORBA ZA VIšJO STROKOVNOST 

S-trokovna izobra·zba posameznika je v prvi vrsbi odvisna od njegovega zanimanja za 
str.oko .in od lastnega stremljenja za pridobivanjem znanja. Čeprav je učenje glavno sred
stvo za dosego ustrezne stopnje s·trokovnosti, vendar -so v določenih razmerah potrebne 

Udele-ženci druge· skupine praktičnega dela semina.rja- za lot;arjc ljubljanskega okraja 
zbrani pa-cd D.omom obrtnikov na Govejku 

in za uspeh odločilne še druge obli-ke, s katerimi lahko pridobivamo in utrjujemo znanje. 
PoKosto učeči se po-trebujejo posebno pomoč, ki jo dose.žemo n. pr. s posebnimi tečaji, 

seminarj.i, ekskurzijami titd. Tudi pri s.twko-vnem izo-braževanju naših logarjev ~mo močno 
naveza·ni na uporabljanje takšnih oblik dela ter se zara.di poma.njkanja po.trebnih stro
kovnih knj i.g zlasti skrbno organizirani seminarji dobro obnese j-o. Lep primer uspel ih 
seminarjev za logarjc, ki so zaposleni v gozdovih nedržavnega sektorja, nam nudijo 
letošnja tovr.stna prit7.adevanja OLO Ljubljana-okohca. 

Ljudski odbor ljublja-nskega okraja je namreč uvrs-til v s-voj družbeni plan tudi 
nalogo, dvigni·ti stro-kovno raven svojih logarjev na višjo stopnjo in na ta način izbolj
šati kvaliteto njihovega strokovnega uveljavljanja. Ze leto-s sredi meseca januarja so 
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zato priredili v Ljubljani seminar, ·katerega se je udeležilo 60 okrajnih logarjev. Udele.
žonci so U'l.ival'i vso oskrb-o in poslušali predavanja v pro.st{)rih Srednje g9zdarske šole v 
Ljubljani, ki je imela ta.krat semestralnc pobtnice. Na seminarju je predavala 5 go.zdar
skih strokovnjakov. Obravnavali so snov iz vseh onih panog naše stro.ke, ki so poglavi·tne 
za lo·garsko službo. Toda udeleženci niso bili z najrazhčnejšimi vprašanji samo suhoparno 
sewanjeni, ampak S'O j-im bili ob vsakodnevnih .primerih, na katere naletimo pri oprav
ljanju logarskega poklica , razloženi najrazličnejši poja'Vi, pojmi in pravilen način deJa_ 
S posebnim poudarkom so ponovno pojasnjena vloga in dolžnosti logarskega poklica., ki. 
ne sme .biti omejen sam{) na ozko iz-vrševanje strokovnih nalog, _ ampak posvečen vsem 
zahtevam, ki jih narekuje splošni kulturni ra.zvoj ljudstva. Vsa -ta prizadevanj a pa bodo 
plo-dna le tedaj, če b.odo naši logarji oboroženi poleg zadostne stro-kovnosti -tudi s potreb
D.imi moralno.poht-ičnimi in kulturnimi las-tnostmi, brez kateri-h ho tudi najtrdnejša stro
kovna podlaga postala kaj kmalu brez koristi in se izjalovila. Pri obravnavanju ozkih 
strokovnih nalog, ki jih mora opravljlllti dober logar v skrbi za obstoj in napredek 
nednžavnih gozdov in gozdnih zemljišč , s.o pili udeleženci seminarja seznanjeni tudi z 
clolž.nostmi, ki i:wirajo s področja varstva prirode i·n s p-omembl);o vlogo, ki jo bodo 
opravljali, če bodo razumno in skrbno opa·zovali prirodne pojave v goz<.lu in na •ta način 
prispevali svoj delež v fenološk·n zaklad-nico, hkrati pa bodo na ta način tudi lažje našli 
razlago za vprašanja, na -katera bodo pogosto naleteli pri .i-zvrševanju svojega poklica. 

Leto-s sredi meseca ma ~ca so bili vsi udeleženci januarskega seminarja poklicani na 
praktični seminar, ki je bil organiziran v Polho·grajskih hribih. Med seminarjem so 
logar ji in inštrukt·orji .prebivali v Obrtniškem domu na Gove.jku (7.36 m) ter od tu obi
skovali ra:zne objeMe pod I.galami (895 m) in v hribov ju onstra.n Ločnice. V gozdovih, ua 
goličavah, v jarkih, na p-obočjih in na grebenih so o.krajni 1ogarji ob praktičn-ih primerih 
utrjevali ·s•v.ojc znanje in .se urili v opravljanju različnih del, s katerimi se bodo 
srečavali pri opravljanju svojega pdklica. Pri tem so ·se logarji, ki izvirajo in vrst 
bivših go·zdnih delavcev, .posebno dobro izkazali pri cenitv~ sestojev, zlasti pri oce
njevanju nj~hove lesne zaloge, pri krojenju raznih sortimentov in ua splošno pri mer
jenju lesa. Tudi napotkom in vajam iz gojenja gozdov so tis-ti .}ogarji, katere je njihov 
prejšnji poklic več let povez·o·val z gozdom, z lahk-oto -ra-zumevali vlogo, ki jo ima 
go.zdar pri uravnavanju raznih sil, ki rvplivajo na obstoj in mzvoj gozda . Kaj kmalu jim 
pogozdovanje, nega nasad-ov, trebljenje, · či§čenje in redčenje niso delali pregla
vic. Ob konkretnih primerih , kjer je bil zahtevani gojitveni ukrep pravilno oprav
ljen, se je med udeleženci razvilo živahno razpravljanje ·o bo.dočem razvoju nasada ali 

sestaja in o_ ukrepih, ki bodo potrebni za nadaljnje .oblikovanje gozda. Pri gojitvenih 
posegih, ki so· bili po 111ačinu ali po ·obsegu nepraviln i, pa smo analizirali, za·kaj so storjene 
n~pake škoclljDve, kakšne posledice bodo sig-urno ali pa v določenih okolno~tih na·stopile in 
po vsestranski ocenitvi vseh pogo·jev ·določili ukrepe, na podlagi katerih bo mogoče usmer
jati gozd na razvojno pot , k i bo čim bolj upoštevala zahteve naravnih sil, hkra,ti pa do 
največje mere zadostila varovalni vlogi ter spl-ošnim in specifičnim gospodarskim nalogam 
gozda. 

Dva gozdarska strokovnjaka sta ko•t instruktorja jgtočasno vodila vsak svojo skupi-no 
logarjev; eden s stališča .g·ojenja in varstva goz.dov , drugi pa i:zk>oriščafflja gozdov in 
merjenja lesa. Pri ·tem je bila posebno značilna geološka svojevrstnost področja , oa 
katerem je potekal praktični del seminarja. Na ·dolomitnih kameninah, .ki nudijo z izredno 
propustnimi in suhimi tlemi rastlinstvu zelo bor·ne ži-vljenjske pogoje, stopa zlasti na 
stnnih polo·žajih odločno v ospredje kot prvenstvena nal·oga vudrževanja zelenega plašča, 
ki je edino uspešno sredstvo v ho-rbi s preteča erozijo. Večina gozdov in goličav, ki so 
bile uvrščene v pr.ogram praktičnega seminarja, leži na dolomitni podlagi karbonskega 
izvora, kjer moierno samo z najskrbnejšo 1budnostjo plodnost tal o-bvarovati pred 
naglo degradacijo, ki v takih razmerah prav pogosto že v prvi st01pnji lahko pri·vede do 
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sterilnosti. V takšnih okoliščinah je nal.oga gojitelja gozdov izredno te.žka in odgovorna. 
Udeleženci seminarja so zato pač kmalu uganili, zakaj seminarski o·bjekti n~so bili izbrani 
v predelih z bujno rastočimi gozdovi . Načela in pravila so namreč vedno jasneje 
vidljiva in ·laže sprejemljiva, če jih razlagamo in utemeljujemo ob ekstremnih primerih, 
ki jih proicirajo v močnih kontrastih. Vprašanja gojenja in vars-tva gozdov pa je 
mo-goče laže doumeti in navadno tudi pravilneje rešiti, če jih opazujemo v osvetljevanju 

Na praktičnem seminarju je instruktor 
za gojenie gozdov oh različnih pri
merih prikazal gojitvene prednosti raz
'lih tipov in poudarjal pomembnost teh 
lastnosti pri izbiri semenskih dreves . 
'>lika nam kaže primer vitke smreke 
(desno), ki je odpOITnejh pnoti soežnin'l. 
pošk()dbam od, smreke z debelimi vo
dMavnimi vejami ·in močno košato 

krošnjo (levo) 

ekstremnega mmunuma gozdu po1rebnih rastiščnih razmer. Zato jim bodo V<tisi, ki so jih 
udeleženci .odnesli s sem.inarja, ostali v.tisnjeni v spomin ko•t p·oučni primer za gozdarja 
v težavnem polo~aju, h!krati pa svarilni zgledi, kam lahko privede napa-čno in nerazumno 
gospodarjenje z gozdom in z gozdnimi zemljišči. V rponazoritcv razlage o cilju gojenja 
gozdov ter zaradi primerjave težavnih razmer in sla!hih uspehov z ugodnim rastiščern in 
dobrimi :rezultati, sta ins.truktorja vodila seminariste tudi v lepe. gozdove, kjer so na 
prakameninah nastala glo'bja sveža tla, ki nudij.o rastlinstvu zelo ugodne pogoje za ob
stanek in razvoj . Razen tega so bili udeležencem p-okazani tudi izredni mpehi v gojenju 
gozdov, ki jih je dosegel nek zasebni gozdni .posestnik, :ki je pravilno skr-bel za razvoj 
svojih gozdov ter z razumevanjem in ljube2Jnijo lastnoročno usmerjal nasade in sestoje 
od njihovega nastanka do zrele dobe, od motikc do žage. Vendar pa je zaradi pomanj
kanja stwkovnega znanja razvojna po·t .teh gozdov ·peljala včasih -tudi prek·o napa:k, ki so 
gozdnega posestnika izuČ·ile, da je nato ob upoštevanju vzrokov nekaterih lastnih ne
uspehov iskal in narvadno tudi našel p.ra.vilnejšo pot za ohranitev in napredek goz·dov. 
Na tem primeru so okrajni 1-ogarji videli, kako pomembna in po·gosto o·dločiln.a je nji
hova vloga kot str-okovnih svetovalcev naprednim gozdnim p.osestnikom, ki imajo do svo-
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jih gozdov sicer pravilen odnos, toda skušajo vča·sih zaradi neznanja še vedno posnemati 
zastarele in neustrezne goji•tvene metode, ki sta jih go.zdanska znanos·t in praksa že obso
dili za neprimerne in škodljive. Končno S·O se udeleženci ob konkretnih primerih prepri
čali, da .gozdni posestniki pog.osto s svojimi gozdo·v.i nepravilno gospodarijo ne toliko 
zaradi pomanjkanja s.tro·kovnega .znanja kakQr zaJto, ker se pustijo za;peljaf:.i od raznih 
špekulativnih pobud. Sledeči prepričljivi primer takšnega ravnanja je bil uvrščen tudi v 
seminarski pro·gram : Gozdni delavec A. K. -se je pogodil z gozdnim rposestnikom D. 0 ., da 
ho preredčil njegov g·oz:d. Dogovorila sta se, da ho napadli les prišel poceni v last gozd
nega delavca , ki naj redčenje opravi na »običajni način «. Z redčenjem na »običajni način « 

je A. K tako mo~no posegel v lesno zalogo, da si gozd kakih 25 let ne iho mogel opomoči, 
če ga med tem zaradi preredkega sklepa ne bo doletela še kakšna hujša nesreča. Za 
daljšo dobo je nei.zo,gi•bna tudi izguba prirastka, zlasti kval·itetnega in degra.dacija pre
močno razgaljenih tal. Gozdni delavec A. K. je vse te očitke trdovratno zavračal in se 
skliceval na svoje dosedanje dolgoletne iz·kušnje, ki so tak način »redčenja« potrdile kot 
pravilnega in primernega za uspešni razv;oj ~est.oja. Po dolgem brezuspešnem pri'zadevanju. 
fla bi goz·dnega delavca prepričali o škodljivosti njegovega )>ob[čajnega redčenja<< , bi 
skoraj prišli do sklepa, da gre za napačno i.n žal tudi neo-majno strokovn.o stališče, če 

nam ne bi bilo znano sledeče dejstvo : Isti gozdni delavec ima namreč lasten gozd , ki 
je p·o staro&ti in strukturri zelo podoben onemu, v karterem je izvršil redčenje na )>obi 
čajni način« . Zadnja leta je redčil tudi v sv.ojem gozdu, toda ne na »običajni na·Čin « kot 

v tujem gozdu, kjer je pač stremel za čim temeljitejšim iz-koriščenj em lesne zaloge in 
tako občutno po,kvar.il str:u~buro gozda, temveč je lastni gozd pravilno preredčil. Pri sccnJI 
v -tujem gozdu je bil ·torej A. K. p.od vpliv.om špekulativnih pobud in gazda ni uničil 

zaradi nepravilnega ·strokovnega stališča, kot bi sprva mogli sklepa,ti. 

Udeleženci pmktičnega seminarja pa .se niso seznanili in se ur·ili samo v gojitvenih, 
den-dro-metlrijskih, varstvenih in eksploatacijskih delih z našimi domačimi drevesnimi 
'(rstami, ampak s-o na raznih primerih proučili gojitve-ne lastnost·i, škodljivce in druge 
ostale ·slabe in dobre strani raznih eksot, n . pr. zelene in plave duglaz-ije ter japonskega 
macesna. Zelo zanimiv in poučen je 22-letni nasad japonskega macesna na Ro,gu (800 m), 
ki obsega ok. 3 ha in kjer je mogo-ča neposredna primerjava s s.koraj enako starim 
domačim macesnom, ki je ,zasajen v bli·žini. 

Zlasti oni logarji ljubljanskega okraja, ki nimajo strokovne šolske izobraz-be, na obeh 
seminarjih , ki sta za vsakQ skupino trajala samo po 9 dni, sicer niso dobili popolnega 
znanja, ki jim je po.trebno za uspešno opravljanje nJihove ·službe ali pa za polaganje 

praktičnega izpita, kajti te sn-ovi ni mogoče obvladati v .tako kratkem Ča<5u. Toda pre
pričani smo , da so s seminarjev razen obrisov potrebnega znanja o-dnesli še nekaj, kar 
·jim bo omo-gočilo· 1a'S1tno SJtrokovno i.z;popolnjevanje do mej potrebnega znanja : spo-znali 

so smisel pravilnih gozdno.gospodarskih pasegov in pomen raznih gozdno-tehničnih ukre
pov, prepričali so se , .da v go'zdnogospodarskih vprašanjih brez znanja ni mogoče uspešno 

tJdlo-ča.ti. Na s-voje redn·o delo so se V<rnili ·s pravilno predstavo o pomembnosti in odgo
vornosti logars.ke slnžbe. Vsakdo izmed udeležencev, ki si je razen novega str.o.kovnega 
znanja osvojil tudi omenjena stališča in nazore, je s tem dosegel cilj obeh seminarjev 
ter se ho s samoraslim prizadevanj-em kljub pomanjkanju potrebnih šol prihli·žal tisti 
stopnji strokovnosti, ki je pogoj ,za uspešno opravljanje logarske slu~be . Udeleženci so 
bili namreč ponovno opozorjeni, da ne gre za te:čaj, ki bi jim mogel nu·diti .toli·kšno mero 
snovi kot se predava na šoli, ampak da obiskujejo seminar, ·ki jim bo v pomoč in 
napotilo pri .učenju in razumevanju najvažnejših in <težjih strokovnih V1prašanj ter njihovih 
nep·osrednih nalog. Zdi se nam namreč zgreše-no in za današnjo razvojno stopnjo že močno 
preživelo. če bi skušah s kakršnimkoli nadomeshtvenim te.čaj.em splošnega značaja vzbudit-i 
pri udeležencih zavest, da so na ta način pridO'bili dolo·čeno stop.njo strokovne .kvalifi
kacije. Kajti takšna zavest hi p-osameznike v večini primerov oavdala z nwpravičenim 
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samozadovoljstvom, ki bi jih ne y,zp·odbujalo več k na.daljnjemu strokovnemu izpopolnje
vanju. Zato bo vsako prizadevanje za strokovno usposabljanje logarjev plodnejše, če ga 
bomo organizirali v obliki semina·rjev, ki bodo v-seb-ovali čim več pral\ltičnih vprašanj iz 
vsakodnevnega logarskega dela ter udeležence ne samo seznanjali s prav.iJnimi prijemi, 
ampak jih tudi urrili v njih.ovi uporabi. ] asno je, da se nihče, kdor pravilno razume in 
do·sledno uresničuje takšno stališče, ne bo več mogel odločiti, da bi seminarju dal značaj 
splošnega tečaja, prav gotovo pa bo opustil misel na spričevala ali potrdila o opravljenem 
tečaju, pa čeprav bi bila izs·tavljena v imenu kake družbene organizacije ali v imenu 
ka•kega gospodarskega ali drugega organa. ]. ]. 

PREDPISI 
ZAKON O SKLADIH ZA OBNOVO, GOJITEV IN V AR S TVO GOZDOV 

(Uradni list LRS, št. 13 z dne 8. 4. 1954) 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republi•ke Slovenije ·razglaša Izvršni svet Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije zahm o skladih za obnovo, gojitev in vars-tvo 
gozdov, ki ga je sprejela Ljudska SJkupš{:ina Ljudske republike Slovenije na seji Repub
liškega zbora in na seji Zbora proizvajalcev, dne 26. marca 1954 in ki se gla·si: 

zakon 
o skladih za obnovo, gojitev in varstvo gozdov 

L. člen 

. Ustanovijo se občinski, okrajni in mestni skladi za obnovo, gojitev in varstvo gozdov 
(v na.daljnjem besedilu ·gozdni skladi) v vseh občinah, ·O·krajih in mestih ter republiški 
gozdni sklad za območje Ljudske republike Slovenije. 

2. člen 

Sredstva go·zdnih skladov so namenjena za obnovo, nego, va.rstv·o .in ureditev gozdov 
in na·sa'dov gozdnega drevja zunaj g.ozdov, za graditev in vzdrževanje gozdnih cest in 
poti, poslopij in naprav, ki ·so potrebne za pospeševanj~ gozdne proizvodnje, za melio
racijo in kon:servacijo gozdnih zemljišč, •r.a .strokovno vz.gajan je in ;i1zpopo·lnjevanje 
gozdarskih kadrov in za .stroške javne gozdaTske službe. 

Sredstva republiškega sklada se ·smejo uporabljati tudi za podpiranje tistih okrajnih 
skladov, ki sami nimajo zadosti lastnih sredstev. 

Gorzdni skla.di se _lahl:o uporabljajo tudi za pogozdovanje kra·sa in goličav, ~a ure
janje hudournik·ov in za druge podobne namene. 

Podrobni predpisi za uporabo skladov se izdajo z uredbo. 

3. člen 

Občinski, okrajni oziroma mestni gozdni sklad upravlja ustrezni ljudski odbor, re
publiški gozdni sklad pa Uprava za gozdar~tvo LRS. 

4. člen 

Vsak sklad ima svoj predračun doh·odkov in izdatkov, ki ga sprejme ustrezni ljudski 
odbor oziroma Ljudska skupščina LRS. 

Preostanek s•klada iz preteklega leta se prene'Se kot dohodek v predračun za prihod
nje leto . 
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5. člen 

V sklad se stekajo prispevki, ki se predpišejo od cene lesa na pa-nju. 

P1·ispevki gredo v gozdni skla-d okraja oziroma mesta, na katerega območju je bil 
les posekan. 

Prispevke je dolžan plačati lastni'k, posestnik oziroma upravitelj gozda, v katerem je 
bil les posekan·. 

6. člen 

Izvršni svet predpiše z uredbo tarifo o prispevkih za gozdni -sklad. S to uredbo lahko 
tudi pre-dpiše, ob kakšnih po-gojih se ·lahko zavezanci v celoti ali deloma oprostijo 
plačila prispevka od lesa, ki ga posekajo in neposredno uporab ijo za popravilo ali ob
novo poslopij, 'Poškodovanih po na-ravnih nezgodah in po vojnih dogodkih, ali pa za 
javne namene. 

7. člen 

Prispevek odmeri pristojni organ okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbora. Pri
to-ž-ba nima odl·ožilne moči . 

8. člen 

Za plačilo prispevkov za gozdni s-klad je nerazdelno z zavezancem odgovoren tudi 
kupec lesa oziroma tisti, ki je dobil les od zavezanca. 

9 . člen 

Iz okrajnega gozdnega sklada se P'lača v republiški gozdni sklad in v -občinske gozdne 
sklade določen odstotek prispevkov , -ki so bili vpla č ani v okrajni gozdni sklad. 

Z republiškim gospodarskim planom se vsako leto določi, ·koliHen odstotek pri
spevkov gre v re.publiški oziroma v okrajni (mestni) gozdni sklad, z -okrajnim gospo
darskim planom pa, kolilkšcn odstotek gre v občinske gozdne sklade. 

lO . člen 

Obstoječi republiški sklad za obnovo gozdov se prenese v republiški gozdni sklad, 
obstoječi okrajni , mestni in občinski &klad za obnov-o gozdov pa v okrajne, mestne ozi
roma občinske gozdne sklade. 

Obs.toječi skladi kmetijskih zadrug za obnovo go·zdov se odpravijo. Sre-dstva teh skla
dov morajo kmetijske zadruge v dveh mesecih potem, ko začne veljati ta zakon, vplačati 
v •tisti občinski (mestni) gozdni sklad, na ka·terega območju so omenjeni skla.di . 

11. člen 

Ta z~kon začne veljati z dnem o>bjave v »Uradnem ·listu LRS«. 

-S tem dnem prenehajo velja1ti 28. člen zakona o gozdovih, uredba o ustanov1tvt 
skladov za obnovo gozdov (Ur. l. LRS št. 2-9/53) in vsi predpisi , ki so bili iz·dani na 
podlagi ,te \Hedbe. 

~t. U-32 

Ljubljana, dne 6. aprila 1954. 

Izvršni ~vet Ljudske -skupščine Ljudske republike Slove-nije 

Predsednik 

Ljuds-ke s:ku-pščine: 

Miha Marinko L r. 
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NAVODILO 
O UREDITVI GOZDARSKE SLUžBE V OKRAJIH IN MESTIH 

{Uradni lis·t LRS, št. 15. z dne 22. 4. 1954) 

I 

Vse zadeve na področju gozdarstva 1z priiStojnosti okrajnih in mestnih ljudskih 
odborov opravljajo okrajni in mestni ljudski odbori za območje okraja oziroma mesta. 

II 

Okrajni in mestni ljudski odbori ustanovijo kot svoje gozdarske organe okrajnc 
ozi.roma mestne uprave za gozdarstvo. 

III 

Okrajna oziroma mestna uprava ,za gozdarstvo opravlja zlasti tele upravne zadeve: 

l. nadzoruje, ali se na območju okraja, in sicer v .gozdovih, ki so splošno ljudsko 
premoženje, .in v vseh drugih gozdovih izvršujejo predpisi o gozdovih (o obnovi, gojitvi, 
varstvu, čuvanju in izkoriščanju gozdov, o varstvu - konservaciji - gozdnih zemljišč in 
podobno), in skrbi za to , da se ti predpisi pravilno izvršujejo; 

2. skrbi, da se izdelajo gozdnogo·spodars·ki elaborati in predlaga te ebbomte v po- . 
trditev Upravi za gozdarstvo LRS; 

3. daje Upravi za gozdarstvo LRS predloge .za i?Jločitev zemljišč za pogozditve in 
za gozdne melioracije; 

4. pripravlja pre.dloge za ses-tavo okrajnega oziroma mestnega gospodarskega plana 
glede gojitve in izkoriščanja gozdov in glede gozdnih graditev; 

5. daje s·trokovna mnenja v zadevah s področja gozdarstva in hudourništva; 

6. vodi gozdni kata·ster in predpisane evidence; 

7. podpira vz go jo gozdarskih kadrov, skrbi za njih.ovo strokovno usposabljanje; 
skrbi za gozdarsko-prosvvtno . ddo med ljudstvom; 

8. izdaja odločbe v upravnih zadevah na prvi stopnji s področja gozdarstva; 

9. •kolikor ni to po posebnih predpisih c:lano v prisfojnost zboru ali svetu okrajnega 
{mestnega) ljudskega odbora. opravlja vse druge upravne zadeve s področja gozdarstva, 
ki spadajo po veljavnih p~edpisih v pristojnost okrajnega .oziroma mestnega ljudskega 
cdbora. 

IV 

Naloge okrajnega oziroma o1estnega ljudskega odbora v ,zvezi z nepnsredn·im uprav
ljanjem gozdov, ki so splošno ljudsko premoženje na območju okraja oziroma mesta, 
opravlja okrajna oziroma mes·tna uprava za gozdarstv.o. 

v 
V zvezi z upravljanjem gozdnega sklada opravlja okrajna oziroma mestna uprava za 

gozdarstvo zlasti tele naloge : 

l. izdela predlog predračuna doho-dkov in izdatkov sklada; 

2 . .odmerja prispevke za gozdni sklad in s:krbi za pobiranje teh pri~pevkov; 
3. opravlja investitorske naloge pri delih, ki se finansirajo iz okrajnega oziroma 

mestnega gozdnega sklada. 

VI 

Okrajno oziroma mestno upravo za gozdarstvo vodi šef uprave. šefa uprave imenuje 
okrajni oziroma mestni ljudski odbor. 
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VII 

Okrajna (mestna) uprava •za gozdarstvo se vzdržuje v breme okrajncga (mestnega) 
gozdnega sklada. 

Sredstva za vzdrževanje uprave za gozdarstvo se zagotovijo s predračunom uprave, 
ki je sestavni del predračuna okrajnega (mestnega) gozdnega SJklada. 

Odre.dbodajalec za izvrševanje predračuna je šef okrajne (me&tne) uprave za 
g.ozdarstvo. 

VIII 

Pri delu uprave za gozdarstvo sodeluje kot posvetovalni organ okrajna oziroma 
mestna gozdarska komisija (29. člen zakona o gozdov-ib) . 

Sef uprave mora zaslišati okrajno oziroma mestno gozdarsko k·omisijo v vseh pomemb
nejših in načelnih vprašanjih, ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva in izkoriščanja 
go•zdov; zlasti jo mora zaslišati pri sestavi predloga predračuna sklada in pri določanju 

načrta o·bnove, gojitve, sečnje in izkoriščanja gozdov ter gozdnih graditev. 

IX 

Za opravljanje svojih nalog ima iUprava za gozdars-tvo p.o·trebno število uslužbencev. 
Stalno terensko delo v gozdovih opravljajo revirni gozdarji po gozdnih revirjih m 

logarji po logarskih okoliših. , 
Gozdne revirje in logarske okoliše dolo·či okrajna oziroma mestna uprava za 

gozdarstvo. 
Revirni gozdar mora biti gozdar-ski stPokovnja·k s fakultetno izobrazbo ali pa gozdar

ski tehnik. 
x 

Občinski ljudski odbori upravljajo občinske g.ozdne sklade. V zvezi s tem občinski 

ljudski ·O·dhor sprejema predračun 01bčinskega gozdnega sklada .in opravlja investitorske 
naloge pr.i delih, cki se finansirajo iz ·občinskega g.o.zdnega sklada. 

Katera dela se finansirajo iz občinskega gozdnega sklada, določi občinski ljudski 
odbor v skladu z okrajnim gospodars-kim planom. 

Občinska gozdarska komisija je posvetovalni ·organ občinskega ljudskega .o.dbora v 
zvezi z upravljanjem občinskega g-ozdnega sklada. 

Gozdarske komi-sije pri občinSikih ljudskih ·odborih dajejo po občinskih ljudskih od
borih okrajni oziroma mestni upravi za gozdarstvo predloge o vprašanjih, ki se tičejo 

uprave, obnove, goj~tve, varstva io izkoriščanja gozdov in o vprašanjih gozdnih graditev 
na območju o:bčine. 

XI 

Podrobnejše predpise za izvdevanje tega navodila izda državni ·se-kretar za gospo
darstvo LRS. 

XII 

V okviru tega navodila izdajo lj.udski od:bori okrajev in mest v dveh mesecih po 
objavi tega navodila svoje odloke o ureditvi gozdar.ske službe in izvedejo to ureditev. 

XIII 

To nav.odi1o .velja od dneva objave v Uradnem listu LRS. 

St. U-39/I-54 
Ljubljana, .dne 17. a:Pri-la 1954. 

hvršui svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher l. r. 
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KNJIŽEVNOST 

K »NEGI GOZDA« ING. I. LONčARJA 

K prikazu dela ing. I. Lončarja »Nega gozdov«, ki ga je podal ing. ]. Miklavžič 

v štev. 1-2/1954 Gohda1·skega vestnika, dodajam naslednje: 

Ko je bil slovenski prevod knjižice )>Nega gozda« že pripravljen za tis.k, je v uprav
l~em odboru DIT prevladalo mnenje, da bi bilo delo brez dodatka o iglastih sestojih 
pomanjkljivo·. Kmalu zatem mi je urednik Gozdarskega vestnika izr.očil v pregled dva 
Mušič"eva članka, ki sem ju priključil Lončarjevemu delu. Muš-ičev.o pojmovanje polnil
nega sloja se ne ujema z Lončarjevim ·prav~lnejšim mišljenjem in je predvsem moja 
kr-i-vda, da kot redarktor tega nisem p;opravil. Vendar pa je biološko gledanje na gozd in 
nje~ov.o nego pri Mušiču popolnoma enako Lončarjevemu, čeprav je izražanje ponekod 
netočno in manj pravilno. Kdorkoli pa bo .pravilno či'Stil sestoje po navodilih iz poglavja 
»Sestoji iglavcev«, s tem ne b<>· ·pogrešil in -bo redčenje tudi dobro izvajal. Mešanje pojmov 
pa je le posledica žalo-s.tnega pojava, da še· vedno nimamo stro.kovne literature o gojenju 
gozdov v svojem jeziku. 

Na up.orabljanje sr.pičnega vejnika ni potreba že vnaprej gledati z nezaupa-njem, 
zlasti zate·gadelj, ker se pri nas na tere-nu novosti sila tl:ežko uvajajo. Gozdna uprava na 
otoku Lošinju je že avgusta 1953 nabavila iz Žirov 4 srpične vejnike ter izjavlja, da so 
se p-ri čiščenju wbidovja odlično obnesli in da jih vsakomur priporoča. 

Pravilno biološko pojmovanje gozda in s tem tudi njego-ve p;.ravilne nege je jasno 
poka.zal že l. 1888 slavonski gozdar in pisatelj ] osip Kozarac v svoji noveli ))Slavonska 
šuma«. Tu opozarja na življenjsklo važno vlogo podstojnega sloja ga'brov, maklenov, 
lip itd. za uspevanje hras-ta. Kljub temu so !pričeli v slavonskih g,ozdovih 'S pravilnim 
biološkim čiščenjem ·in redčenjem šele pred dobrimi 20. le-ti, iz po·glavja )>Nujni zahtevki 
za u;pešno negovanje sestojev« omenjenega Lončarjeve·ga dela pa je razvidno, ka.ko težko 
prodira na Hrva:tskem praksa P'rav·ilne nege ~ozdov. Napačno čiščenje in redčenje listnatih 
sestojev je izra.ženo v enostavnem in ša.Monskem pravilu: izseka:ti vso 1anko rast v sestoju. 
Ob pravilnem delu pa je treba pazljivo gaedati ·in preudarno p.resojati, kaj in čemu 

izsekati to ali ono drevo. Najtežje je preusmeriti ljudi .od napačnega .k pravilnemu delu, 
če imajo za seboj .dolgoletno pra·kso čiščenja in .redčenja po s-ta·rem načinu. Zato tudi 
Lončar tako os•tro lo-či staro in nepravilno ali ))nizko<< redčenje od novega in pravilnega 
»visokega<< redčenja . 

V gozdni upravi Vrbanja v Slavoniji, ki obsega 9.400 ha površine, je bil ves sečni 

etat se~tavljen izključno samo iz redčenj 30 do 60 let starih in po svoji vsebini zelo 
pestrih seslojev. Etat je znašail .povprečno po 20.000 m 8 in je o-bsegal 20 do 28 ~ozdnih 

s-ortimentov, -ki jih je vse izdelovala gozdna uprava v lastni Težij.i. Ta-ksator je zahteval, 
naj odkazujejo drevje i·Lključno samo •inženirji. Toda za to del•o so bile potrebne 4 ekipe, 
ki ·so delale polnih 5 me-secev, edini razpoložljivi "inženir pa je bil upravitelj in šef režije 
hkra.ti ter je vo.dil istočasno •tudi blagajno uprave in režije (manipulacije). Praksa je 
pokazala, da so posamezni k·oroaj 18l~tni fan1je praviJno in mno,go bolje .razumeli način 
odikazovanja -pri lfedčenju teh 30 do 60-letnih sestojev, kot pa večina loga-rjev, ki so si 
čut za pravilno delo pokvarili z napačnim redčenjem, ki so ga opravljali vPsto let. Fantje 
so 5 let (do· začetka vojne 1941) holje .od'kazovali ·od marsikatere.ga visokokvalificiranega 
strokovnjaka, dasi niso absolvirali nobenega strokovnega •tečaja, .t~mv.eč sta jim bila 
omo.gočena samo nazoren opou;k in pomoč ob p<>gootih stJ1o.kovnih nadzorstvih upravitelja 
gozdne uprave. Z njihovim delom ni bil zadovoljen samo taksator, ampak tudi prof. H. 
Leibundgut, ki si je l. 194 7 'O'gledal sestoje. Če zna torej upravitelj sam pravilno o.dkazo
vati, bo z malo priza.devanja našel logarja ali navadnega gozdne·ga ·delavca, ki ju bo 
lahko naučil pravilnega čiščenja sestojev. S.o pa seveda tudi ljudje, ki jim za takšno delo 
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primanjkuje pravega čuta, čeprav imajo morda v žepu spričevalo o strokovni usposoblje
nosti. Kako bi sicer mogli imeti števi.lne vzorno urejene kmečke gozdove, ki so v prvi 
vrs-ti rezuHat pravilne icZbire drevja za posek, če njihovi lastniki ne bi imeli pravilnega 
biološkega čuta. Prav tako vidimo, da so bila v marsikaterih kmečkih go,zdovih opravljena 
odlična čiščenja in redčenja popoh:10ma brez gozdarjevega vpliva. 

Imel sem priliko videti na teronu geodetskega oficirja in topo.grafa, ki mu je komaj 
pismeni vojak Makedonec s pomočjo račuoala hitro in točno izračunaval vodoravne dolžine 
pod nagibom merjenih razdalj. Kljub temu, da vojak ni imel nobenega tečaja, ni bilo 
njegovo računanje nič manj točno. Na delovnem mestu sta se v tem p.r.imeru sestala 
delavca, izmed katerih je prvi znal po·kaza,ti, drugi pa delo z zanimanjem in razumevanjem 
dojeti. 

p,oznal sem navadnega delavca, geometrovega fi~uranta, ki je po potrebi popolnoma 
samostojno polagal in meril dolge poligonske_ vlake (dolžine z merskim trn:kom, kote 
s -teodolitom). Kontrolna preračunavanja so mi pokazala, da je bilo njegovo merjenje 
točno in delo pravilno -izvršena. 

S vo je delo si homo zelo olajšali in .pospešili, če bomo znali breme po·razdeliti in se 
obenem zavedali, da razpolaga tudi manj šolani delave,c z upora-bljivimi sposobnostmi. 
Obstojajo in še bodo uprave, ki za odkazovanje ne bodo· imele strokovnjakov z visoko 
in tudi ne s srednjo strokovno kvaLifikacijo. V. B e 1 tra rn . 

DRUŠTVENE: VESTI 
ZAKLJUCEK PREDAVANJ TRIGLAVSKE SEKCIJE DIT 

Ko je občni -zbor triglavske sekcije DIT o-bravnaval bodoče delo, je poudaril po
trebo nenehnega strokovnega i·z.popolnjevanja terens:kega osebja, predvsem lo·garjcv držav
nega in nedržavnega sektorja. Terensko osebje ni vedno zmožno, da bi samo uspešno 
dvigalo svoje strokovno znanje. Temu so vzrok tudi objektivni razlogi. S povezavo preko 
sekcije strokovnega društva je ta m0""1nost izpopolnjev-anj podana v p'Olni meri. Zaradi 
tega so bi-la že na občnem zboru predvidena enodnevna predavanja za terensko' osebje 
.obeh sektorjev, ki naj bi bila 14 dnevno. Obsegala naj bi snov iz gojenja gozdov, ure
janja hudournikov, urejanja in izkoriščanja gozdov ter .tolmačila tekoče gozdarske in 
lesnoindustrijske probleme. Predavanja naj bi hila v službenem času in so za vse logarje 
obvezna, odbor se<kcije pa bi skrbel -za njihovo kvaliteto, ki naj bi bila popolnoma 
ra•zumljiva terenskemu osebju. 

Ta:koj po občnem zboru je sekcija prešla k or-ganizaciji predavanj, ki <SO potekala 
po predvidenem pro-gramu. Zajemala so vso predvideno snov in jo celo razširila. Razen 
strokovnjh je bila podana vrsta predavanj o novih uredbah v gospodars•tvu ter o politični 
in gospodarski problematiki, o zaščiti dela in prvi pomoči. Sporazumno z Gozdnim gospo
darstvom Bled je bil organiziran 3 d,nevni tečaj o tehniki dela z gozdarsko bus-olo 
»Sylva«. Za predavanje o fotogrametriji je -sekcija zainteresirala tudi vo-dilno ·osebje 
OLO Radov lj ica in LOMO Bled. 

Kakor je razvidno, so predavanja zajemala široko snov in so popolnoma uspela . 
Z zaključkom predevanj .za terensko osebj~ v zimski sezon.i je sekcija samo delno izpolnila 
zadano nalogo pri dvigu stro-kovnega 'izpopolnjevanja njenih članov. To delo bo treba 
med letom še nadaljevati s poučnimi ekskurzijami. Ob prihodu delavcev pa bo -treba po
živeti budi strokovno vzgojo med njimi. 

Odbor -sekcije se zahvaljuje vsem po:djetjem in ustanovam, ki so na ka-terikoli način 
omogočila in po-dpirala njeno prizadevanje. Predvsem je dolžna- zahvalo Gozdnemu 
goS'podarstvu Bled, ki je dalo na razpolago prostor za predavanja, predavatelje in kino 

pr·ojektor s filmi. I R G ng. . . 
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KATASTROFA V IDRIJSKIH GOZDOVIH 
KOT VZPODBUDA ZA RAZMIŠLJANJE O STOJNOSTI 

BUI{OVIH SESTOJEV 
Ing. Miran B r'i n a r (Ljubljana) 

Preteklo zimo med 18. in 21. decembrom je doletela idrijske gozdove pomembna 
katastrofa. Ob po-sebnih kli.matičnih razmerah, ki so- v]adaile navedene :dni na 
splo~no, zlasti pa na območju GU Idrija in GU Po-stojna, se je nabral na drcvesnih 
krošnjah žled, ki je po.vzročil v bukovih gozdovih veliko škodo. Na območju GU. 
Idrija je bilo ·v večji ali manjši meri poškodo-vanih 21 o-ddelkov ali 71 podod:delkov, 
in sicer ·prete-žno na severovzhodnih in severnih .pobočjih v mejah višinskega pasu 
od 500 ·do 900 m nad mo-rjem. Celotna rpov.ršina pritZadetih oddekov je okoli 1720 ha, 
poškodovanih pa je ok. 590 ha, kar pomeni o·k. 11% površine, ki ·jo zavzemajo 
čisti in skoraj čisti bukovi gozdov-i. 

Po cenitvi, ki se opira na podatike o lesnih · zalogah i-z ureditvenega · elaborata 
iz l. 1950, je žled v idrijs•kih gozdovih i·zrUtval 01ziroma po·lomil Olk. 41.800 m 3 lesne 
mase. Po samostojni okularni cenitvi pa znaša &koda ok. 50.600 m3 . ,Na po·dlagi 

Slika 1. Zaradi žleda je bilo uničene v čistih a1i skoraj čistih bukovih sestojih GU Idrija 
o k. 43% lesne zaloge 
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primerjave s .podatki o količinah, ki so bile do sedaj i.zdelane, pa ·bo najverjetnejša 
številka ok. 43.000 m3 . Požled je uničil 6% celotne zaloge bukavine. 

Navedene številke še ne nudijo popolne slike o opusto·šenju, ki je nastalo 
zaradi požleda v idrijsd<.ih goz.dovih, zato jih bomo podrobneje razčleni.li. 

Nebesna lega (ekspozicija) s sv v JV J JZ z sz 
Poškodovanje ·površine (ha) 144 322 8 41 29 9 33 
Odnos p~škodovanih površin (%) 2 5% 55% 1% 7% 5% 2% 5% 
Stopnja -poškodb (S) 66 145 2 6 5 6 12 
Odnos \'itopenj rpo~kodb (%) 27% 60% 1% 2% 2% 2% 5% 
Koeficient (S) 14.3 16.5 6.9 5.5 3.9 2.8 13.9 

Razpredelnica št. l. 

Pred-očba poškodovanih rpovršin g,Jede na lego zemlj·išča jasno priča, da je 
bilo težišče škode zaradi žleda v severovzho·dnih ·bukovih gozdovih, da so bili 
močno ·pošikodovani tudi sestoji v severnih legah, da pa so· bili gozdov-i v o·stalih 
legah le prav neznatno pri!zadeti. Ta rveli.ka .raJzlika glede na terensko lego je 
očiten dokaz, da ·.so bili za tvorbo žleda odločilni reliefni činite1ji v zvezi s 
posebnimi vremenskirrni razmerami. . 

Na i'zruvano a.li p-o-lomljeno rdrevje odpada v .razni-h •priza·detih oddeLkih O·d 
lO .do 80% lesne mase, ki je bila na -dejansko· poškodovani •površini. Takšni 
poda·bki o intenzi'Vnooti poškodb glede na lesno· zalogo za analizo . niso .primerni, 
ker imajo le relativen 1po-men. Sele zmnožek odstollka intenzivnosti poškodbe z 
dejansko poš-kodovano po-v-ršino naJm .da vredno-st, -ki pomeni stopnjo poškodbe 
za p-osamezne -prizadete se·sto,je. To vredno·st bo-mo označevali prri našem -obravna
vanju s »S« in jo s pridom. upo-rabljali ~tudi rpri :meJdsebojni -primerjavi, čeprav 

tovrstni koef·i<:;ient v gozdarstvu ni v nava·d·i. 
V raz.predelnici š-t. 1 navajam podatke, ki za razne lege prizadetih oddelko·v 

podrobno predočujejo ·po·vršine· .pošk-odovanih gozdov, njihov odstotni ·delež glede 
na vso ·poškodovano •po.vršino in ·stopnje poškodb (S) -ter nji~ov odstotni delež. 

Za popo-.lnejšo ocenitev nastalih -pošJ<Odb in .za pravilnejšo medseboj-no- pri-mer
javo pa mo-ramo ·pPi upo·rabi vredno-sti S upoštevati· še celotne .površine pri·zadetih 
oddelikov. To homo dosegli s pomDlčjo raz.:položljivih :podatkav tako, ·da izračunamo 

- S.100 k' p Y' za vsak oddelek vrednost· S po obrazcu S = ----p-, J.er za uvrstimo povrsme 

za vsak pr-izadeti oddelelk posebej. Tako dobimo \Za vsa!k. oddelek koeficient š. 
V razpredelnici št. 1 so .predočene sum~rične vrednosti za vse .poškodovane sqtoje 
z do1o·čeno zemlj.iščno lego', pri čemer je 1povptečna jakost poškodb I;la p:rizadetih 
po-vršinah 43%, ·sumarična vredno:st za »S« 24~, pov-prečna vred,n,o-st za »Š1> za 
vse !po-škodovane sesto-je !pa 14 ~ . 

. Glede na to,· da je zaradi Qastalih poškodb sklep v prizadetih bu-kovih sestoj ih 
močno zrahljan in .pretrgan t·er S'O nastale večje a:li .manjše vrzeli in 'jase, moramo 
pričakovati, da se bo 'dosedanji obseg škode _v bodoče ·prav gotovo· še· povečal 
za;radi delo-vanja ra;znih neugodnih atmosferskih 'in' :bioti,čnih v.plivO'V 'in da se bo 
stanje g-ozdov •zato še poslabšalo. . _· · 

Gospo.d.arski pomen škode. ki je nastala v ·zv.ezi ·s ikatastrof.o ·»' i·dr-ij.~ih goz~o
vi-h, pa je tolirko večj'i, ker je na prizadetem rpodročju omreJžje gozdnih prometn:h 
naprav zelo redko. Spričo 'pomanjkanja gozdnih cest rešuje GU Idrija ;prizadeto 
lesno rmaso z izrednimi napori in v ta nam~n upo.rab'lja razna im,provi•zira:na 
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sredstva, kot n. FL 5 žičnic, 5 vlačilcev, suhe nze, bosens-ke konjiče itd. Mani
pulacija z bu:kovino zahteva, da se vsaj tehnični sortimenti izdelajo in spravijo 
iz go12da pred poletjem. Toda S·p.ričo omejenih transportnih sredstev to najbrž ne 
bo dosegljivo. Razmerje sortimentov, ki so ga do ·sedaj .dosegli~ je 30% hlodov, 
40% drv in 30% celuloznega lesa, to-da le-to· se bo začelo verjetno kmalu spre
minjati v ko.rist drvom in bo- na ta način gospoqarska. škoda, ki jo je povzročil 
žled, še večja. 

lCRIJSi(l SOZC0v1 

i 

l_ 
'!.... -· _ _ .:__._·~" 

1 
1 

______ j 

l. Topog·rafske, talne in vremenske razmere 

Gozdovi GU Idrija se razprostirajo v nad;morsk.i višini od 300 do 1400 m 
in pokrivajo reliefno ·zelo razgiban svet, -ki v obliki b61j ali manj v~porednih 
grebenov, .tvorečih .višje pano:ge in nižje .končine, pote~ajo· od severozahoda na 
jugovzho·d. Te panoge in končine padajo na osojno stran v strmih. rebreh .in pečev
nih čelih, na ·prisoj no stran ;pa se spuščajo z nekoliko položnejšimi p·obo·čji .. Na ta 
način ·nastali prevali in tesne, globoko izjedene doline potekajo· p-roti jugov.zhodu, 
vendar SO V to ·Smer le deloma odprte, ker SO jim podo1ja moČno ik.}jukasto zavita, 
razen tega pa jirri ustje izteka v zaprto idrijsko vdrtino . Vršine in severovzhodna 
pobq.čja so mo-čno izpostavljeni severnim vetrovom, •ki sledeč reliefnim prehodom, 
t)pihavajo tudi severne in sev~rozahodne rebr1 :končin,. 

Geološko podlago ob-ravnavanega področja tvo·rijq v največjem ddu ap·!1enci 
kredne for:macije, segajoč od Hruščice do postojnskega -lcrasa. V precejšnji meri 
so . ·zastopani tudi mendolski .. do-]o,miti (.d.olo.mitna ,facies škqljkovitega apnenca) iz 
srednje triade. Pogo.sto naletim·o tudi na spodnje verfenske sklade triadne forma
cije, ki imajo v s·podnjih plasteh l'deče peščene ~krilayce, nad njimi dollomit, nad 
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tem sljudaste s:krilavce in pešč.enjake ter kot najvišji oddelek 0{)1itne apnence. 
M·očne tektonske spremembe so omo.gočile tudi karbonski fo.rrnaciji površinsko 
udeležb-o, ki poteka v tako imenovani dinarski smeri (.severozahod-jugovzhod) in 
oblikuje .plasti glina·stih skrilavcev ter rpeščenjakov. T·udi majhen izrastek eocenske 
formacije je rezulta·t tektonS>kih sprememb. Takšnao tektonsko okno eocenskega fliša, 
najmlajših peščenjakov, laporjev in la·porastih apnencev, leži v strugi Nikove pod 
narinjeni.mi krednimi skladi. Iz permske formacije najdemo le p-oredko gornje 
gredens.ke peščenjake in kon:glomerate. Stkladi ·posameznih formacij in stopenj se 
površinsko zelo pogosto menjavajo in je navadno .težko· ·opredeliti njihovo pripad
nost, zlasti je težko· razlikovati med seboj permske in verfenske tvorbe. 

živa skala precej pogosto prodira na talno površje, zlasti na severovzhodnih 
rebrih in po slemenih. Tla, ki so na a·pneni, dolomitni in delarma tudi peščenjakovi 
podlagi, so navadno rjava gozdna tla s precej diferenciranim profilom. N eredka 
so tudi humozna karhonatna tla, ·zlasti v hladnih legah. Na •boJj strmih pobočjih so 
tla geo-loško in biološko srednje globoka ali -globoka (0.3 do 0.6 m) ·z obilico kršja 
in skal samic. Na skrilasti podlagi, zlasti na spodnjih verfenskih skladih pa so tla 
glede na nagib sicer prihližno prav tako glohoka, to.da fizio,loška globina pogosto 
.t.aostajll. za geološke. V takih tleh navadno :po:grešamo· primesi skalic in kršja, v 
kolikor pa je le-to vendar ponekod primešane, bukovo .koreninje zanj ne kaže 
adhezivnih na.gnenj. V bolj poltnžnih legah, na prevalih in lomih so se izobli-kovali 
globoki, močno iz-diferencirani talni profili. 

Ob.ravnavani gozdovi ležijo na področj.u, ki je izredno bogato na pada'Vinah 
(letno povprečje do 2500 mm), ki pa so časovno precej neenakomerno porazdeljene 
in •pog.o·sto navezane na hude rplohe. Snežna odeja je pov.prečno izdatna in močno 
pris-peva k zvišanju talne vlag.e, zla-sti v začetku vegetacijs-ke dobe, · ker tla zlasti 
na ~pneni in dolomitni po·dlagi sicer zelo slabo zadržujejo· padavinsko vodo. 

Za ra.zlago vremenskih pojavov, ki GO povzro-Čili .poožleditev drevja v idrijskih 
gaozdovih, navajam v razpredelnici št. 2 .padavinske podatke v o-dločilnih dneh za 
pet meteoro:lo·ških postaj. P.rve štiri postaje so na obmo-čju g.ozdorv GU Idrija, peta 
pa leži nekoliko jugovzho,dno. Razen idrijske ležijo o-s~le štiri upošt~vane po~taje 
v višini od 500 do 900 an, t. j. v pasu, kjer so tpo· žledu ·poškodo-vani gozdovi. 
Raz.predelnica nam kaže, da je ·v prvi polovici decembra •padlo ra·zmeroma precej 
dežja, povprečno 33.2 mm, največ okrog Mrzle rupe (58.8 mm) . 

Tudi "Zračna in talna temperatura sta bili od l. .d.o 15. XII. nad ničlo. Vse 
to je povzročilo, ·da so bila tla ra"Zmočena in .drevesna stabilnost na ta način 
zmanjšana. Po 15. decembru je slabo· vreme trajwlo še naprej, naslednja dva dni 
je rahlo ddevalo 0rziroma pršelo -iz megle. Dne 17. XII. je začel pihati na rahlo 
hladen vzhodnik (2-3m/sek.); temperatura je naglo padla. Zato je pod 
vplivom hladnih zračnih plasti prenehalo deževati oziroma pršeti; toda tekom 
18. XII. so se hladne zračne plasti umaknile toplejšim in to je povzročilo, da je 
19. XII. zopet deževalo· oziroma .prršelo. Kjer je svet odprt proti jurg:u, jugozahodu 
in zahodu, se je hladni zrak docela umaknil ·toplejš·im zračnim plastem, toda v 
prostorih, ki so zaščiteni o.d to·plih vetrov s severo!Zahodn.o tpotekajočimi gorskimi 
prag.raclami,· se je ohlajeni zra:k ohdržal v nižjih tegah, ki so bile terensko zago
zdene po·d dominirajoče tople ·plasti. Nivo spodnjih hladnih pla,sti je bil omejen 
v viši.no rpreval in ·pretržij, t. j. ·z najnižjimi 1kotami na grebenih .gorskih panog in 
končin. Le preko teh so namreč lahko prodrle najnižje tople zračne plasti . V tem 
najdemo razlago za pojav, da so proškadbe po žledu z go·rnje· strani segale le do 
višine ok. 900 m. Deževne kaplj.ice, ki oso iz to•plejših go·rnj·ih sl-ojev padale, so se 
v hladnih zračnih plasteh ·pod 900 rn naglo ohla-dile ter v obliki ledenega oklepa 
zamrznile. Kjer pa so .deževne .kapljice •prodirale v še niže ležeče hladne zrači-le 
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plasti, so že spotoma zmrznile in .padale !kot babje pšeno ali sneg. To razlago 
potrjuje dej:stvo, da SO V usodnih ·dneh 19. in 20. Xfl. padavinske ( ombTometrij-
9ke) po-staje v Mrzli rupi, pri Kodru in na črnem vrhu, ki ležijo· više, zaznamovale 
dež, nižja postaja v Idrijski Beli pa ·sneg. Prš-enje v ~ami Idriji ·pa si iahko -razla
gamo s po-ložajem tega mesta, k~ je odprrto dot·oku toplih zračnih •plasti z_ jugo
zahoda. Tekom 21. XII. je zopet začel pihati srednje močan vzhodnik (nad 
3 m/·sek.), ki je posto-poma i-:z;podrinil .to·ple zračne plasti, tako da je temperatura 
zraka povsod padla pod ničlo in je tekom ·dneva zaledenjavanje prenehalo, ker 
je zaJelo ·snežiti . Ze 19. XII. je -d-revje marsikje pod -brenJ-enom ledenega -oklepa 
začelo popuščati; to .pa se je naslednje dni še stopnjevala, zlasti potem, ko se Je 
na_ ledu začel kopičiti vlažen sneg. 

Meteorološka postaja Mrzla Idrija 
ru-pa 

Na-dmorska višina 900 333 

Padavine: 
Od l. do 15. XII. 58.8 28.4 
16. XII. 0.9' 2.8° 
17 . XII. 0.8' 0.2° 
18. XII. 0.2' 
19. XII. 0.9° 19.8' 
20. XII. 39.1° 18.5' 

1 

21. XII. 31.3")(- 38. lo-x-
22. XII. 7.3* 5.2·X· 
23: XII. t.2·X· 2.9-~' 

Ves mesec 140.3 116 . I 

Koder 

970 

23.6 
4.9° 

25.3° 
41.20-x-
22.2;<· 

117.2 

Idrijs:ka 
Bela -

587 

~4.2 
,3. jO 

2.3° 

0.8° 
19:0°* 
83.5';; 
4.o ·>=· 

97.5 

Črni 

vrh • 
684 

21.2 
. 18.5° 

0.5° 

7.5' 
40.0° 
~()_50* 

6.2·:-i-
s.s-~ 

125.9 

Padavine so v mm, znaki pa pomenij.o: 0 .dež, ' pršenje, ·Y.· sneg. 

Razpredelnica št. 2 

Povprečje 

33.2 
6.1 
0.8 

5.8 
28.4 
34.1 

9.0 
2.0 

119.4 

Iz razpredelnice vi-d-imo, da so znašale v obeh ·kritičnih dnevih (19. in 20. 
decembra) povprečne padavine za obravnavano področje 34,2 mm. če vzamemo, 
da se je O'd te vode samo 10% o-prijelo krošenj v obliki ledenega -oklepa, in če 
primerjamo to breme s težo listja, ki je na !krošnji v času vegetacije, vidimo, da 
je bilo ledeno breme pri 80-letnem bukovem go·zdu za 323% težje o-d normalne 
poletne o~bremenitve 1krošnje, pri 100-letnem bukovem gozdu .pa celo za 368%. 

Opisane okolnosti in •prikazani ,potek vremenskih p-ojav.o-v ,pojasnjujejo v.pliv 
činiteljev na nastanek ohravnavane katastrofe v id-rij.skih go-zdovih. Na ·podlagi 
prednjih izvajanj postane jasno, zaJ<aj so •bile po-&kodbe po žledu ·omejene na 
terenske višine med 500 in 900 m in zakaj so v veliki večini pri:za-dele bukove 
go-zdove v severovzhodnih in severnih legah, v ostalih legah 1pa so komaj omembe 
vredne. 

Na mo·rebi-tno domnevo, da je 1bil ~pri ruvanju in lomljenj-u bukovega drevja 
udeležen ali celo o·dlocilen veter, m_oramo odgo-voriti zanikalno. Izpovedbe oči
vidcev in meteorološki podatki namreč pr-ičajo le o blagem in srednje močnem 
vetru, ki v gozdovi-h ne bi mogel občutno povečati ško-de tudi spričo- o-bremenjenosti 
drevja z ledenim oodcpom. Tudi poznejša opazovanja nam nudij·o določene dokaze,. 
da vetru ne moremo prilpisova-ti -pomembnejše so-udeležbe pr-i nastalih poškodbah. 
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Vse izruvana drevje - in takega je bilo več kot polomljenega - je ležalo s 
kro-šnjami proti dolinski 6trani (slika št. 1 ), t. j. večino-ma pr-oti severo·vzhodu in 
severu, torej v nasprotni smeri, kako-r so pihali vetrovi kritične dni. Navzdol pa so 

·bile obrnjene tudi kr-ošnje tistih bukev, ki so rastle na sedelcih, ·pomolih in lomih, 
kjer je teren lokalno nagnjen pro-ti ,glavni gorski ·stnnini. ·Na teh po·sebnih reliefnih 
oblikah so torej bukve padale s krošnjo· proti glavni strm ini, nasprotno od bukev, 
ki so padle, kot je rečeno, s krošnjo navzdoL Očitno je bil torej odločilen 
zemlj iš čni yelief, ne .pa veter. 

Na .strmih pobočjih je bilo Cllp·aziti v buko·vih gozdo·vih močnejše poškodbe kot 
na zmerneje nagnjenih . .žal nimamo na razpolago številčnih podatkov, da bi to 
okolnost ra:zčlenili. Opažanja nam nakazujejo, da ·so bili najmočneje poškodovani 
bukovi sestoji, ki ·rasto na plitvih tleh, te pa so prav-iloma vezana na večje strmine. 
Razen tega so sestoji z velikim številom izruvanih bukev pretežno na skrilasti 
po-dlagi, ki smo j-o že opisali, medtem ko so gozdovi, ki rasto na drugačni geolo
ški .podlagi, manj !priZadet-i, .kot J<aže, . še najmanj go·zdovi na k rednih a~pnencih. 
To je razumlj-ivo glede na vrsto in globino tal, ki so se izoblikovala na različni 
kameninski 1podlagi. 

Naj podam za izpopolnitev slike idrijskih gozdov še površno fitosociološko 
karakteristike. Osnovna gozdna združ;ba je mešani go.zd bukve in jelke (Abieto -
Fagetum), oblikujoč v večjem obsegu na severnih, seve·rovzhodnih in vzhodnih 
po·hočjih srednje visokih terenov in tudi na drugih polo-žajih v višjih legah precej 
enotno varianto omenjenega go-zdnega tipa, ki jo na.ka;zuje .značilna gorska šašu
lica (CalamagT.o.stis varia), in reliefno 1pogojeni tip gozdne združbe hukve in jelke 
z go·zdno bilnico (Abieto - Fagetum festucetosum .silvaticae), ki je razvit na 
strmih skalnatih ·po·ho-čjih. 

· 2. Razčlenitev problema 

Ledeno breme, iki se oh d.oločen.ih vremenskih .r:lizmerah lahko nakopiči na 
drevesni krošnji, ogroža s svojo težo stabilnost drevesa ter z upogibanjem vej in 
debla .preizkuša njihovo tr.dnost. Stabilno-st posameznega drevesa in odpornost 
pTizadetih dreves nih delo·v dolo čaj o: 

l. Neposredni činitelji, ki -so zlasti: a) vremenske ra·mnere, b) polo-žaj zemlji
šča, c) v.rsta tal, č) koreninski sistem dotičnega drevesa, 'd) vi·šina debelnega in 
d-revesnega težišča, e) položaj drevesne težiščnice glede na podnožišče, f) velikost 
in oblika krošnje, g) višina, .kjer je -težišče krošnje, h) polo,žaj, oblika in dimenzije 
vej, i) tr-dnost vej in .debla. 

' 2. P.osredni činitelji, tki v določenih razmerah prav ta~ko pomembno soodlo
čaj o o obsegu in storpnji po~kodb po žledu, in to zlasti: a) dTevesna vrsta in raz
merje zmesi, b) starost in debelina drevja, c) sestojni sklop, č) število drevja po 
enoti površine, d) dosedanji go.zdnogojitveni ukrepi in e) vertikalna struktura 
sestaja. 

Sprva bom z delno analizo in obri,•mo definicijo statičnega položaja posa
meznega d-revesa, nato pa z razolenitvijo tega položaja v odnosu do .drugih dreves 
skušal dognati oko1nosti, ki so v idrijskih gozdovih povzročile poš-kodbe zaradi 
poledenitve krošenj. S talkšnimi ugo-tovitvami nam bo mogoče priti do sklepov, ki 
naj .bi pris'Pevali k uspešnejšemu gojenju naših buko-vih goZJdov in potrdili upra
vičenost nekaterih sodobnih gozdnogojitvenih načel:* 

* Ni· odveč na konkretnih primerih znova utemeljevati znana · strokovna s-tališča, 
čeprav so bila doslej že prei2:kušena in priznal!.a kot pravilna. V jugoslovanskem go·zdar
skem ·tisku 'mo namreč pred krabkim brali strokovni čla·nek, ki s·kuša biti celo direktiven, 
v katerem avtor ugovarja znanim in priznanim stališčem in pravilni razlagi osnovnih 
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Glede na dejstvo, da je gozdarska literatura zelo siromašna na statičnih mer
jenjih in analizah dreves in gozdov, kompleksne 'statične razčlenitve, četudi le 
načelne, pa do sedaj sploh pogrešamo, naj bi bil ,pričujoči obrisni po-izkus hkrati 
tudi vzpodbuda k tovrstnemu delu iz območja gozdnih statičnih meritev in analiz. 
ki pomenijo važen prispevek k napredku gozdnogojitvene znanosti. 

3. Statika zaledenelega drevesa 

Stabilnost posameznega drevesa in meja notranjih napetosti, pri kateri lahko 
nasto.pij o prelomi drevesoih delo-v, ~ta ob dotočeni iz.redni obremenitvi krošnje z 
ledom odvisni od vplivov okolja, 2lasti drevesnega rastišča, nadalje o-d bio1o~ko
tehničnih .Jastno-sti prizadete drevesne vrste ter končno -od posebnosti drevesnega 
individua. Zgradba posameznega go~Z~dnega drevesa tpa je rezultat 'posebnih lastno
sti in nagnjenj, ki jih je drevo bodi<Si po-dedo·valo od svojih predn1kov bod:si pri
dobilo pod vplivom okolja in ki -soodločajo o ustroju in obliki <lrevesa. V našem 
primeru bomo obravnavali le one zunanje činitelje in značilnosti d-revesne zgradbe, 
ki v :prvi vrsti odločajo o tem, ali bo· drevo· ob določenem del01vanju žleda .poško
dovano ali celo uničeno·. Pri tem mislim na tiste činitelje in na-kazovalce dreves
nega ustroja, ki odločilno vplivajo na drevesno stabi-lnost ter na trdnost -de-bla , 
vej in koreninskega sistema. 

Ob določeni za1edenitvi krošnje iri drevesni ·zgradbi je meja drevesne sta
bilnosti in trdnosti ·drevesnih delov v tprvi vrsti odvisna od ·položaja d-revesne 
težiščnice glede na drevesne po·dnožje. P.ri .drevesu, ki ima ~Simetrično in. cenrrično 
krošnjo-, ravno in nav:pično• vzrast te.r pravilen .povprečni prese!k debla s koncen
tričnimi letnicami, po-teka težiščnica skozi s.redišče drevesnega 1podno.žja. Kadar 
pa ima drevo krošnjo nesimetrično in ekscentrično, nagnjeno ali zakrivljeno deblo 
in nepravilen ali ekscentričen p-re-sek -debla, odstopa težiščnica od središča dre
vesnega podnožja in to te-mbolj, v čim večji meri. so v ,določenem primeru izra
žene navedene lastnosti drevesnega ustroja. S sto.pnjevanjem posamezne od teh 
lastno-sti ISe po·večuje ra-zdalja med težiščnico in središčem ·podnožja, to pa v 
odvisnosti o·d višine drevesnega teži-šča. Položaj drevesnega težišča je do-ločen 

zlasti z o'bliko in zg.radho debla , drevesne višino in njenim razmerjem do dre
vesne -debeli11e. Kro·šnja s svojo velikostjo in obliko tudi vpliva na d-revesno teži
šče in sice-r -ga dvi-guje nad težišče -debla. Težišče .debla, ki leži zaradi neenotne 
(anizotropne) debelne zgradbe pod toč:ko·, kjer bi ležalo, če bi imeli o.praviti z 
enakšnim (homogenim) telesO-m (t. _j. nokalko v prvi tretjini drevesne višine), bi se 
s tpovečanjem kroš-nje ·pomaJknilo više, v kohkor tega po'večanja ne bi spremljale 
geotropične .reakcije -debla , ki skušajo s rpovečanim pri.rastkom na spodnjem delu 
debla ·znižati d-revesno težišče ter s tvorbo mehanično reaktivnih razširjenih letnic 
(pri lista-vcih s smerjo izredno delujočih zunanjih sil, pri iglavcih pa v nasprotni 
smeri , poq vplivom strmine pa ti in oni na zgo-rnji strani) vkljub zvišanemu tcži
šču rpo-večati vlačno (rpri listavcih) in tlačno trdnost (tlakopo-rnost pri i.gla-vcih). · 
Povečanje ali deformacija krošnje, ki nastaja iz fi ·ziološ·kih razlogov, zlasti foto-

vprašanj naše s.troke. Ne gle-.de na to, ati takšni po-izkusi izvirajo iz nezadostne pouče
nos-ti ali slonij-o na posebnih oseibnih težnjah, jih vendar ne smemo popolnoma prezreti, 
ker bi lahko dobili škodljiv ohseg, saj je prvemu poi.z:kusu k vrste, na katerega ni nihče 
reagiral, sledil že drugi. Sicer pa priča-kujem , da bo vsaj eden od g-ozdarjev, ki s-o osebno 
pri prof. H. Leibundgutu preučevali stališča in radage , ki jih pisca skušata zavračati, 
primerno reagiral in dal pi-scema pravilna pojasnila , č-i-tateljem strokovnega tiska ~a 
objektivno -oceno vprašanj, ki jih je sodobna gozdarska stroka v načelnih potezah ze 
sprejela kot nesporna. 
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trop~zma, pnvzroča torej v ·deblu mehanično-statične 'feakcije in na ta način zava
ruje ·drevo svoje ravnotežje. P-resslerjevo na·čelo in pravilo o odvisnosti debe1in
&kega •pri-rast·ka od množine listja in velilkosti krošnje morq.mo na podlagi nave
denega spoznanja .po•pra viti na ta način, da bomo pripisali s tati čno -me
h a n ·s k i m z a h t ev a m s o o -cl 1 o· č i 1 n o v 1 o g O· vzročnega povezoval ca v e 1 i -
k o .s ti in obli ke kr o· š nj e te-r ob 1 i ke d e b la. Do.sedanje meritve nam
reč ·kažejo, da porabi na ··priuner hukev le eno tretjino .svojih asimilacijskih pro
izvodo·v za !priraščanje lesne .gmote, dve tretjini asimilatov •pa gresta takorekoč 
v izgubo. 

Brez dv01ma sta velikost in obl,i·ka drevesne : krošnje odvisni od individual
~ega razvoja drevesa .glede na ·.položaj do. so·sednjih d!feves, tor~j predvsem od 
gojif:venih ukn~pov. Vendar se mi z·di, da se je do s.edaj pri tem bolj ali manj 
prezrl ·vpliv ·dednosti. Tudi vplivu ·polo·žaja, nagnjenosti, deloma tudi vrsti tal se 
pripisuje nava·dn0 le manj ·pomembna vloga pri formiranju krošnje. Sklepi, ki so 
na ta način zasnovani na oceni le nekaterih činiteljev, so enostranski in zato niso 
prepričeval'n1, _ četudi. ji·li najdemo v delih str:rokovnjakov, 1ki .veljajo za nositelje 
sodobne .go·zdar.ske ·znanosti. Zlasti pri blllkvi, ki je v .genetskem pogledu š~ zelo 
nep01polno raziskana, moramo 1prilZnati ·razvoju in obhki krošnje ·glede na položaj 
do sosednih dreves le omejen, v nobenem p·rimeru pa ne .izključno odločilen 
pomen. Tudi dosedanja lastna raziskovanja bUiko·vih gozdov, ki sem jih pretekli 
dve leti opravljal pri Institutu za go·zdarstvo· in lesno· indousbrijo LRS, že v obri
sih_ ~akazujejo pomembne ugotovitve gled~ ustalje'nih g·enetskih," t. j. rasnih 
ra'znovrstno-sti naše bukve .. 

Že v začetku obravnave o nes1metrično·sti in ekscentričnosti krošnje moramo 
opozoriti na to, .da naša raziskovanja bukve niso •potrdila t:rditve, .ki jo naj-d_emo 
v vodilni sodobni literaturi: »Pri .drevesih z nesimetrično 'krošnjo, ki je nesime
trična zaradi različne . svetlotbe, hitreje pr·i,rašča in je torej ·debelejša tista stran 
debla, nad katero je kro·šnja močneje razvita« (A. Ugrenovic) . Razni avtorji dopu
ščajo pri tem ·pravilu izjemo le tedaj, kadar gre za ·drevje z zasukani.rrii vlakni. 
Toda meritve so nam .pokazale ·ravno nasprotno·, t. j., da je zlasti .pri doominantnih 
bukvah v sklenjenih· sestojih na nag nj enem 1S vetu ek scen t Tič no s t 
kr oš enj mo ·Č n o p: om a. k nj ena IP r o t i d o-l i n s k i ISt 'fan i, č ep· ra v 
s o p •r i n a v e d e n i h .d r e v e s i h r a z š i r j e n e l e t n i c e - v s a j v s p o d -
n j e m d e l u d e b ~ a - 1p ·r a v i 1 o m a. o' r i e n t i tf a n e 'P' r o -t i v i š i n ·s k i 
s tra .ni de h la. To je .razumljivo·, če upo~ievamo, ·da se na višinski strani debla 
fa:rmirajo mehansko reaktivne letnice .za ·povečanje vlačne trdno·sti (tegopornost-i) , 
ki naj kljubujejo ~ilam , ,delujočim na ·drevo· v dolinS1ki l'lmeri . 

Nagnjcno.st odstotna udeležba na .dvojnem navZJkrižnem sestojnem premeru krošenj 
terena 

r II · III IV I +II II + III 
30 30 21 19 30 51 49 

10° 25 26 23 26 !5J. 49 
:wo 18 32 22 28 50 50 
25° 18 33 ·26 23 51 50 

I = scs.tojni p·oimer :kr.ošenj na dolinski strani; · II = sestojni polmer krošenj na višin
ski strani; III = levi sestojn.i po-lmer krošenj; IV = desni ses1ojni polmer krošenj ; 
I + II = sestojni premer krošenj v smeri največje nagnjeno·sti te-rena; III +IV = p.remer 

krošenj vsega sestoja v smeri slojnic . 

RaZJpredelnica št. 3 
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To razmerje med deblom in krošnjo pa •posto.poma izgublja svojo izrazitost 
pri nižjih d-revesnih etažah, 1kjer krošnje ne kažejo opisane tendence v toli.ki 
meri, izvzemši pri močneje nagnjenih bukvah . Raz',l}redelnica št. 3 nam predočuje 
ekscentričnost krošenj v 4 bukovih raziskovalnih plo-skvah z različnim zemljiščnim 
nagibom. Da bi mogli naše meritve upravičeno primerjati z idrijskimi gozdovi, 
ki jih je ·prizadela obravnavana katastrofa, smo izmed do sedaj raziskanih 
bukovih .ploskev izbrab za primerjavo le tiste, ki imajo podobno talno karakte
ristiko in ekspozicijo ·kot večina gozdov, ki jih je na ohrnočju GU Idrija poško
doval ž1ed, t. j. severovzhodno in severno lego. 

Slika 2. Odrasle bukve so se zrušiJe pod ledenim bremenom, tanj~e bukov je je pripognjeno 
in se bo .le te;5ko zopet .zravnalo. Vrzeli in luknje so boleče rane idrijskih gozdov, ki jih 
bo mogoče z veliko truda in s posebnim pri.zadevanjem skozi obdobje celega pokolenja 
le deloma 0zdraviti. ] elke pa so vkljub ležkim ledenim oklep om uspešno kljubovale zimi. 

V razpredelnici ·št. 3 je prikazana odstotna udelež·ba vsa:kega od 4 sestojnih 
premerov krošenj na dvojnem navzkrižnem prerneru krošenj. še značilnejšo sliko 
pa nam nudi. primerjava· sestojnega .polrnera kro·Šenj ·z ·dolinske strani v odnosu 
do polmera na višin~ki strani. Na ploskvi z IQ0 nagnjeno-sti je prvi po1rner le za 
5% ·daljši, pri ploskvi ,z 20° nagnjeno·sti že za 74%, pri •ploskvi, ki je nagnjena 
najmočneje ·(25°), pa znaša celo 81%. Očitno se torej vidi močan 'Vipliv nagnje
no.sti zemljišča na ekscentr-ičnost krošnje. Posebno :močno· p-rihaja ta vpliv do 
izraza pri strminah nad 20°. Pri prvi ·ploskvi (3°) komaj občutna nagnjenost 
terena ni vplivala na oblikovanje lkrošenj, pač ;pa je bil za ekscentri·čnost krošenj 
zelo verjetno tembolj odločilen veter. Delovanje vetra pri ostalih 3 ploskvah ni 
bilo ·pomembno za prem:.kanje kro·šenj iz centničnega položaja, ker .smer domi
nantnih vetrov ne sovpada s smerjo največje nagnjenosti terena. Pri presoji 
predočenih podatkw pa rnoTamo utpoštevati, da je nesimetričnost krošnje v buko-
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vih gazdovih na zahodnih in južnih pobočjih še močneje ,poudarjena kot na sever
nih in vzhodnih. Podatki iz razpredelnice št. 3 pomenijo torej nekakšno mini
malno stopnjo ekscentričnosti, ki nastane zara·di na>gnjeno5ti terena. Pri ogledu 
goz-dnih oddelkov, ki so bili na idrijskem območju ;poško-dovani po ledu, smo 
u-gotovili, da stvarnost potrjuje naša izvajanja o zavisnosti drevesne stabilnosti 
od sti-mine pobočja v zvezi z nakazanimi činitelji. 

Pri analizi navedenih podatkov ne smemo. pTezreti, da so ravno dominantne 
bukve nosilci najiz-razitejše ekscentričnih krošenj, medtem ko se pri nižjih dre
ves nih slojih ekscentričnost vse bolj izgublja. Seveda ta u.gotovitev ne· velja za 
tiste bukve i·z nižjih drevesnih slojev, ki so zaradi fototmpizma ali po·škodb 
nagnjene v dolinsko smer. p,ri .sestojih, ki niso bili negovani, .zlasti pri onih, ki 
.niso bili pravočasno. čiščeni in r~dčeni, p-ogosteje naletimo na take bukve kot 
sicer,_ ker so le-te posledica neusmerjevane bo·rbe za svetlobo in prirodnega izlo
čanja v hukavih ,sestojih, ki se v naŠiih razmerah odlikujejo z izredno vitalnostjo 
in biološko mo·čjo. 

Končno je zanimivo in za gojitelja gozdov pomembno, da naše meritve niso 
FOkazale znatnejšega povprečja v deformaciji krošenj, ker podatki raJzpredelnice 
o odstotni udelež.bi obeh značilnih premerov sestojnih krošenj na navzkrižnem 
.sestojnem premeru !krošenj kažejo največ le do 2% razlike. Tudi defo·rmacija 
kro-šnje v smeri največje nagnJenosti terena v odnosu na sestojni premer krošenj 
v smeri slo~nic nam daje le nepomembn.e odstotke: pri .. prvi ploskvi 5%, pri drugi 
3%, pri tretji le 1% in .celo pr~ Q:<IJdnji komaj 5%. 

Na podlagi teh ugotovitev o vplivu nagnjenosti terena na ekscentričnost 
'bu.kovih krošenj je mogoče presoditi, kakšen V1pliv ima terenska inklinacija na 
·stabiln·ost bukovih d:reves in na stopnjo no-tranjih nwpetosti, ki lahko poškodujejo 
·drevo ali njegove dele, kadar se na k'fo~nji na;kopiči težek ledeni oklep. Tudi 
kadar ekscentrične krošnje niso obtežene z ledom, zara·di svoje lastne teže eno
stransko obremenjujejo· drevo, zato je na sbrminah .pri bukvah ·z ekscentrično 
krošnjo zgo·rnji del debla navadno tudi hrez izredne O'btežitve na;gnjen v dolinsko 
stran. 

V koliko·r ekscentrična kra-šnja že z . lastno težo ne •premakne težiščnice izven 
središča ·dreveonega podnožja v -dolinsko smer, se bo ·to .prav g.otovo 'Zgodi•lo pod 
pritiskom ledenega bremena. Pri tem se žlednate veje in vejice pobesi jo ter pri 
bukvah, ki imajo metlasto krošnjo, povečajo širino krošnje in na ta način tudi 
njeno ekscentričnost. Bukve z metlasto krošnjo, t. j. \':i habitusom, ki spominja na 
brezovo metlo in ima zelo majhen vra..stni ·kot, srečujemo namreč kaj pogo-sto po 
naših gozdovih, včasih pornešane z bukvami, ki im~jo veje z navadnimi vrastnimi 
koti (koti .insercije). Neredko naletimo pri nas tudi na sestoje, v katerih so zasto
pani izključno le predstavniki tega bu'ko;vega ti•pa. Sp-loh pa. nam genetska raz
is.kovanja naših buko·vih go~z.dov obetajo zelo ·zanimiva p.resenečenja. 

Pri bukvah, ki ima:jo okscentrične krošnje, zlasti če je .pri tem še deblo 
ukrivljeno ali nagnjeno v doliwko smer, in take niso 1redke, če gozd ni bil ustrezno 
negovan, se bo deblo pod pritiskom ledenega bremena kaj kmalu začelo kriviti 
in se bo na ta način težiščnica ·Še ho-lj odmikala od drevesnega podno·žišča. Tako 
krivljenje ·debla povzroča nadaljnje odmikanje težišča ledenega bremena in s tem 
tudi drevesne težiščnice od drevesnega podnožja. 

Sila, s katoro ekscentrična k.rošnja ogroža drevesne ravnotežje, 1pa ni irražena 
le v ·stopnji ekscentričnosti njene vodo,ravne P'rojekcije, ampak prav tako tudi v 
n'esi:metričnosti vertikalne projekcije glede na vzdolžno drevesne os. Nesimetričnost 
krošnje na strmih terenih se namreč ne kaže le v tem, da so veje v dolinsko stran 
.daljše in .krepkeje razvite, ampak tudi v tem, da je na dolinski strani več vej ter 
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:so le-te praviloma razpoTejene niže 'PO deblu kot na višinski strani. Pri nagnjenih 
terenih to.rej nimamo opraviti le s ;površinsko, ampak tudi s prostorninsko nesime
tričnostjo · krošenj. 

Pritisk, ki ga ledeno hreme izvaja na krošnjo, se ne prenaša le v smeri tlačne 
sile, ampak nastajajo v dreveSIU hkrati tudi upo.gibne, vlačne in natezne napetosti. 
Skrajni -izid tega statično ·zamotanega drevesnega položaja je lahko raznovrsten: 
ali drevo v določenem bolj ali manj &premenjenern po-ložaju ohrani sposobna.st za 
nadaljnjo US'PeŠno rast, ali ga pritisk tako· skrivi, da ni veČ :primerno . .za nadaljnjo 
proizvodnjo lesa, ali se •prelomi ni,zko v kro·šnji ali na deblu, ali pa stopnja ln 

Slika 3. Le v o : bukovje z vejami, ki imajo velik :vrastni. kot. De s no : metlaste bukve 
z vejami, ki imajo majhen vrastni kot. 

način usidranosti korenin ne moreta več kljubovati deluja.čim silam, ki drevo 
izkorenini jo. 

Gozdna tla so temelj, v katerem je zasidrana ko.reninje. V tem temelju mora 
imeti težka urevesna gmota čvrsto. opooro. Skrajna mera ·ko·reninam dostopne globine 
pa ni vedno določena s položajem neprodornih kameninskih plasti. To dejstvo je 
zlasti važno pri bu:kvi, ki s.icer potrebuje razmeroma globoka tla, vendar uspeva 
tudi na srednje globokih tleh. Zato je treba pri tej dTevesni vrsti posebno skrbno 
upo·števati nagnjeno.st terena in dejstvo·, da bukev ni čv.rsto usidrana, če njene 
korenine ne zajemajo zadosten talni prosto;r in ne oblikujejo gostega ·spleta, kot 
bi to .glede na svo1je la~tnosti mogle . llukev bo imela za-dostno opo·ro tudi v srednje 
globokih tleh, čeprav so morebiti močneje nagnjena, če jL v tleh dovolj srednje 
velikih skal samic in ;kršja, ki poveču,jejo talno težo ter jih bukove korenine 
opletajo in na ta ··način utrjujejo .drevesni po-ložaj. Zelo važen činitelj je tudi 
medsebojno prepletanje korenin dveh ali več sosednih dreves. Medsebojna opora 
dveh ali· več dreves je posebno :moi:na takrat, kadar se v tleh prepletajo- korenine 
bukev, ki pripadajo različnim biološkim razredom. Pri tem si ko.renine dominanlnih 
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m kodominantn.ih bukev prisvajajo pretežno nižje talne horizonte, VISJe sloje pa 
zavzemajo buikve iz nižjih bioloških 1razredov. Seveda se v borbi za prostor v tleh 
korenine sosednih dreves , ki rptr~padajo različnim biološkim ra~zredom, tudi med
sebojno mo·čno prepletajo. Ves ta koreninski splet .sosednih različno razvitih 
dreves do neverjetne mere utrjuje ko.reninsko moč, kompaktnost in adhezijo tal 
ter s tem tudi ·stabilnost po~ame·znega drevesa, kar je .posebno važno pri indivi-
duih, ki zaradi svoje v~ra-sti lahko hitro )pridejo v la:bilen položaj. · 

Kakšen bo končen izid, je odvi-sno od vseh ali pa v določenem primeru le od 
kritičnih činiteljev. V konkretnem primeru lanskoletnih ·poškodb po ledu v idrijskih 
gozdovih ni bil odločilen veter, zato tudi temu činitelju pri našem obravnavanju. 
ne bom posvetil posebne pozornosti, čeprav lahko v podobnih ali celo manj kritičnih 
primerih odjg~a odločilno vlogo. 

4. Stabilnost buk~vih sesto·jev 

S ,pomočjo ra?Jpoložljivih poda:tkov iz poškodovanih ~d·rijskih ·gozdov bom 
skušal najprej podati analizo ko-nkretnih sestojnih odnosa..; onih elementov, o· 
katerih smo se v ~prejšnjem poglavj~ -prepričal i , da so 1pri stabilno-sti gozdnega 
drevesa pom~mbni, torej tudi. za trdnos-t sestoja o-dlo·čilni. Spričo ·dejstev, ki smo· 
jih v prejšnjem poglavju obdelali, nas ne bo . presenetilo, če bomo iz podatkov o 
zarasti prizadetih o·ddelkov id.rijskih gozdov izluščili določene zakonitosti, iz 
katerih bo mogoče do1oči,ti .primerne smernice. 

Za presojo o. odnosu zg.radbe sestoja v 'Po·sameznih 1poškodovanih oddelkih in 
stopnje po·ško-dbe bo za primerjavo primernejša go·zdna zarast kot .pa ab-solutna 
količin~ lesne .zaloge v po-sameznem oddelku. RaZlpredelnica št. 4 nam kaže pro
centualno razčleni tev poškodovane go·:odne po-vršine glede na zarast. 

ZaraSJt 

Površina 25% 

0.9 

26% 

0.8 

16% 

o. 7 

14% 

0.6 

14% 

R<11z:predelnica št. 4 

0.'5 

1% 
0.4 

3% 
0.3 

1% 

V.idimo, da rpripada sestojem s p-opolnejšo •zara:stjo visok odstotek poškodo
vanih gozdnih površin, medtem ko so bili cgo·z,dovi z nepopolno zarastjo manj 
prizadeti po ledu. če .prikazani odnos dopolnimo še glede na intenzivno-st poškodb, 
t. j. če stopnje poškodb >>S« razčlenimo glede na ~arast in suma-rične vrednosti za 
vsako sto,pnjo zarasti izr3.1zimo v % o·d suma:r.ične v.redno·sti poškodb za vse priza
dete sestoje, dobi·mo ·zaželene ·podatke, prikazane v ra~bp·redelnici št. 5,· ki nam 
predočujejo odnos zarasti in stop-enj po~kodb. 

Zarast 1- 0.9 

Stopnja poškodbe (S) 52% 

0.8-0.7 

34% 

Razpredelnica št. 5 

0.6-0.5 

10% 

0.4-0.3 

4% 

Proceutualno razmerje naJm jasno kaže, da so bili v mejah prizadetega pod
ročja bukovi go.zdovi s polno zarastjo močneje poškodovani po ledu kot gozdovi 
z nepopolno za.rastjo. Kor pri ocenjevanju Š·kode niso ugotovili števila poškodo
vanih dreves, žal ne moremo gomje razčlenitve podikrepirti z analizo ·.po·Škodb glede 
na število pri•zadetih dreves. S pomočjo pod~tkov ene in ·druge vrste bi mogli z 
večjo gotovostjo skle.pati o Vtplivu zgradbe sestaja, torej tudi gojitvenih ukrepov 
na stabilnost bukovih gozdov. Toda tudi na rpo.dlagi r<l!zČlenitve po·škod'b glede na 
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·zarast se mo·remo s preceJSnJo gotovo.stjo opredeliti za sklep, da padajo-či odstotek 
po,škodb za sestoje z manj·šo zarastjo· ni slučajnost, ampak funkcija zgradbe 
sestojev, le-ta pa rezultat ustroja posameznih dreves in njihovega medsebojnega 
položaja. 

Zanimive podatke dobimo tudi, če razčleni.mo :p-oškodovane idrijske gozdove 
glede na njihovo staro·st. Od celotne stopnje poškodbe (S) odpade 16% na gozdove, 
ki so mlajši od 50 let, 38% na gozdove, ki so stari od 50 do 100 let in 46% na 
gozdove nad 1 OO Jet. Ti podatki potrjujejo, da so poleg dednih lastnosti in 
rastiščnih razmer .goji.tveni ukrepi soodločilni za stabilnost bukovega sestaja, kajti 

·Slika 4. Iz gozdnih razyalin pospravlja sekira poškodovano bukovino. Preslabo usidrane 
bukve niso vzdržale pritiska izredne obremenitve in so ob padcu zrušile tudi stabilnejše 

drevje. To medsebojno -podiranje se je ustavilo šele pri skupinah jelk. 

-obliko·vanje posebnosti pri d-revesni zgradbi postaja s starostjo vedno izrazitejše. 
S staranjem raste poudarek v obli:ki in velikosti krošnje, ra~merj.u drevesnih 
debelin in višin, for.mah in ustroju debel ter ·stopnjah usidranosh. Jasno je, da 
pravilni gojitveni ukrepi usmerjajo razvoj teh či,niteljev k povečanju drevesne in 
.sestojne stabilnosti, me·dtem ko o:puščeni ali pa napačni goji·tveni ukrepi vodijo 
drevo in sestoje do takš·nih sainoraslih ali nenormalno· pretiranih oblik in lastnosti, 
ki v določenih neugo·d1nih rastiščnih razmerah zmanjšujejo· sta-bilnost, ali p-a je 
vsaj ne krepijo: Negativni činitelji, ki jih drevo in go·zd zara·di OJpuščenih ali 
na!pačnih gojitvenih ukrepov pridobi ali 'Poveča, se p:ri doraščajočem ali doraslem 
drevesu· ne kažejo le v ·p.retiranem obsegu, ampak določeno· starostno absolutno 
povečanje negativnih lastnol'i-ti ima za posledico nesorazmerno večje relativne 
nepro;porcional,nosli, ki se ob neugo1dnih razmerah manifestirajo v statični neurav
noteženosti drevesa in sestoja. Podatki o stopnji poškodb glede na starost pr1za
.detih sestojev tor.ej O·Č"itO nakazujejo, -da imamo opravka S slabo gojenimi gozde-vi. 
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pri katerih se je stabiln_ost dreves in sestojev s starostjo poslabšala, namesto da 
bi jo z ustreznimi goj1tvenimi ukrepi utrdili. 

Zgodo-v.ina i-drijskih gozdov nam osvetljuje njihovo dosedanjo .razvojno pot, 
zlasti glede na jakost in način njihovega izkori-ščanja ter izvajanja gojitvenih. 
ukrepov, pos~bno redčenj, ter tako ·pojasnjuje njihovo· sedanje stanje in obravna
vano ~katastrofo. 

Od ok. 6600 ha idrijskih goz.dov, ki imajo gospodarski značaj, odpade 17% na 
čiste bukove gozdove in 63% na hu.kove gozdove, ·ki jim je primešanih le prav 
malo iglavcev, poglavitno jelke. Na sestoje li-stavcev, po-sebno· bukve, s -primerno 
primesjo iglavcev o<1pade Jcornaj 20% celotne površine gospodarskih gozdov. 

Iz topografske, talne, · klimatične in fitosociološke karakteristike idrijskih 
gozdov, ki smo jo podali v prvem poglavju, lahko sklepamo, da .rastiščne razmere 
ne ustrezajo le ·bukvi, ampatk hkTati tudi jel·ki in •ponekod rudi ·smreki. Zato velike 
površine čis·tih hukovjh g1n·dov in hukovih se&tojev z malo primešane jelke nimajo 
opravičila niti z ,gozdnogospodarskega, še manj pa 'z gozdnogojitvenega in biolo
škega stališča. Spričo predočenega torej niso izrabljene prirodne možnosti za 
povečanje prirastka in .produkcijo mo~no iskanega lesa iglav~ev , hkrati pa je dana 
možnost, ·da se škodljivo uveljavijo gozdnogoji.tvene .pomanjkljivosti, neogibni 
spremljevalci vseh sestojev, •ki so pod človeškim del-ovanjem spremenjeni v s-koraj 
al•i povsem čiste go·zdove. Na ·podlagi razvoj~Tiega stadija ,gozdne vegetacije lahko s 
precejšnjo gotovostjo sklepamo, da so čisti in skoraj čisti bukovi gozdo-vi na 
območju GU Idrija na..stali rprcdvs'em zato, ker ima bukev na obrav·navanem 
področju zvečine biolo·ško premoč na.d jelko. Razen tega s-o go-s-podarili do sedaj 
v i.drijs·kih gozdovih in jih pomlajali sko.raj izključno le s po-stopno· sečnjo· , ki za 
pomlajevanje jelke ni nič kaj .primerna, bukvi pa .posebno .dobro 1prija in na ta 
način biološko neenakost obeh d·revesnih VJ"St v korist bukve še po·večava . Hkrati 
pa sta v bukovih .go·zdovih vztrajno •in močno .zmanjševala -delež jelke zlasti 
velika ·potreba za lesom iglavcev, posebno v ·zvezi s porabo v idorijs·kem -rudniku. 
ter stanje gozdne transportne mreže. Razen že znanega stali~ča, ki so ga zavzemali 
trg in -potrošni~i do bukovine, je hila 1potreba idrijskega rudnika ·kot glavnega 
in odločilnega , svoječasno celo izključnega potrošnika lesa iz idrijskih goz-dov, še 
posebno orienti-rana na les iglavcev, :medtem ko je od bukov1h •pro-izvo·dov uporab
ljala izključno le oglje in d'rva. Take .zahteve so povz·ročile ~pos.pešeno izsekavanje 
jelke. 

Edine gozdne komunikacije v idrijskih gozdovcih, dolinske ceste ob rečicah 
ter vodni tokovi teh rečic, ISO bile od časa ·do časa povezovane z gazdovi le s 
pomočjo preprostih gravitacij·skih naprav. Ta .primitivni način transpo-rta pa je 
terjal intenzivne oksploatacijske posege na manj-ših .površinah i.n glede na svoj 
z'n.ačaj omo.go·čal •prevoz le blllkovih d.rv in oglja ter tehničnega lesa iglavcev. Drče, 
riže in plavljenje -pa so skoraj •popolnoma onemogočali transport dcbelejših 
bukovih sortimentov, zlasti hlodov. Vse to nam pojasnjuje, zakaj je p·rišlo do-

. obsežnih površin čistih in skoraj čistih bukovih sestojev. 
Splošne prednosti mešanih go?Jdov so znane, zato se omejujem le na ugoto

vitve, ki se nanašajo na st<llbilnost mešanih bukovih in je1o.vih go-zdov. V arealu 
obravnavane go-zdne združbe, :zlasti tpri slabših rastiščnih Tazmerah (srednje .glo
boka tla, večje strmine itd.), je jel.ka znatno· o.dpornejša od bukve, -posebno glede 
poško-db po žledu · in snegu . To je Tazumljivo gle-de na ustroj krošnje, vrastni kot 
jelovih vej, -koreninskega. s.oistema ter .mehanskih lastnosti njenega lesa. Zato pri
merna primes jelke . močno utrjuje stabilnost sestaja, kjer so jdke čvrsti o•pomiki, 
na katerih se ustavlja značilno meds~bojno za;poredno naslanjanj.e in podiranje 
bukev. Nadaljnja sta·bilizatorska vloga jelJke je, -da S·.pričo .svojega nagnjecja k 
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tvorbi prebiralne strukture bodisi samo.dejno uvaja bodi.si olajšuje gojitelju pre
vedbo bolj .ali manj enoslojn1h gozd·ov v sestoje s stopničasto vertikalno strukturo, 
t. j. v zgradbo, ki jamči go-zdu maksimalno stabilnost. 

Ra·zlaga, ki sem jo predložil v začetku tega poglavja ·glede odvisno-sti stabil
nosti ses.toja od go.zdnogojitvenih ukrepov, nam narekuje sklep o po-membnosti 
redčenj za sta,bilizacijo bukovih sestojev, zlasti na manj ustreznih .rastiščih. Nek· 
danji idrijski .gozda-rji, ki so bili, kot večina njihovih stanovskih tovari-šev, p-ristaši 
nizkilt redčenj, so- našli hvaležno .pod:po:ro za . izvajanje takih redčenj ·zlasti v 

Slika 5. Bukov sestoj s primerno razvitimi biološ·kimi razredi. St-opničasti vertikalni profil 
utrJuje gozdu stabilnost, tako da navzlic strmini, phtvim tl-om .in veliki nacl.monski višini 
kljubuje ledu in vetru. (Sedelšček nad Kamniško Bistrico, oddelek 32/b, nadmorska višina 

900 m, severovzho<.lna lega, nagib 20°). 

vehkih potrebah idrijskega rudniika na oglju. (V letih od 1873 do 1886 se je n. pr. 
letno skuhalo v ko.pah •po 1400 m3 lesa, pozneje pa še več . ) Nizka redčenja so 
dajala naj;primernejši material z.a ogljarjenje, ki je rpoleg obča-snih donosov od 
postopnih sečenj dajal stalen vir za proizvodnjo oglja. Razumljivo je torej, da 
se je v teh gozdovih ogljarilo ne le vedno in povsod,· ampak ·da so v zvezi s tem 
povečini izvajali srednjemočno ali celo intenzivno nizko redčenje . Bukve, ki so 
pripadale 5. i·n 4. biolo~emu .razredu (,po Kraftu), so :pri redčenju prav gotovo 
žrtvoval•i v kope, kot lahko sklep~mo i·z sedanjega stanja idrij.skih buko:vih gozdov~ 
Verjetno so pri redčenjih posekali tudi številne predstavnike 2. biološkega razreda, 
ta-ko da so sestoj skrčili ,praviloma le na l. bioloŠlki razred in na ta . način. rprirodno 
slojevitost gozda ·nasilno ;preobJi·kovali v enoplastni gozd z vsemi že znanimi 
poma_njklfi'vo-stmi. in slabostmi. Z nizkim ·.redčenjem -so .torej oropali go-zd vseh 
polnilnih elementov in njihovega stabilizato·rskega delovanja. Pripadni.ki nižjih 
drevesnih slojev vplivajo namreč večstransko na povečanje trdnosti gozda: z 
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ustrezno ~a~poreditvijo raozno,slojnih krošenj, z opisanim prepletanjem koreninja, 
ki po;yečava stopnjo us~ruranja , ter končno- s številno prisotno\Stjo sestojnih elemen
•tov, ki imajo pr-i pravilni negi, zlasti v manj ugodnih ,rastiščnih razmerah, glede na 
obliko krošnje največjo individualno stabilnost. čim številnejša udeležba statično 
trdnih .dreves, ki so zastopana v negovanem rpolnilnem sloju, krepi stojnost celot
nega sestoj a in izo-lira morebitne po·sa.m(;zne rpo-škoclbe vla,dajočih dnves ter na ta 
način močno omejuje škodo. 
, Odveč bi bilo podrobno rpresojati koristnost visokega redčenja v primerjavi 
z nizkim. Vendar ne smemo ,prezreti dejstva, da le visoko· redčenje sprošča ude
le-žence nižjih in višjih sestojnih plasti in tako te in one s pomočjo opisanih 
statično-reaktiv.nih drevesnih delovanj utrjuje v njihovi odpornosti. Niz>ko redčenje 
pa ne ·Sprošča niti polnilnega sloja, ker ga likvidira, niti glavnega dela sestaja, 
ker v njega ne posega;· zato v ničemer ne prispeva k povečanju ·stabilnosti gozda. 
Od visokega .redčenja lahko 1pričakujemo, da rz odstranjevanjem dreves, ki so glede 
na volumen krošnje statično manj trdna, in s prizanašanjem .pri·p<Ldnikom nižjih 
plasti, 'ki se glede na krošnjo odlikujejo :Z razmeroma dobro stojnostjo, zlasti v 
skromnejših ras-tiščnih razmerah pomembno tpovečarno stabilnost sestoja v izogib 
katastrofam, kakršna je v obravnavanem prime,ru ·doletela idrijske gozdove. 

5. Sklep·· 

Anali·za okolnosti, za-radi katerih je_ prišlo, ·do lanske ,katastrofe v idrijskih 
blllkovih ,gorzdovih, in razčl enitev činiteljev, ki v največji meri odločajo o stabil
nosti drevesa in sestoja, nam potrjujeta, da ni dovolj, ·Če gojitelj gozdov stremi 
za· -do-sego že sp1o,šno •.priznanih .gojitvenih načel. ampak mora hkrati misliti tudi 
na stabilnos-t gozdov, :zla·sti v sk.romnej-ših rastiščnih razmerah. 

Primer idrijske katastro.fe nas še posebno navaja na to, da spoznavamo in 
upoštevamo no:rmalne in posebne lastnosti posameznega ·drevesa, ki se oblikujejo 
ne le iz .de-dnih lastnosti in pod splošnimi vplivi okolja, amcpak ji·h usmerjajo 
meh.anski momenti reaktivnega značaja. 

Razlaga idrijskega primera je omejena le na obrisno obravnavanje vprašanja 
S>tabilnosti goz.da in ne skuša biti i'zonpna pri navajanju in analizi okolnosti in 
vzroko·v. P-ričujoči IP'risp~ovek potrjuje v cposebnih konkretnih razmerah določena, 
že znana nam gojitvena načela, obenem 1pa nas navaja na nove misli o nekaterih 
odločilnih vzrokih obravnavane .gozdne ka.tastrofe. Povezava teh in onih pa naj bi 
bila izražena na kratko v sledečih točkah: 

l. V.zrročna rpo:vezanost drevesnih obli~k in njiho-va korelacija z ·drevesne sta
bilnostjo ni le fiziolo-škega značaja, ampak tu.di mehansko reaktivnega. Zato 
moramo korigirati otr.ditve, ki so jih objavili nekateri sicer ugledni strokovnjaki 
o izključni in neposredni odvisno~ti orientacije ·debelinskega prira·stka od oblike 
krošnje. 

2. Elementi drevesnega· ustroja: višina debelnega težišča, rprosto,rnina in eks
centričnost krošnje, reaktivno p·ovečan prirastek debla in vrastni kot (kot insercije) 
vej pri bukvi so za stabilnost bukovih goz.dov ob pojavi požleda najodločilnejši. 

3. 'PTi obra<Vnavanih poškodbah mo:ramo pr.i.pisati <Soodločilno, vlogo činiteljem 
sestojne zgradbe, kajti v viso'ko· organiziranem sestoju s stopničasto vertikalno 
strukturo, ki je ·dosegljiva le z visokim -redčenjem, negu.jemo tudi nižje biološke 
razrede in krepimo tako sta:bilnost sestaja. S 'PO·seganjem v zgornjo rdrevesno plast 
pa odstranjujemo ·drevesa, ki -so- glede na prostornino kro-šnje najlabilnejša in 
tako utrjujemo stojnost gozda. Najtrdnejša stopnjo v zgradbi sestaja bomo do
segli, Če se bomo čimbolj približali visorki obliki sožitja vseh članov gozdne 
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~ivljenjske sku,pnosti. To pa bo mogoče le ob •prime~"l;lih odnosih biološko in 
statično n~enak~h -sestojni~ ~ekmecev,. torej tr~di glavn~ga in ~olnilnega dela se-stoja. 

4. Pn.merm medseboJm -drervesm odnos1 v sestOJU se ne uveljavljajo samo v 
stabilizatorskem vplivu ~topničastega vertikalnega razporeda krošenj, ampak se 
hkrati kažejo v medsebojnem prepletanju drevesnih korenin, t. j. v tr·dnejšem 
zasidranju drevja. 

5. Skrb za čim večjo ·stabilnost gozdov, zlasti pri skromnih rastiščnih razme
rah, močno potrjuje <p-rednost, k-i jo -znane gozdnogojitvene zahteve ,pri:zna-vajo 
visokemu redčenju pred -drugimi načini rahljanja sestojev. 

6. S pTeohrazbo mešanih gozdov bukve ·in jelke v pretežno čiste b.ukove 
go·zdove zmanjšujemo utrjevalni Vlpliv jelke, ki zlasti v skrol_!lnejših rastiščnih 
razmerah močno krepi stabilnost gozdov. 

DIE EISANHANGKATASTROPHE IN DEN FORSTEN VON IDRIA -
ElNE ANREGUNG ZU BETRACHTUNGEN DBER DIE STANDFESTIGKEIT VON 

BUCHENBEST AND EN 

Im vergan.genen Winter, -zw.i-schen .dem 18. und 21. Dezember, kam es in den Wal
'dungen der F-ors.tverwaltung Idria zu einer bemerkenswerten Ka1astrophe. Der Eisanhaog, 
der sich inf.olge besonderer Witterungsbedingungen an den Baumkronen bildete, bewirkte 
in Buchenbest;inden Entwurzelung und Bruch ·v·on cca. 42.000 fm . In grosserem oder gerin
gerem Masse wurden 51 Wa1dabteilungen heimgesucht u. zw. hauptsachlich solche mit 
nordl. und nordostl. Exposition und in 500 bis 900 m Seehohe. Der Schaden erfasste ins
gesamt ungefahr 600 ha Waldfliiche und vernichtete in den betroffenen Ahteilungen 
-10-80% des Holzvorrates. 

Die Analyse von Umfang und Hohe des entstandenen Schadens erga·b interessante 
:Ein-:zelheiten ·und :r.ei.gte bestinunte charaiktcristische Merkmale auf, aus denen der Verfasser 
-entsprechcnde Scbliisse zieht und gewi-sse Empfehlungen ableitet. Die Gliederung de.r betrof
fenen Walder bzgl. der Bestockung ze i-gt, class vollkommencr bestockte Buchenbestande 
starker beschadigt wurden, class dagegen der Schaden in schwacher bestockten Bestanden 
.geringer war. Di·e Reihung der in Mitleidenschaft gezo.genen Bestande nach Alter zeigt 
folgerichtig, -class jiingere Wilder weniger li-tten als altere, am argsten wurden hiebsreife 
BuchenbesUinde heimgesucht. Der Verfa-sser weist auf fehlerhafte waldbauliche Massnahmen 
'wahrend der Entwicklung dieser Bestande hin, die entscheidend -zur Entstebung der Kata
str:ophe bei-trugen. Seinerzeit durchgefi.ihrte Niederdurchforstungen zerstorten den stufen
formigen Aufbau des Vertikalprofils und beeintrachtigen so die Stabili-tat dieser Walder. 
Auch die Dberfuhrung vnn MischbesUinden aus Buche und Tanne in fast reine Buchenbe
sUinde erhohte die Labi:litat dieser Bestande, besonders auf geringeren Standorten. Die 
Erfahrungen im vorliegenden Falle zeigen, dass sich die Tanne bei der Eisanhangkata
-strophe gut bewahrte und nur ausnahm.sweise beschadigt wurdc. 

ber Verfasse.r grunde.t seine Ausfuhrunge.n auf die Resulta.te von Mcssungeu, die er 
seinef'Zeit auf Buchenprobeflachen vornahm. Zum Vergleich benu-tzt er -die Daten von 4 
Probeflachen, die nach Standort und Ex.po·siti·on in den wicbtigsten Grundziigen ungcfahr 
den geschadig.ten Waldungen von ldria cntsprechen. Aus der A·bhangigkeit der Ex.z.entri
zitiit der Baumkrone vom Grade der Gelandeneigung, welche durch .die Messungsergebnisse 
des Verfassers festge-stellt wurde, ergib.t sich die ausserordentliche Bedeutung, welche die 
Exzentri·zitat der Krone - insbes.ondere bei bescheideneren Standortsbedingungcn - fur 
die Standfestigkeit 'S.owohl einzelner S.ti.imme, als auch ganzer Bestande hat. Hiebei kommt 
der Verfasser zum Schlusse, class man die bisherigen Beh<l!up·Lungen verschiedener Fach
manner iiber die unm.ittelhare Abhang.igkeit der Orientierung des SUirkezuwachses von 
der OrienLierung der Exzentrizitiit der Baumkrone in geneigtem und steilem Gelinde 
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richtigstellen miisse. Der Verfasser macht darauf aufmer1.1Sam, class fiir die Standfestigkeit 
der Buche bei Ei-s<t!nhang ausser der Hobenla:ge des Stammschwer.pun.ktes, des Raumgehaltes 
und der Exzentr.i:zitat der Kr.one und des reaktiv ver.gr&ssserten Zuwachses auch der 
Insertionswjn•kel ·der Aste mitbestimmend sei. Als kennzeichnendes Beis:piel fuhr-t er die 
sGgenannten ))Beserrbucheo« an, welche man nicbt our als Beimiscbung zu gewoholicben 
Buchen, sondern auch in reinen Bestanden antriff.t. 

Seinen Ver-such wenigstens iQ. den Grundziigen die ursachlicbe Verbundenheit und 
den gegenseitigen Einfluss der Fa·ktoren darzulegen, die i.iber Standfestigkeit einzelner 
BuchensHimme, besonder.s bei bescbeideneren Standortsbedingungen, entscheiden, ergao.zt 
der Verfasser mit einer kritischen Beurteilung des sta·tischen Z.Ustandes des Bestandes in 
B.ezug auf das Verhalten der einzelnen Stiimme zueinander als Rezultat entsprechender 
waldbaulicher Massnahmen. Hiebei legt er besonderen Wert auf. die Ausgestaltung einer 
hoch organisierten Pflanzeugemeinoschaft, die hiologisch ungleich sta:nken und statisch 
ungleich gefe.stigten Bestandeselemeoten entsprecbende Entwicklungsbedingungen gewahrt, 
die Standfestigkeit des Waldes a.qer bis zu dem Masse steigert, dass er in der Lage ist 
solchen Witterunogsunhilden, wie der Eisanhang im behandelten Falle, 2u trotzen. 

Bei der Untersuchung des Einflusses der verschiedeoen FaMoren auf die Stabilitat 
des Waldes kommt der Verfasser schliesslich .zum. Scblusse, dass es notwendig ware 
gros.sere Aufroer:ksamkeit ,den verschiedenen Messungsergebnissen und der Analyse der 
Faktoren zu widmen, die fur Standfesti.gkeit des Waldcs und das Bestandesgleichgewicbt 
entscheidend sind. 

Slovstvo 

R. Badjura, Ljuds.ka geografija - terensko j,zra,zoslovje, Ljubljana 1953. 
H. Burger, Danische und schweizerischc Buchen, Scbweiz. Zei.tschr. f. Forstw. 1933/46. 
H. Burger, Holz, Blattmenge und Zuwach15 der Buche, Mitteilungen der schweiz. Anstalt 

f. d. f.orst. Versuchswesen, ZiiDich 1950. 
A. Engler, Trop.ismen und excentrisches Dickenwachstum der Baume, Zurich 1918. 
F. Hartmann, Unter-suchungen uber Ursachen und Gesetzmassi.gk·eit ex·zentrischeil Dicken-

wachstums, For.stwiss. Cbl. 1952/54. 
H. Hilf, Wurzelstudien an Waldbiiumen, W.ien 1927. 
J. Krahl-Urban, Rassenfragen bei Eicben und Buchen, Allgero. Forstzeitschrif.t 1953/54. 
]. Krah1-Ur·han, Erbanlagen und Ziichtungsmoglichkeiten bei Rotbuche, Stiel- und Trauben-

eiche, Zeitschr. f. Forstgen. und F.orstpflanzenz. 1952/144. 
H. Leibun~gut. Der Wald, eine Lebeosgemeinschaft, Zurich 1951. 
I. Lončaric, Nega gozda, Ljubljana 1953. . 
E. Munch, Entstehungsursachen und W.irkung des Druck- und Zugholzes der Baume, 

Silva 1937/25. 
W. Rosenfeld, Erforschung der Bruchka·tastrophen in den Beskiden von 1875-1942,. 

Forstw. Zentrallblat 1944. 
W. Scbade1in, Die Auslesedurchforstung als Erziehungsbetrieb hochster Wertleistung., 

Bern 1942. 
R. Trendelenburg, Das Holz als RohS'toff, Berlin 1939. !'. 
L. Tschermak, WaJdbau auf pflanzengeographisch-Okologischer Gnundlage, Wien 1950'. 
A. Ugrenovic, Tehnologija drveta, Zagreb 1932. 

146 



/ 

NAKOLENKE ZA GOZDNE DELAVCE 
Ing. Janez Jerman (Ljubljana) 

Z novim gospodarskim sistemom in s prehodom k samoupravljanju podjetij 
se je tudi marsikje v ,gozdarstvu ·sprožila iniciativa, želja po napredku in za boljše 
načine dela. Med drugimi pridobitvami, ki jih pri nas osvajamo težko , počasi in 
z neš.tet~mi pomisleki, so tudi ščit.niki 1za ·kolena ali nakolenke za gozdne delavce: 

V naših stroko.vnih krogih so nakolenke 1poznane že ·dalj časa, saj se je o 
njih že .dovolj govo-rilo in tudi naša strokovna literatTUra jih omenja in pr~poroča. 
Izdelane so iz ·debelega usnja, lahko so .pa -tudi i~ gume, polivinila ali pločevine. 
Prak~a drugod je ,pokazala, da so za go2ldarstvo iz več razlogov (ne prepuščajo 
vode, ohranijo obliko, so lahke in pod.) najboljše usnjene na:kolenke. Od gornje 
tretjine naJprej so za,pognjene nazaj (nav.zgor), da ščitijo koleno pred v.odo in .pred 
udarci z gornje strani. Na .zunanji strani imajo ok. l. cm visoke gumbe iz usnja in 
kovinskih vložkov, da po spolzkih tleh ne .drčijo in da ·se preveč ne vdirajo v blato-, 
mah ali '5neg. Znotraj so ohlo·žene z debelo in mehko ,klohučevino, da .delavec laže 
kleči in da zadržuje toplCito ko.Jena. Zad.aj imajo· dva jermena za pričvrstitev na 

Slika l. Pri klečanju se jermena 
zajedata pod koleno spodnji del 

nakolenke pa zija. 
(Orig.) 

noogo nad in pod kolenom. Dobro služijo pri vsakem .g-ozdnem delu, n. pr. pri 
šečnji, izdelavi, spravilu, nakladanju, izvozu itd., in v vsakem polo.žaj-u noge (kleče, 
stoje, pri hoji itd.). 

Predvsem ščitijo nakolenke .delavče~a kolena pred mrazom, vlago, sklepnim 
revmatizmom in še hujšimi boleznimi. Gozdni ·delavec prekleči velik del svojega 
delovnega časa na mrzlem kamnu, v m01krem mahu, na ·blatni in mokri zemlji, na 
ledu ali v snegu. Hlače na kolenih ima mokre cele ·dneve, pozimi in poleti, v vetru 
in mrazu. Po1eti ob sončnih dnevih o.pravlja delo v .senci dreves, kjer so tla 
pokrita q, mokrim maham in si ne posuši in ne ogreje ·kolen ,preje, kot šele .zvečer 
doma ob ognju. 2e od nekdaj 5o .gozdni delavci nosili ·na kolenih z debelim 
usnjem ohšite hlače. To je bil nekak predhodnik usnjenih nakolenk, ki še zdaleč 
ni mogel zaščititi kolen tako kot nakolenke. Na hlače 'prišito- usnje ·se namreč kmalu 
zmoči, se premoči ter se zato zelo težko •po-suši, ka·r je za kolena še slabše, kakor 
če bi bila pok-rita samo· z mokri·rni hlačami. Ponekod si delavci •pri poklekovanju 
podlagajo pod koleno deščico, skodlo, toporišče ali kos usnja, lubja in podobno, 
Vse to pa je zelo ·zamudno in premalo učiDJkoNito. 

Druga nekoliko manj pomembna naloga nakolenk je, da ščitijo kolena pred 
udarci in po9kodbarni. Statistika po.škodb- gozdnih delavcev kaže, da je v celoti (ne 
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samo .pri sekačih) največ poškodb prav na kolenih. Delavcu med delom zdrsne pa 
se ujame na koleno·, ·P'ri čemer udari .z njim oh kamen. Voznika ali nakladalca 
udari hlod najraje na koleno·. Drugemu pade ali .se zadene žaga ali sekira ob 
koleno. Sankač in rižar si ovijeta ko1eni z vrečevino, da se .za·ščitita pred udarci 
gozdnih proizvodov. Ravno tako žičničar in drugi. V omenjenih primerih nako
lenka zanesljivo zaščiti koleno, ki je najbolj občutljiv in važen sklep. Poškodba 
kolena ima lahko težke posledice in pogosto za vedno izloči delarvca i·z .gozdnega 
.dela. 

lzboljšava nakolenk švicarskega tipa 

Predlani Gozdno go-spoda-rstvo Bled, lani pa Srednja gozdarska šola v Ljub
ljani sta na o~Snovi švicarskih vzorcev dala izdelati nekaj .parov nakolenk, .. ki so 
jih razdelili med gozdne delavce in dijake, ki so opravljali terensko prakso, "da bi 
preizkusili upo.ra·bljivoM naprave. Ti prvi primeri .na"kolenk so imeli oba jermena 
ra privezQiVanje na koleno pritrjena drugega tik poleg drugega tako, da sta se: 
vlegla v kolenski pregib (glej sliko 1), bila sta to·rej pritrjena na prelomih nako
lenke. ] ermena sta se zapenjala na~·zkr:iž v zaponke, ki so bile s-koraj na sredini 
kolenskega pregiba. Že takoj v začetku se je pokazalo, .da takšna rešitev ni dohra. 
Ko delavec med delom (n. pr. pod.žago·vanje) poklekne, ga namreč kmalu začneta 
jermena in zaponke pod kolenom t i·š ča .ti. Ker jermena in zaponke pritiskajo 
na žilo, noga kmalu otrpne. če pa delavec zapne jermena holj narahlo, mu nako
lenka čim se dvigne iz klečečega 1p·oložaja zdrsi po nogi navzdol. Zato smo 
nakolenkam prešili jermena ta.ko, da ·smo zgornjega .pomaknili čim višje, t. j 
čim bolj na rob ·zgornjega nazaj- za'Pognjenega dela nakoleoke. Ta jermen ima 
nalogo, da dobro zategnjen nad k ole n om (ne v pregibu kolena) drži nako
leruko. na nogi, če delavec stoji ali hodi. Spodnji jermen ·Smo .prešili čim nižje 
navzdol, ·s.koraj na rob spodnjega ravnega dela nakolenke . .Spodnji jermen naj bo 
oh 1 apno zap et, zato da se noga v kolenu lahko prosto pregiblje, kadar delavec 
stoji ali ho.di. Ko pa delavec poklekne, se jermen sam čez mečo avtomatično 
zategne in .pritisne nakolenko k nogi (·glej sliko 2). Zategne se z4to, ker se koleno 
močno skrči in ker ga na..kolenka obdaja, mora .zato narediti večjo pot in se kolenu 
tesno prileže; sedaj jo namreč vežeta oba napeta jermena. To je prva in najvaž
nejša iz1boljšava 1 ki so jo soglasno rpredlagali vsi gozdni ·delavci in se je pozneje 
pri poskusih tudi prav doibro obnesla. · 

Kasneje smo ugotovili, da bi bila izpopolnitev s prestavitvijo jermenov še 
popolnejša, če bi bil zgornji nazaj zapognjeni del nakolenke nekoliko višji, ·da bi 
zgornji jermen lahko pritr.dili še višje nad koleno·. TaJco bi pri bolj suhih in manj 
mišičastih nogah oe mogel zlesti v pregih kolena. Poleg tega naj bi bil ,zgornji 
jermen iz mehkejšega usnja (.mo.rda iz kromo'Vega usnja) in lllWgoče malo širši. 
Delavec, ki je oblečen navadno samo v tanke hlače, takega jermena skoraj ne bi 
čutiL 

P-raksa je tu,di •pokazala, da je bilo usnje, iz katerega. je bil iz.delan švicarski 
vzo.rec, pretrdo in da je kmalu začelo puščati vodo. To pomanjkljivost so pri nas 
odpravili in uporabili primernejše usnje, ki je mehkejše in ne pr01pušča vode, tako 
da nakolenke, ki so rpri na.s sedaj v prometu, v tem pogledu popolnoma ustrezajo . 

Sekači so zapazili še tretjo pomanjkljivost. Začele so jih namreč tiščati tu.di 
zaponke, v katere pričvrstimo oha jermena. Tudi ta ·pomanjkljivost je bila hitro 
odpravljena. Zaponke s·mo prešili čisto k nakolenki in celo na usnje ob zunanjem 
robu na.kolenke. 

Nekateri delavci in dijaki so predlagali , da bi bilc nakolenke za naše -potrebe 
lahko nekoliko manjše. Predlog, ki je na pr·vi pogled malo težje razumljiv, hi bilo 
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treba Še preudariti . Saj menda nimajo inozemski gozdni delavci debelej·ših kolen 
kClikor naši delavci? če pa Viprašanje malo podrobneje analiziramo, nam postane 
razumljivejše. Naši poklicni gozdni ·delavci , ki že od mladih nog delajo· v gozdu, 
imajo dejansko suhe in ·drob.ne no•ge ter so 1lo1eg tega oblečeni vedno samo· v tanke 
hlače. Zato se jim nakolenke res malo .preveč ovijejo okoli kolen , oziroma so· jim 
nekoliko preohl~pne. Morda hi kazalo·, .da bi izdelovali dve dimenziji nakolenk 
in ·sicer ene take kot sedanje, druge pa malo manjše. 

S podano analizo ko-ristnosti in uporabljivosti nakolenk v na~ih ·gozdnih-"'raz
merah bo zadoš-čeno tudi vsem tistim, ki jih še ne po-znajo·, zlasti ·pa on~m, ki jih 
sicer poznajo, imajo .pa proti njim rpomisleke in predsodke in se .pri tem ne zave
dajo, da na ta način samo škodujejo svojemu podjetju, delavcem in skupnosti. 
Dvomi.m, da bo ta članek prišel v roke večjemu številu .gozdnih delavcev, da bi 
ga čitali in ·zvedeli, da izdelujemo nakolenke tudi že do.ma in da so j:im dosegljive. 
Zato pa so v toliko bolj odgovorni .za na.ku:p in uvedbo nakolenk strokovnjaki 

Slika 2. Izholjšana nakolenka. Jer
mena s{a pomaknjena bolj vsaksebi, 
eden navzgor drugi navzdol. čvrsto 
pritegnjen} zgornji jermen drži na
kolenko na nogi, spodnji jermen pa 

· naj ho ohlapno napet. 

(Orig .) 

in razgledani ljudje, ki so na vodilnih mestih. Gozdn1 delavci si pri sedanjih 
povprečno že tako nizkih .zasluž.kih sami gotovo ne _bodo mogli nabavljati nakolenk, 
morda le red.ki med njimi. Saj si še nujno potrebnega no·vega orodja pri sedanjih 
visokih uvoznih cenah vsi ne morejo nabaviti ter se mučijo s starimi izrabljenimi 
žagami in sekirami , čeprav je od tega odvtisen njihov zaslužek. Tudi za lastno 
zdravje se pri tem bolj malo -brigajo. Zanj začno skrbeti šele, ko je v nevarnosti 
ali ko so ga že izgubili. 

Zato bi bila -dolžnost podjetij, ·da delavcem nabavijo nakolenke in jih uvajajo 
v svojo lastno korist. Pozneje, ko bodo delavci spoznali koristnost nakolenk, si jih 
bodo tudi sami nabavljali, ·kot kupujejo· ostalo o'premo. ~udi v drugih državah so 
jih začeli uvajati na ta . način, tako· da danes v inozemstvo že ne najdemo več 
go·zdnega dela·vca brez nakolenk. 

Ko v dnevnem časopisju že toliko .pišemo o zaščiti tova.rniških delavcev, o 
ogromnih izgubah pro.duktivnih ·dni in t·oŽimo o velikanskih stroških socialnega 
zavarovanja, Sipomnimo se vsaj tu še našega pogosto pozabljenega gozdnega .delavca, 
ki dela v .precej težjih in nevarnejših okoliščinah , ka·kor .delavci v tovarnah. Tudi 
gozdni delavec je ·zavarovan in prejema ,plačo v času ·bolezni. Zato ga je treba v 
njegovem interesu in v interesu sJcupnO'sti · zaščititi, kolikor je le mogoče. Jasno je, 
da mora poleg delavca za to skrbeti tudi podjetje, kjer je zaposlen. Tudi podjetju 
ne more biti vseeno, če mu njeg.ovi delavci bo1ehajo in ko ·mora za .delo onespo
sobljenim delaNcem (ki jih je razmeroma visok odstotek} .zara:di prehlajenega ali 
po&kodovanega kolena plačevati celo življenje invalidnino. Zato pripoToČamo, da 
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gozdna gospodarstva, zadruge in dr-ugi go·zdni posestniki porabijo majhen del 
svojega dobička za nabavo nakolenk za svoje delavce. Moramo se zavedati, da 
nobena tehnična pridobitev, zlasti · v gozdarstvu pa tudi drugod, ni bila z lahkoto 
in čez noč sprejeta in uvedena. Vedno je .potrebno mnogo truda, vstrajnos~i, 
prepričevanja in trde borbe za nap·redek in premagovanje okorelosti in odpora do 
novih tehničnih pridobitev. 

PRAVDO JE BELIA 

Ob stoletnici njegovega rojstva 
1853-1953 

Leta 1924 je rabska občina >)V znak 
hvaležnosti« zgradila kameniti spomenik 
svoj emu ·dolgoletnemu zaslužnemu nad
gozdarju Pravdoji Belii. Spomenik stoji 
ob glavnem vhodu v go-zdni park Kamr
čar in rpriča o priznanju, ki ga je izrekla 
občina svojemu bivšemu gozdarju za 
njegovo veliko sk11b in trud pri p-o-goz.do
vanju pomembnih ·površin neplodnih 
zemlj ~šč na otoku Rabu, zlasti pa za nje
govo posebno. prizadevanje: po-gozditi goli 
pašnik Komrčar, ki je bil neposredno tik 
mesta Raba. Belia je .pač dobro pTedvi- . 
deval korist, ki jo ho gozdni 1park v ne
posredni bližini nudil turističnemp. in 
kopališkemu mestu. Zato se je zelo trudil, 
da bi o tem prepričal meščane, ki so po

goz.ditvi dalj časa nas-protovali. Končno je v svojem prizadevanju 1popolnoma. uspeL 
Sedaj je lepo urejeni go.zdni park Ko:mrčar ( ok. 12 ha) najlepši okras mesta 

Raba in se le malokatero· mesto našega P'l'imorja lahko ponaša s podobno lepoto. 
Gozdni ,park nudi prebivalstvu Raba in •gostom prijetno S•prehajališče in .počiva-lišče. 

Pra~doje Belia se je rodil 2. 11. 1853 v vasi Male žablje, ki leži -v bivši 
občini Sv. Križ v Vipavski dolini. Bil je slovenske narodnosti . Gozdarsko šolo je 
konča•l v Križevcih na Hrvatskem in .pozneje v .Zag-rebu opravil še izpit !Za samo
stojno upravljanje v gozdnem gospodarstvu. Krajšo dobo je ·bil v goz-darski službi v 
Drnišu in nato na Pagu, leta 1882 pa je nasto:pil službo na Ra:bu in ostal tam 
do svoje smrti 15. 7. 1923. Bil je poročen z Bibiano Karlic iz ] ab1anca in je po 
svoji smrti zapustil tri sinove. 

Ob stoletnici rojstva zaslužnega tovariša se •spommpmo njegovih pomembnih 
strokovnih uspehov, ki so trajni spomenik vzornemu gozdarju Predaji Belii. 

SLiva mu! 
Prof. A. Pe trač i c 
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DR. JOSIP C. OBLAK.- LJUBITELJ NASIH GOZDOV 

V triglavskem pogorju je izginil 27. septembra 
1951. stra-sten turist, 74letni ljubljanski odvetnik, 
poznan med slovenskimi planinci pod imenom Ice 
Oblak. Njegovo ~ruplo so šele po p:ribližno dveh 
letih slučajno .našli v zasneženi globeli· na pobočju 
Kredarice. Dne 19. VIII. 1953 so ga položili v 
rodbinsko grobnico na ljubljanskih Zalah. 

Pokojnikova oporoka, ki so jo ociprl·i po po
grebu, i.ma naslednja .glavna ·določila: 

:» Vse svoje premično in nepremično premoženje 
za.pušča.m ljubljanski univerzi in Slov. planinskemu 
društvu. 

Glede gozda na Brezovici pa prostovoljno od
rejam, da ima služiti kot osnova gozdarski fakulteti, 
ki se ima ustanoviti v Ljubljani, in se ne sme pro
dati nego služiti kot empirično naučno sredstvo 
gozdars.l}d šoli, kot vzorno go.zdno gospodarstvo o 
didaktične svrhe z ustanovitvijo dreoesnice in po
dobno ter se v tem okviru sme tudi gozdarsko izko
riščati. Fakulteta pa ima. prispevati material za. 

po.<;taviLeu koče na Krimu in postavitev razglednega stolpa. vrh Gradišča. (532), kjer 
naj se v to svrho dobavi dovoljenje ali tudi odkupi svet (ev. iudi zamenjavo kakega. 
manjšega dela parcele). Koča in stolp preide v last in skrbstvo SPD. · 

Za moje Zbrane spise "»Knjigo popotnika« je založiti potrebno vsoto oz. finan-
cirati njih izdajo. · 

V Ljubljani 13. XII. 1926. Dr . .l. C. Oblak« 

življenje in osebni lik pokojnika 

Dr. Josip Oblak je bil .rojen 10. XII. 1877 v Ljubljani. Tu je končal gim
nazijo, ,pravne študije pa na .dunajski in graški univerzi. Od l. 1906 do 1910 je 
služboval pri sodišču v Celovcu, nato pa je bil do svoje smrti odvetnik v Ljubljani. 

Že kot mlad :gimnazijec je pokazal Oblak svoje napredno mišljenje in nag
njenje k lepos1ovnemu delu. Bil je član »Zadruge«, ilegalnega društva ljubljanskih 
dijakov ob koncu prrejš.njega stoletja (ustanovljeno v šo]s.kem letu 1892/93), ki ga 
štejemo med najpomembnejša slovell'ska dija&ka združenja. V svojih vrstah je 
imelo namreč Ivana Cankarja, Dragotina Ketteja, Otona Župančiča, J o·sipa Murna
Aleksandrova ·in več drugih znanih ·imen iz našega kulturnega in političnega 
življenja. »Zadruga« ni gojila samo literahire, kakor večina drugih znanih dija
ških društev ali krož.kov, temveč je bilo v njej mnogo zarodko-v -revolucionarnega 
boja za splošna narodna vprašanja. 

V »Zadrugi« se je Oblak živahno udejstvoval posebno .s predavanji o pla
ninstvu ·in s čitanjem svojih pesmi, v katerih opeva prodvsem naše planine. Uglas
bil je tudi društveno himno na Cankarjeva besedilo. V teh časih je zraslo med 
njima prijateljstvo, ki ga je Oblak izpričal ob obletnici Cankarjeve smrti. Prija
telju v ~pomiri je napisal t01pel članek, ki ga pa liberalno časopisje ni hotelo 
priobčiti; izšel je v socialističnem listu: »Naprej«. Iz javne li·terarne debate, ki se je 
razvila okoli tega članka, se je rodila Oblakova knjiga »Krpanova kobila« kot 
pome~ben prispevek k osvetlitvi umetnika in človeka Ivana Cankarja. 

že za časa svojega ·sl'llfbovanja v Celovcu, .ZJlasti ·pa v letih nesrečnega koro
škega plebiscita · 1918 in 1919, je 1posegal Oblak z dejanji in .s peresom v boj za 
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našo K;oroško. Po ·plebiscitu je bil med ustanovitelji narodno-obrambnega društv(\ 
»Gosposvetski zvon«, ki •ga je vneto vodil ves čas njegovega obstoja. 

Oblak je bil velik ljubitelj naTave. Ves svoj ,prosti čas je od študentovskih. 
časo·v .do smrti posvetil potovanju, ·posebno planinstvu . Prepotoval je mnoge tuje 
dežele, obis-kal neštete gorske vrhove in jih opisoval 'Z velikim znanjem in toplim. 
čustvom v dnevnikih, največ v »Planinskem Vestniku«. Z veliko ljuh~znijo pa je 
visel na naši slovenski z_emlji, njej je 'posvetil ves svoj pesniški zanos . Stejemo 
ga med naše najplo:dnejše •potopisce in .planinske pisatelje. Svoje mno.goštevilne 
spise je nameraval ·zbrati v zbi-rlci »Knjiga popotnika«. Bivše Slo-v. planinsko 
društvo ga je izvolilo za svojega častnega ·,člana. 

V naročju naših planin pod Triglavom, ·kateremu je že kot o.smošolec posvetil 
za nosne kitice v slavos-pev -in ki ga je redno ·samcat obiskoval, se mu je izvil 
poslednji vzdih. Planinsk·i vestnik ( l 953/11 ), Turistični vestnik in švicarska Tevija_ 
)>Die Al pen« ( 1954/ 2) so posvetili velikemu planincu tople članke v spomin. 

Spomenik mecenu 

Oporoka je vzbudila veli-ko presenečenje :zlasti na go,zdar&kem oddelku naše, 
fakultete . Nad vse .presenetljivo je ,dejstvo, ·da je napredni s-lovenski intelektualec, 
ljubljanski odvetni,k, že leta 1926 mislil na slovensko gozdarsko fakulteto in na. 
razvoj naše gozdarske vede, ko verjetno -takrat še nobenemu ·slovenskemu gozdarju. 
kaj ta.kega niti na .misel ni prišlo. 

Ob času, ko je Oblak p·isal svojo oporoko, je njegov gaw, 'ki ga je sestavljalo 
več lepo zaraščenih parcel, obsegal ok. 26 ha. Za ti•ste čase je bilo to kar lepo 
volilo. Od prvotne površine mu je ostalo •po vojni ob izvedbi a'grarne reforme na 
podlagi zakona iz l. 1945 samo ok. 5 ha. Ostalih 21 ha pa je .postalo splošno 
ljudsko p:remoženje, ki ga t1pravlja sedaj Gozdno gos-podarstvo Ljubljana. 

Posebna komisija fakultete si je ogledala go-zd, tki bo .prešel kot Oblakovo 
volilo v upravo gozdarskega o:ddelka skupne fa·kultete za agronomijo , gozdarstvo. 
in veterinarstvo. Ugotovila je, .da omenjenih 5 ha goz·da ni zaokrožena celota, 
temveč ·da so to tri ·prostorno ločene go·zdne paT cele. Razprostirajo se po gričevju 
malo nad vasjo Brezo,vica pri Ljubljani. Vse gozdne •pa.rcele sestavljajo mešani. 
sestoji listavcev (hukev idr.) ter i,glavcev (bor, smrekar Debelejše drevje je sicer 
skoraj izsekano, vendar so v precej ·boljšem •stanju od sosednjih kmečkih gozdnih 
parcel, s katerimi tvorijo celoto . Na prvi po-gled se vidi, ,da je Ob-lak svoj~ 
gozdove tudi gojil. 

Iz Oblakove oporoke odseva vehka ljubezen ·do slovenske zemlje, gibalo vseg3.; 
njegovega ravnanja. Posebno globoko ·pa je zajela naše gozdove. Njegov gozd naj 
bi bil materialni temelj za najvišjo pedagoško in znapstveno ustanovo s :področja, 
gozdarstva, ·za gozdarsko fakulteto , katere .delovanje bo v 1prid vsem slovenski!ll 
gozdovom. . 

Slovensko .gozdarsko fakulteto je ustanovila naša ljvdska oblast že l. 1949, 
V študijske in 'razi-skovalne namene ji je dodelila tudi obširne gozdne komplekse, 
ki več kot stokrat presegajo Oblakovo volilo. čeprav je Oblak moral poznati ta. 
dejstva, saj so odloč-be izšle v Uradnem listu in je tudi dnevno časopisje o tem 
poročalo, vendar svoje oporoke ni spremenil. To je -tembolj ,pomembno, ker je 
medtem njegova rodbina 1prišla v novo situacijo, ki bi spremembo opravičevala. 
Menim, da je i·mel Oblak vehko zadoščenje, ko so bile po okoli 25 letih ustvarjene 
njegove tedanje zamisli . Zato je pustil svoje volilo 11espremenjeno ~ot svoj pri., 
spevek k veliki stvari. · 
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Med Oblakorvimi dediči: umverzo, Gozdarsko fakulteto, Slov. planins·kim 
društvom ter pokojnikovimi sorodniki je bil s-pričo ·delno-.spremenjenih okoliščin 

do-sežen s-porazum, tako da bodo us-trezno pokojnikovi želji iri ·danim razmeram 
u-resničena glavna -določila op-oroke. Po tem sporazumu je dobila fakulteta ves. 
preostali go·zd (ak 5 ha) brez zemljiško-knjižnih obremenitev. 

Go.zda•rski kolekti-v fakultete je sklenil -ukreniti ·vse potrebno, da se t-udi raz
laščenih 21 ha Oblakovega -gozda prepiše na njo. Z ustrezno komasacije bi bila 
ustvarjena zaokrožena celo-ta, ki naj bi se v trajen spomin na pokojnika imenovala 
»Oblakov gO'z.d«. Objekt ·bo zelo •primeren za proučevanje .gojenja go-zdov .na gri
čevju zapadno od črte Ljubljana-Vrhnika. Dalje je 1bilo sklenjeno, da si bo 
fakulteta nabavila umetniško izdelan pokojnikov -portret, v revijah ))Gozdarski 
vestnik« in »Les« tp-a bodo priobčeoi informativni članki o mecenu Obla•ku. Uni
verza pa :bo v svoji vhodni avli postavila Obla:ku spominsko plo-ščo. Tako bo 
ohranjen spomin na gorečega ddrnoljuba, samotnega popotnika skc)IZi življenje I. C. 
Oblaka, ki je imel tako ·s-vojstven pogled na svet. Bil je »samora~tnik<< tudi v svo
jem gledanju na naše go.zdove. 

Ing. Franjo Se v ni k 

SODOBNA VPRAŠANJA 
TUDI ZA SLOVENSKE GOZDOVE POMEMBEN DOGODEK 

Ob sprejetju novega )n ustrezno našemu gospodarskemu razvoju spo-polnjenega zakona 
o gozdovih, katerega smo dobili lani meseca j-ulija, se nehote spominjamo prve pravne oblike 
gospodarjenja z gozdovi. Naši sevemi ~osedje v Avstriji so namreč lani praznovali sto
letnico odkar se je začel izvajati prvi zakon o gozdovih. P·odpisan je bci.l dne 5. decembra 
1852 in je z začetkom leta 1853 stopil v v.eljavo v vsej Av.striji, brez Ogrskih dežel, 
v Dalmaciji pa šele v začetku leta 1858. Prvi za~on o gozdovih je dal -trajno podlago 
za napredllJo gozdno gospodarstvo ~n je vseboval o-d vseh goz-darskih stroko<vnjak·ov priznane 
smernice, veljavne še sedaj in tudi za bodočnost. Stalni napredek jih samo spopolnjuje. 
Najvišja zahteva je prišla do izraza: Ohranitev gozdov z obveznim pogozdov-anje-ro v prid 
ljudi, rodov i,n s tem združeno varstv.o gozdov ter dalekovidno umno gospodarjenje z 
gozdov). 

Spočet-ka obsežni obraščeni gozdovi so se umikali potrebam kme-tijstva. Zaradi slabih 
pwmetnih razmer sprva les ni imel velike vrednosti, rasla pa je stalno z gosp.odarskim 
raZVIojem. Gozdov<i so se v vedno večjem o-bsegu gospoda-rsko ·izkoriščali. Koder je pa to 
šlo le predaleč, so se že p-ojavljale slabe posledice: hudourniki, velike ujme, neurja, ve-trovi, 
v nižinah pa poplave. Zato je počasi prodiraJo .spoznanje, da imajo tudi gozdovi važno 
vlogo -in zelo pomembno dejavnost pri uveljavljanju narave; postalo je ja-sno, da je 
g-ozdno bogastv-o v tesni zvevi z ma.terialono i.n duhovn·o kulturo človeštva, ter da morajo 
tudi sedanji in b-odoči rodovi doprinaša.ti ustr-ezaj-oče žrtve v prid g-ozdovom. Gozd je 
vedno bolj postal splošna ljudska dobrina. Že v starih gozdarskih virih najdemo v naših 
kraj•ih lepe primere, da so se gozdovi varo:vali, da bi mogli dajati les in drva deLovnim 
ljudem v naših rudniških, industrijskih središčih: v i-drijskem rudniku, v Bohinju, v Selški 
in zgomji savsk·i dolini. 

Vsa -opažanja ·in izkustva v naravi so g-ozdarske razumnik.e spod-bujala, da so skušali 
da·bi določene smernice za gozdno gospodarstvo. Izdajala so se ustrezna navod-ila in 
predpisi v posameznih deželah, »Gozdni red<<, ki je že predvideval racionalno obho-dnjo, 
ocenjevanje donosa in lesne mase·, na11avno in umetno pogozdovanje. Tako s-o idrijski 
gozdovi dobili dober gospodarski načrt že v letih 1843 do 1846. 
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Vse prizadevanje za napredek gQzdarstva pa se je osredotoč-ilo na pripravljanje 
posebnega novega · zak·ona o g.ozdovih . Lahko bi rekli, da so v:se te priprave p-ospešile velika 
neurja in s tem zvezane poplave leta 1851 v obsežnih alpskih dolinah. In tako so gozdarji 
končno dobili leta 1853 zak·on.ito p:o,dla:go za napredn-o ravnanje z g;ozdovi. V tem zakonu 
so prišl·a do izraza napredna stremljenja v g.ozdmem gospodarstvu in sicer: 

l. prepoved samolastnega krčenja gozdoJV in s tem zmanjševanja go.zdne površine, 

2. prepoved pustošenja g-ozdov in tako utemeljeno varstvo gozdov pred škod:ljivci in 
poškodbami, tudi pri i~koriUanju lesa -in 

3. obveznost obnove in neg.e gozdov. 

Tako je bila nakazana količinska in kakovostna ohranitev gQzdov kot podlaga za 
pridobivanje lesa, kot varstvo kmetijskega in v·o.dnega gospodarstva ter kot izvor telesnega 
in duhovnega na11odnega zdrarvja. Dopolruilni varstveni predpisi so predvidevali v gQzdnem 
gospodarstvu strokovno vodstvo, ohranitev varovalnih gozdov .in s tem združeno prepoved 
neustreznega izsekavanja gozdov. 

Tudi naš slovenski primonski Kras je bil predmet posebne pozornosti in pwučevanja. 
Uveljavljale so se g-ospodarske smernice: prepoved prekomeme gozdne paše, tkleščenja 

dreves ·in požiganja za povečanj-e pašruih površin. Okol.i leta 1842 je bilo prvo kraško 
pogozdovanje okoli Trsta. Leta ~851 je začelo delovati Društvo za kraško pogozdovanje 
v okolici Trsta, vključujoč tudi SeŽian:o in Komen. Prodiralo je razumevanje in storemljenje 
za preobrazbo krasa. Kraško pogozdovanje se je smahalo že takrat za epohalno delo, da 
·Se ta·ko popravi eden največjih zločinov nad gozdom, kar jih pozna kulturna zgodovina. 

In res, po toLikih desetletj·ih, da, po preteku stoletja, moramo s .pi'iznanjem ugotoviti, 
da je neznan praktičen gozdar takrat začel na primonskem krasu zelo posr.ečeno pogozdo
vati s črnim borom in s tem .1zbratl najb.olj ustrezno .drevesno vrsto kot predkulturo z 
nalogo, da postopoma zastre kraške goljave in s tem polagoma zboljšuje -skromno plast 
prsti. Cim preje in čim popolneje bo·d-o pokrili črni borovci ta borna kraška tla, 
tem b.olj bo krašk·o pogozdovanje služilo svojemu namenu, da bo ta gozdna kultura dajala 
·dobro podlago za bo<.Loče uspešno zasajevanje .in uspevanje gosp.-odarsko ustreznih dre
cvesnih vrst. 

Z uveljavljanjem prvega zakona o gozdovih so počasi prehajala v kri .in življenje 
:zakonito pod·pr.ta in preizkušena načela za g()·Spodarstvo v g.ozdovih . Vsi, ki s.o imeli 
opravka in skrbu z gozdovi, so povsod z dejanjem tin besed,o, govorjene, pisano in tiskano, 
uresničevali, širili in poučeval•i ta načela. Vsega tega so b-i·li deležni tudi naš.i gozdovi. 
Iz <te dobe po uveljavljanju tega zakona o gozdovih datirajo prve slovenske publikacije 
o gozdarstvu; dobili smo prvo slovensko gozdarsko literaturo. Našemu gozdarstvu je pri 
tem največ pomagala Kmetijska družba v Ljubljani, ki. je izdatno po:dpirala, oziroma sama 
izdajala razne poljudne gozdar.ske publikaoijc. Prve take pubhkaoije so bile nemško pisane 
in prevedene na ~lo-vensko. Kot prevajalec je znan Ivan Tomšič, učitelj, ki je izdajal prvi 
slovenski mla-dinski list. Naj omenim le nekaj najpomembnejših strokovnih del 1iz takratne 
dobe: l. Pitasch: »Gozdoreja« ,_in »Raba g.ozdn«; 

2. >>Navod, ka:ko naj ravnajo posamezni kmetje in cele soseske z gozdom<<. Spisal 
Mavr:icij Scheyer, bivši nadl-ogar. Spisano v Idl'i·i, avgusta meseca 1868, natisnjena v 
Ljubljani 1869. Na svitJ.o dal deželni odbor kranjski. 

3. Scheyer Ma•vricij: »Kako se seje seme gozdnih (borštnih) dreves«. Pona tU> iz Novic 
1869, št. 10. - Založila Kmetijska družba v LjubljaU:i. 

4. »Tabl.ice, iz katefih se izve, kako se obsežek lesa v kubične mere prerajta«. Sestavil 
Mavricij Schcyer, nadlogar, Ljublja.na 1872. 

5. Lu-dvik 'Dimitz: ))Potni poduk o Krasu in o pogozdovanju Krasa za domorodec 
notranjske<<: V Ljubljani 1870. - Založila Kmeil:ijska družba. Ta bnošura je slu7.-ila za 
poučna potovanja ·iz gozdarstva leta 1876, ki jih je priredila Kmetijska družba v Seno-žečah, 
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Postojni .in Bistrici. Dve leti kasneje sta bili že osnovani dve gozdni drevesnici v Senožečah 
in v Pasto jui. 

6. »Umni kmetovalec«. Splošn~ poduk, kako obdel-Ovati in zboljšati polje, travnike, 
vrtove in gozde. SJ}isa•l Fr. Povše, vodja slovenskega oddelka deželne kmetijske š.ole v 
Goruci. Na svitl<> dala družba sv. Mohorja. V III. snopiču imamo poglavje: O gozdarstvu. 
Tu je v zgoščeni obliki ·opisana vsa dejavnost v gozdnem -go-spodarstvu, tudi varovanje 
koristnih ptic, steljarjenje .in koristi gozdov. 

Lep primer, da so takrat v naših krajih gozda.rj<i dobro sled,ili razv.oju gozdarskih 
ra2:mer, odkar -se je začel izvajat-i patent od 5. julija 1853 o .odvezi in ureditvi goz.dnih 
služnosti, nam podajajo prav Scheyerjeva navodila (na 43 straneh), kako naj ravnajo 
kmetje .in soseska z gozdov-i. Pisec nam v svojem »Predgovoru«, ki ga 'je spisal kot uvod 
v svojo razpravo v avg-ustu mesecu 1868, pravi: »da je zadnji čas, da sloveuslci kmetje 
jenj-ajo tako neusmi·ljeno pokončavati gozd.<we, katere d()bivajo za oškodovanje svoj-ih 
gozdnih praJv.ic, da ~e lepa s-lo·ver~:ska dežela ne spremeni v pusti kraoS<l, ter obenem pohvali 
»Ljubljansk-o kmetijsko družbo, da je rožnika meseca .Janskega leta. sklenila bo.lj pečati 

se z gozdnimi rečmi.« Ing. C. B. 

IZ PRAKSE 

PREPRičALI SMO SE O PREDNOSTIH »MOTORMULl]A« 

(Ekskurzija jugos1ovanski.h .gozdarje~ v Avstrijo ll.-14. X. 1953.) 

O transportu lesa iz gozda s traktorji so bila mnenja stro:kovnja·kov in praktikov 
iazlična. Kot pom an j.kl j ivost so navajali .poškodbe, ki jih ·traktor povzroča st<> ječ emu 
.dreyju in g<>zdnim potem ter sorazmerno visoke str.oške pri uporabi traktorja. Slednje je 
znatno vplivalo predvsem tam, kjer organizacija dela ni bila načrtno izvedena. Lahko pa 
trdimo, da so se ·ob dobri organizaciji dela, ob primerni d-olž.ini transporta na terenih z 
večjimi nagibi -in pri ustrezni količini lesne mase traktorji tipa »Caterpillarl( sorazmerno 

·dobro obnesli. Razumljivo je, da je vsClika naprava rcntahilna z določenih pogojih, za 
katere je bila predvidena njena uporaba. Kalkulacijska primerjava z drugačnim načinom 
transporta (n. pr. vprežna živina) in ocena konstrukcijskih lastnosti traktorja nam bosta 

_pokazali podr.očje uporabljivosti traktorja, .ki se je doslej najbolje obnesel na zemljastih 
in delno skalnih terenih, pri da·ljš-ih razdaljah in na terenih s slabo konfiguracijo, pri 
·spravilu dolge hlodovine, pri zahtevah večjega osemurnega učinka itd. Poškodbe. ki jih 
traktor lahko povzroči gozdnemu drevj.u in g<>zdnim p·otem, se dajo preprečiti z organizacij

·skimi ukrepi ali z ustrezno konstrukcijo g·osenic. Praviloma moremo traktor uporabljati 
:samo tam, kjer so na razpolago d-oločene prometne naprave: v sestoju pa izvlačenjc s 
traktorjem ni umestn{). Opravoimo ga lahko z vprežno živino ali pa s pom<>čjo vrvi in vit la, 
s katerim je traktor navadno -Opremljen. Da se gozdne poti čim manj p-oškodujejo, morajo 

'biti traktorjcve g-·osenice pravilno konstruirane. Biti morajo prožne, z ustrezno .obliko čleokov 
in z možnostjo montiranja gumijastih ' vlo-žkov o~iroma zamenjave jeklenih gosenic z 

.gumijastimi. 
Pri uporabljanju do sedaj najustreznejšega tipa tratkorjev »Caterpillarl< so se pri nas 

pokazale n'asle•dnje pomanjkljivos·ti: 
l. prevelika teža v pnimerjavi z močjo motorja m učinkom spravila, 
2. neus-trezne dimenzije traktorja 
3. neprimeren sistem gosenic. 
Traktor »Caterpillar<l tudi ne more nositi dela teže, ki jo vleče. Za·to drsi pri spra

v.ilu lesna masa v glavnem neposredno p-o tleh iili pa na podložnri plošči. Ce želimo oblovino 
spravljati tako, da je s prednjim delom dvignjena, moramo uporabljati poseben priklopknik 
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»Ajaks«. Poleg :tega je prešimk, sistem gosenic nt prožen, členki na go.senici imajo ozke 
lopa:bice, ki se sorazmemo globoko udirajo v tla ter- znatno poškodujejo teren in cestišče. 

Lahko rečemo, da so .omenjene konstrukcijske pomankljivo.sti v veliki meri prispevale k 
nezadostni :uporabi tra'ktorjcv. 

Po članku .ing. Vl. Beltrama ter j.z prospektov, ki nam j.ih je poslala tovarna »Motor
muli<<, smo ~poznali osnovne poteze novega tipa traktorja »Motormuli«. Da bi spoznali 
prednosti novega tipa, smo se -odzvali povabilu tovarne z namenom, da si na terenu 
ogledamo njegovo delovanje in zmožnosti. Iz razlaganja ing. O. Hackerja, :konstruktorja 
traktorja 'in direk,torja tovarne »Motormuli« je bi~o razvidno, da novi tip ni nastal »Čez 
noČ«, temveč je rezultat tem el ji tega pro jek tiranja in preizkušnje v praksi, pri čemer so 

Udeleženci ekskurzije v 
MoHnu. Na skrajni levici 
ing. O. Hacker, konstruk
tor traktorja in direktor 

tovarne >>Motormuli«. · 
(Foto: Ing. f Hočevar) 

pomanjkljivosti, ki so se pri konstrukciji pokazale, postopno odstranjevali. Omenjeni traktor 
j~· bil leta 1934 uporabljen v alpskem terenu kot vojaš.ki traktor za nošenje bremena do 
2 toni. Leta 1938 so ga prvič uporabljali na Bavarskem, tkjer so z njim vlačili v hrib 
ročne sani, na platoju traktorja pa je bilo prostora za 8 oseb. Po drugi svetovni vojni so 

. izpopolnjenega uvedli v eksploatacijo gozdov in sicer kot ·tip »forst 60«. Obstajata namreč 
dva tipa traktorjev te vrste in sicer »Fors·t 60« ter »Universal 70«. 

Primerjava »Motormulija" z doslej 'Uporabljenimi traktorj'i ,tipa »Catcrpillar« nam da 
naslednje ugotovitve: 

l. Teža traktorja »Motonnuli« tipa »Forst 60« znaša 4 tone. Na plato sprejme 2 toni 
bremena, pri prevažanju pa še -pet ton na priklopnik. Priklopnik je enoosen. 

»Caterpillar« s 60 KS, kot jih 'ima >~Forst 60«, je težak 7,3 .tone, traktor »Ansaldo« 
s 65 KS pa 7 t-on. Štiritonski traktor >>Caterpillar« ima jakost 45 KS. Pri »Mo-tormuliju« 
je učinek dela večji tudi zato, ker v najslabšem primeru vleče po tleh breme samo z enim 
koncem. V praksi je ekonomičnejši od »Caterpillarja«, kjer moramo uporabljati posebni 
enoosni priklopnik. Navedena p.rimerjava nam .kaže odnose med težo -traktorjev in njihovo 
uporabljivostj.o, ki je pri »Motormuliju« vsekakor ekouomičnejša ·kot pri >l-Catcrpillarju«. 

2. S irina traktor ja (razdalja med zunanjima robovoma gosenic) mah pr.i »Motor
muliju« 142 cm, pri »Caterpillarju« pa 150 cm . Dolžina traktorja »Motonnuli« je delno 
izk·oriščena: za nošenje bremena, kar zahteva manjši radij gozdnih pot.i, oziroma uspeš
nejše spravilo dolge hlodovine. 

S. Si&tem gosenic pri trak·torjih .tipa »Motormuli« je izredno i·zpo.polnjen. Mater.ial. iz 
katerega so gosenice izdelane, je .oplemenitena manganovo jeklo. Sistem je enostaven, taka 
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~a jih lahko sname ·in montira vsak gozdni delavec. Obli.ka prereza lopatic je prisekana 
piramida, ki omogoča ustrezno prileganje in obenem znatno zmanjšuje poškodbe tere_na. 
Med členke moremo vstaviti posebne gumija-ste vložke, ali pa celotno gosenico zamenjati 
z gumijas·to. Gosenica je prožna. 

Iz navedenih primerja'V in navedb je razvidno, da so konstrukcijske pomanjkljivos·ti 
pri nas doslej uporabljenih traktorjev pri Motormuliju odstranjene. 

Poleg teh prednosti obstojajo še mnoge praktične pridobitve, ki so združene s kon
strukcijo traktorja. Motor, ki ima 5 brzin in eno povratno, je nameščen 'spredaj in je 
zaščiten z jekleno pločevino. Maks-imalna hrzina z nalo.ženim bremenom znaša 15 do 
20 km na uro. Traktor ima spredaj vido, kar je mnogo boljše kot če je nameščeno na 
.zadnjem delu. Na vitlu je navitih 100m žice s premerom 12 mm. Traktor ima še dvigalno 

L cv o: Motormuli z vitlom privlači in naklada hlade na poseki, "kjer je blizu češke meje 
veter v gozdu povzročil veliko škodo. De s no: Motormuli iz.vlači hlade po terenu brez poti 

ročico, s katero je možno dvigati breme do 1250 kg ter nakladati različne sortimente. 
Obložen z bremenom 7 ton obvlada zasnežen in poledenel teren s 50% padcem iJ! vzpone 
do 24%. Pri nagibu čez 30% lahko vleče p·oleg bremena še jekleno .ploščo (ponev), ua 
kateri leže sprednji deli oblovine. Teža dodatnega bremena znaša lahko 2 ,do 3 tone in 
predstavlja hkrati delno zavoro. Prekladanje bremena na kamionski ces·ti ni potrebno, 
ker prikolico lahko prevzame tov.orni avto ali pa traktor z gumija,stimi kolesi. Da bi bilo 
nakladanje urneje opravljeno, uporabljajo enoosni pr.iklopnik in dve podpori. S podporama 
dvignejo prosti del pri·klopnika, nakar zapelje traHor mcd podporama do mesta,: .kjer se 
ročica priklopnika s -sklepom vleže v vdolb-ino na platoju traktorja. 

Da bi nam prikmali delo .traktorja na terenu, je tovama organizirala zelo uspešno 
praktično demonstracijo na področju državne uprave v Mollnu. Tu ga uporabljajo brez 
večjih prekinitev že več kot 2 leti . Videli smo, kako so izvlačili svežo jelovino. Na 
razdalji 800 metrov je bilo z 1 vožnjo izvlečenih 8,69 ma sveže jelovinc. Za .vožnjo v obe 
smeri z nakladanjem je bilo porabljenih 40 minut. Poraba g-o-riva v 8 urah znaša 30 1 

nafte in 1 l olja. V 8 urah opravi traktor ook. 10 voženj. Za 1 m3 porabi tra·kto.r tipa 
»Motormuli« 0,35 1 naf.te, medtem ko porabi »Caterpillar« ;povprečno 0,48 1, kar pomeni, 
da so motorji tipa "Motormuli« ekonomičnejši. 

Po vožnji preko Linza smo -dospeli na področje občine Schonau, nedaleč od češke 

meje, kjer je vihar poru.~il SOOOm3 lesa . Tu so štirje traktorj-i »Motormuli« tipa »Univer-
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sal 70« vlačili 1~ iz jarkov do ceste po tra:kto·rskih poteh, ki so bile spe'!jane v mehkem 
terenu. Videli smo izvlačenje dolge oblovioe (prednji de'l je bil .na platoju, zadnji je drsel 
po zemlj'i) na 32% vzpon11. Opazovali smo tudi izvlek oblovine s pomočjo eno.osnega 
priklopnika. Vzpon je znašal 27%, breme 4 do 5m3 , širina poti . 1,4 m. Na tem mestu 
smo imeli priliko opa;zovati nalk:ladanje enoosnega priklopnika, medtem ko opravlja traktor 
vožnjo z drugim priklopnikom. ŠtiPi »Motormulij . .i« in ena žičnica Wyssen bodo brez: 
pom.oči v.prežne živine v 30 dneh izvlekli vseh 8000 m3 . Zanimivo je, da je bilo ob tej 
katastrofi po zamisli dr. ing. Neubergerja .iz Zveznega ministrstva za kmetijstvo in gozdar-· 
stvo leta 1953 ustanovljeno posebno privatno podjetje, ki je vzelo v najem 5 Motormulijev 
s S-letno amort-izacijo. Zakupnina z amortizacijo znaša 225 šilingov dnevno za 20 dni 
v mesecu. Podjetje izvhči in izvaža .les ob sličnih prirodnih katastrofah. 

Traktor kot buldožer za. 
gradnjo cest 

Razen omenjenih uporabnosti in vrlin smo imeli priliko v neposredni bliž.ini tovarne 
videti še uporabo traktorja v druge namene. Pokazali so nam delo traktorja »For.st 70« 
z agregatom za kaloi.fikac.ij-o gozdov. Tra:ktor razprši v 5 minutah 2 toni kot mo.ka zmle
tega apnenca v 70 metrov širokem pasu . Doziranje znaša 7 do 10 ton. apnenca na hektar 
g.ozda. Gozdarji iz Hrvatske so se zelo zanimali za delo tra-ktorja >)Universal 70« s kate
rim je mogoče s pomočjo posebnega vijaka kopa'ti jame za sadike (topole). Za 60 cm 
globO'ko in 75 cm široko jamo in premestitev traktorja ptrebujejo povprečno 30 sekund. 
Ta način vrtanja se lahko uporablja ·tudi pr.i postavljanju telegrafskih .in telefonskih 
drogov. Poleg tega je mogoče traktor »Universal 70« opr~miti ,tudi z buldožerom. Upo
rablja se lahko tudi kot prometno vozilo (avtobusi na gosenicah za v.isokogorske snežne
poti), če mu izdelamo in montirarno ustrezno karoserijo. 

Pri tipu traktorja »Mo-tormuli« se morda poraja pomislek glede širine, jakosti in teže,. 
ki je potrebna za naše razmere. Kot je znano, obs.t.o ja tip ))Caterpillar D 2<< s 25 KS in 
s težo 2 ton . Širok je 1,2 m, računajoč razdaljo med zunanjimi ro-bovi go·senic. Učinek 
takšnega traktorja je za naše razmere večkrat preslab, oziroma nezadosten. Stremeti 
moramo, da se z enkratno vožnjo prepelje čim več bremena, .kar je mog:oče le pr.i ustrezni 
konstrukciji traktorja, ki pa je »Caterpillar« nima. 

Iz vsega navedenega lahko zaključimo, da je Lip »Forst 60 << eden izmed najpopol
nejših traktorjev za transport obl-ovine. 

Ob obisku pri naših so.sedih moramo s pri~nanjem pohvaliti vzorno organizacijo 
ekskurzije ter nstrežl j ivost in- gosto 1jubnost predvsem tovarniškega direktorja, prcdsta vo ika 
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firme g. Busseja ter vseh stro·kovnjakov in predstavnikov oblasti od Zveznega ministrstva. 
pa do oblastnih forumov na Stajen~kem in v Gornji Avstriji. 

Dosedanje iz.ku~nje .so nam jasno pokazale, da so podobne medsebojne izmenjave 
strokovnih izkušenj med raznimi državami ze1o pozitivna in ob-ojestransko .koristna delovna. 
oblika. Mislim, ·da bi bilo tudi v bodoče treba midaljevati z dosedanjim načinom medseboj
nih kontaktov, kar se bo vsekakor pozitivno odražalo v napredku gozdarstva in lesne 
1ndustrije. 

Ing. M. S 1 o v n i k 

SUHO KURIVO ]~ MNOGO IZDATNE]šE 

Trgovsko podjetje »Kurivo« v Ljubljani je izdalo ličen pr.opagandni letak, v katerem 
opoza~ja na posledice; in gospodarsko škodo zaradi prepoznega nakupa kur jave v ·pretekli 
zimi. Opozarja nas na pravočasno presk,rbo s kunivom, zlasti premogom že v poletnih 
mesecih, ker v jeseni ni mogoče tkriti vseh potreb in .ker je poleti shranjeno in suho 
kurjvo vdiko bolj izdatno, kot sveže ali mokro kw-iV'o. 

Glede drv ugotavlja sledeče : 

)>Kaj bomo kupovali? ... Drva prav g.atovo ne. Ze gospodarski račun nam bo. pokazal. 
da za 1 pvosto.rninski meter drv (500 kg) dobimo nad 1000 kg velenjskega premo·ga, ki je· 
mnogo izda·tnejš'i' od drv. V gospodarsko in industrijsko razvi-tih državah, kot v Svici" 
Avstriji, Franc-iji in drugod, že dolgo varujejo gozdove s tem, da do skrajnosti omej~jejo
porabo drv v gospodinjs-tvu. Ceprav imajo tudi tam gospodinje - kakor naše - smisel in 
čut za kvaliteto drv, vendar so spoznale, da je kurjenje s ,premogom mnogo cenejše od 
kurjenja z drvmi.« 

Pripor.očamo našim društvenim sekcijam in gozdarskim .strokovnjakom, da podprejo 

akcijo podjetja »Kuriv·O«. Suho kurivo je za r:l b.olj izdatno od svežega ali mokrega, kar 

pomeni precejšnjo vso1o denarja! 
DIT gozdarstva in lesne industrije 

PREDPISI 

ODLOK O GOSPODARSKIH PODJETJIH IN OBRTI V GOZDARSTVU 
IN LESNI INDUSTRIJI 

(Uradni list LRS, št. 14 z dne 15. 4. 1954) 

Gospodarska podjetja in obrti, ·ki se bavijo z eksploa-tacij•o gozdov, z izdelavo ali 
predelavo gozdnih sortimentov ali s kupovanjem gozdnih in žagarskih lesnih proizvodov, 
se smejo ustanoviti :samo po poprej~nji privoli-tvi Državnega sek.retariata za gospo-
darstvo LRS. · 

2 

Obstoječa gospodarska .podj~;tja in obrti, ki se bavijo z gospodarskimi delavnastmi, 
našte-timi v l. točki tega o·dloka, si morajo v 30 dneh po O'bjavi tega odloka preskrbeti 
odločbo .o privolitvi Državnega sokretariata za gospodarstvo LRS za na·daljnje ·opravljanje 
teh gospodarskih delavnosti. če v tem roku ne dobij·o privolitve, morajo prenehati z 
nadaljnjim opravljanjem naš-tetih gospodarskih delavnos-ti; če je opravljanje ·takih gospo
darskih delavnosti edini predmet poslovanja., pa morajo prenehati z nadaljnjim delom. 

· Odločbo o tem izda ljudski odbor okraja, mesta oziroma mes.tne o·bčine s po'Sebnimi 
pravicami po 3. členu uredbe ·O prenehanju podjetij in obrtov (Uradni list FLRJ 
št. 51-425/53). 

3 

Določbe tega odloka ne veljajo za 1zvozne go~podars·ke o·rganizacije. 
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4 

Ta odlok velja od dneva objave v }>Uradnem listu L~S«. 

St. U-23/1-54 

Ljubljana , dne 5. aprila 1954. 

POJASNILO 

Izvršni svet Ljudske ~kupš č ine 

Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher -1. r. 

.k odl<lku Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS o izdaji dovoljenj podjetjem, ki se bavijo 
s predelavo lesa. (Objav-ljeno v dnevnem tisku 20. 5. 1954.) 

P točki 2. Odloka Iz-vršnega sveta Ljudske skupščine LRS, ki je biJ .objavljen v Urad
nem listu LRS št. 14-45/54 z dne 15. 4. 1954, si morajo ob:stoječa gospodarska podjetja in 
·obr.ti, ki se bavijo z eksploatacijo gozdov, z izdelavo in predelavo gozdnih sortiment<lv 
in s kupovanjem gozdnih in žagarskih lesnih proizvodov, . v 30 dneh po .ob jati fega odloka 
preskrbeti odločbo <> priv<Jlitvi Državnega sekretariata za gospodarstvo LRS za nadaljnje 
opravljanje teh gospodarskih dejavnosti. Ce v tem roku ne dobijo privolitve, moraj-o 
prenehati z nadaljnjim opravljanjem naštetih gospodarskih delavnosti. To odločbo je 
razumeti ta:ko, da moraj.o obstoječa gospodarska podjetja in obrti, ki ISe bavijo z nave
denimi gospodarskimi delavnostmi, v 30 dneh po objav.i odloka zaprositi pri Drž. sekre
tariatu za gospodar-stvo LRS· za izdajo odločbe ·O privolitvi, za nadaljnjim opravljanjem 
naštetih gospodarskih delavnosti pa moraj·o prenehati~ čim prejmejo odločbo Drž. sekre
tariata za gospodarstvo LRS o zavrn:itvi nji.hove prošnje. Državni sekretariat za gospo
·darstvo LRS bo izdal odločbe ·O privo1itvi samo po predlogih okrajnih (mestn ih) ljudskih 
-odborov. 

Gospodarska podjetja in ·obrti, ki v 30 -dnevnem roku niso zaprosila pri Drž. sekre
tariatu za gospodarstvo LRS, se jim izda odločba o privolitvi, morajo prenehati z nadalj
njim opravljanjem navedenih gospodarskih delavn{)sti v 30 dneh po objavi zgoraj citi
ranega odloka. 

ODREDBA 

Iz pisarne Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS 

O DOPOLNITVAH UREDBE O UKREPIH PROTI KOSTANJEVEMU RAKU 
IN čRNILOVKI 

(Uradni l ist LRS, št. 15. z dne 22. 4. 1954.) 

l. Besedilu 4. točke odredbe o ukrepih proti kostanjcvcmu raku m črnilovki (Uradni 
list LRS št. 33-191/52 se .kot -tretji odstavek doda tole besedilo: 

V času od vključno 1. junija do v-ključno 3l. julija vsa·kega leta je prepovedan jzvoz 
čebel iz okraja Gorica in okraj a Sežana. 

2. V 6. točki odredbe iz prednje točke se za točk o e) doda : 
f) kdor pr.oti predpisu tretjega od•s.tavka 4 . -točke izvozi ali izvaža čebele , najsi so 

.čebele njegove ali ne. 
3. Ta odredba velja od dneva objave v "ura dnem listu LRS«. 

St. I / 1-418/1-54 
Državni sekretar 

Ljubljana, dne 10. aprila 1954. za gospodarstvo LRS : 
Ing. Marjan Tepina l. r. 
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SPLOSNA EKOLOšKA IN VEGETACIJSKA OZNAKA 
VIšJIH PREDELOV POHORJA 

Dr. Mak..s Vf rab e .r (Sežana) 

Pohorje je po svoji legi idealno zao;k!rožen in v sebi zaključen gorski sklop 
velike vodoravne in navpi.čne razs·ežnosti. Po geološko-petrografskih in pedoloških 
razmerah je edinstven in v splošnem ;precej enoten masiv, vsekakor največji svoje 
vr~Ste na Slovenskem. V gospodarskem pogledu predočuje največji slovenski gozdni 
predel s svojevrstno gospodarsrko preteklostjo in gozdarsko problematiko. 

Izhodišče •za· uspeš-no reševanje go·roarske problematike in trden temelj za umno 
gospodarjenje z gozdo-vi je proučevanje prirodnih pogojev gozdne rasti. O Pohorju, 
kjer so ti problemi posebno zamotani, se razmeroma malo govo-ri in piše. Pogre
šamo predvsem razčlenitev (analizo) ekoloških pogojev in vegetacijskih .razmer ' 
-pohorskega področja, kakršno nam podaja fitosociološko in pedološko proučevanje. 
Brez ·globljega po·znaJvanja prirodnih pogojev ni možen us·pešen napredek prirodno 
vezanih biotehnri.čnih gospodarskih strok, kakršni sta go·zdarstvo in kmetijstvo. Po
horje je .za ta!kšno · ko·mpleksno obdelavo zelo vabljivo in hvaležno podro·čje. 

Naša razprava ho·če :podat-i bio'lo-&ko - ekološko in tipo1oško tpodlago za uspe
šen- razvoj .gozdnega gospoclarstva ua Poho·rju. Sloni na večletnem terenskem pro
učevanju, ki je zajelo predv.sem osrednji -del Pohorskega ·pogo-rja ter njegove .srednje 
in visoke predele, medtem ko so njegovi vzhodni in zahodni ter nižji predeli še 
premalo raziskan?., da bi mogli naše ugo·tovitve v celoti raztegniti tudi nanje. 
V času, ko so gospodarska vprašanja v ospredju zanimanja in v središču priza
devanja, da se ustvarijo boljši življenjski pogoji, bo tudi naš prispevek koristen 
za napredek poho-rskega gozdarstva.1 

Kratek topografski in ekološki opis Pohorja 

Gorski sklop Pohorja omejuje na severni strani reka Drava s svojim tokom 
od Pravograda do- Maribora, na vzho-dni in južni strani državna cesta Maribo-r
Slov. Bistrica-Konjice--Stran·ice in dalje o·krajna cesta Stranice---Vitanj~Dolič 
--št. Lenart, na jugo·zahodu in zahodu, reka Mislinja od St. Lenarta do· izliva v 
Dravo pri Dravogradu. Največji del meje je priroden, ker poteka po vodnih tok<>
vih, le južnoVlZho.dna in VIZhodna meja med Konjicami ,in Mariborom je bo-lj ali 
manj umetna, ker seka vodne tokove ter gričevni ·in ravninski svet ob vznožju 
Pohorja, ki prehaja .brez ostre geografsko-geo•loške meje v Podravinsko nižavje in 
Dravsko polje. Mejna črta meri 143,5 km, površina ta•ko. omejenega sveta pa 
979 km2 • 

Pohorski masiv se dvi.ga od nadmorske višine ok. 300-400 m ob vznožju (med 
Slovenjim Gradcem in Stranicami ok. 400 -600 m) do višine ok. 1.500 m, ki jo pre-

1 V »Bi.ološkem vestniku« št. 2 (Ljubl>ja:na 1953), k~ ga izdaja Pri.rodo·slovno društvo, 
je priobčil pisec razpravo »Ti.pološka podoba vegetacije višjih pre
del o v P oh o r j a«, ki je nadaljevanje tega sestavka !n tvori z njim organsko celoto. 
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segajo le najv.išji vrho•vi (črni vrh 1543 m, Vel. Kopa 1542 m, Jezerski vrh 15:3.S m 
Rog.lja 1517 m). Glav-ni greben Pohorja se vleče od zahoda proti vzhodu v obLki 
loka, !ki je lahno usločen proti jugu. Dolžina grebena je približno 60 km, naj
večja širina gorskega slklo•pa pa 25-28 km. Srednji ·del g.re·bena {od Vel. K ope do 
žigartovega vrha) ·se razšini v širok hrbet, gradeč razsežno, valovito gorsko planoto 
v višini 1800-1500 ·m, ki se vgreza v •zložna sedla in široke kotanje ter dviga v splo
ščene, ko.paste vrhove. Glavni greben se ce,pi v .stranske, ki potekajo v glavnem proti 
severu in jugu in se vedno bolj razčlenjajo v grebenčke, rebra in odrastke z ozki
mi slemeni in strmimi •pobočji, ra:zhra.zdanimi s številnimi žlebovi, ja1"ki in sote
skami, ·po kat·erih šume bistJre vode, spreminjajoč se često v razbesnele hudournike. 
Zelo strma in mestoma celo prepadna, zlasti ob globo1cih soteskah divj·ih gorskih 
potoko·v, so v splošnem severna, jugozahodna in južna. pobočja, medtem ko se 
vzhodna in jugovzhodna pobočja ·bolj zložno spuŠ·Čajo ter so zato v nižjih in sred
njih legah (do lOOOm in vi~e) gosto posejana s :kmečkimi naselji in •pokri;ta s kme
tijskimi ·kulturami. 

Pohorje je v &plošnem .z vodo· ~zredno bogato področje. Vsepovsod po· po-boč
jih izvirajo hladni, čisti studenci, žubo·re potočki in buče vodnati poto·ki. Glavni 
vodni tokovi prejemajo iz številnih stranskih dolin, zar-ez in žlebov mnogo vode 
in hitro naraščajo v -pntoke cin rečice (Mislinja, Hudinja, Dravinja, Oplotnica, Bi
strica, Pohkava, Lobnica, Radoljna, Velka, Vuhreščica, Cerkvenica i. dr.). Ogromna 
večina ·pohorskih voda pripada po·rečju Drave, le področje Tolstega vrha nad Tur
jakom in Ra:kovca nad Vitanjem oddaja vodo Savinji p-reko Pake in Hudinje. 

V gen loškem oziru ·tvr>ri P;ohorje (skupaj s Kozjakom in Strojno) s·krajni 
jugo.vzhodni odrastek Osre.clnjih Alp (Golice) in predočuje naš največji masiv pre
rtežno 1kislih (silikatnih) kamenin, ki .pa glede starosti in petrografske sestave niso 
enotne. Osn<YVni čok pohorske gmote gradi prodornina zrn j ak ali granit, ki 
se pojavlja na površju zlasti v zahodnem delu pohorskega sredogorja in . tvori 
glavni del širokega hrbta O·d Jesenkovega vrha (927 m) čez najvišje kape do žigar
tovega vrha (1345 m), prihaja pa na dan tudi v globokih zareza.h vodnih jarkov. 
Osrednje !g'ranitno jedro pokriva ru 1 a ali .gnajs v obliki 1-3 ·km širokega pasu, 
ki obkroža Pohorje, segajoč v zgornji Mislinjski dolini in ob Dravskem polju do 
gor,skega ·vznožja, in je le v zahodnem delu pretrgan; iz gnajsa j·e tudi severno 
poho·rsko pobočje me-d Falo· .in J a!I1Ževim vrhO'm . Grani.ta in gnajsa je mnogo vrst 
in so med obema osnovnima kameninama razni preho·di, gnajs pa prehaja dalje 
v ·S 1 j u 'd ·O v ec ali s 1 j u d ,n i s k r i 1 a v ec, tretjo glavno poho.rsko kamenino. Le
ta leži na gnajsu v nižjih gorskih predelih, v večji količini zlasti na ju.žnem 
pobočju od Pake ·Čez Hudinjo ~n Resnik ·do Tinj in Gor. Bistrice, dalje v pasu od 
fale čez Puščavo, Rdeči breg, Janžev vrh in Or.}ico do Vuhreda ter slednjič nad 
Dra:vo-gradom in Slovenj um Gradcem. - R (}go vač ni k je manj razširjen od 
s]judovca ·in .se pojavlja v glavnem v območju gnajsa, v s·ljudovcu -p.a v ozkem pasu 
mcd l:adra:mom in Slov. Bistrico. - P 1 en .ive c ali fi l it se mestoma primeša va 
.sljudovcu.- Poredkoma se pojavljajo· tudi najdišča pra apnen ca ali ·Po hor
s kega ma .r morja. - Navedene kamenine, sestavljajoč glavni del pohorskih 
skladov, pri·Števamo najstar·ejšim zeme.ljs.kim tvorbam. Od mlajših geo·loških for
macij, lQi so omejene v glavnem na obrobje i.n ·predgorje Poho·rja, sre·Čujemo triadne 
werfenske skrilav-ce, apnence in d·olomite, ·kredne (hipuritne) apnence ter terciarne 
soteške, ·ivniške 1n ·kongerijske .sklade. 

Silikatne kamenine, ki sestavljajo ·glavni masiv Pohorja, so za vodo malo pre
pustne ali celo neprepustne in so zato vzrok njegovega vodnega bogastva. Pada
vins·ka voda ne prochira gl·ohoko v zemljo in prihaja na pobočjih na dan v števil
nih izclatnih i.zvirkih, po ko·tanjah, zaravn1cah in blago nagnjenih površinah vrh. 
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planote, kjer nima odtoka, pa povzroča -visoko talnico ter obsežna mocvtrJa in 
barja. Ta nerodovitni svet o-bsega več pov.ršine, -kakor jo predočujejo zemljepisne 
.karte in katastrske mape. Obsežna, mest-oma sko·raj neprehodna m o č vi r j a so 
zlasti v povirju Radalj.ne, Lobnice, Bistrice in Oplotnice. Porašča jih bo-rna travna 
vegetacija tipa Nardetum ali Molinietum, pomešana mestoma z redkim ,zakržljanim 
ali grrničastim drevjem (smreko). Zaradi pretiranega izko-riščanja un krčenja gozda 
se opaža težnja, da se zamočvirjenje na brezgozdnih tleh po:horske planote širi, 
kar pomeni nadaljnje krčenje oziroma slabšanje proizvodne površine. Na nepre
pustni granitni :pod-lagi, v vdrtinah (~depres·ijah) ~i·n kotanjah vrh Pohorja so se 

izohliko'vala š o•t n.a ba rj .a, 'ki jih :pora-šča baPska oblika -rusp (Pinus uliginosa 
Neum.). Največja ·barja so: Šentlovrenška jezera, Ribniško jezero, barje pri Klop·~ 
nem vJ·hu, barje nad Kameni·tcem in barje v Bo,rov ju. 

Pohorska t }. a je težko· na kratko· oz.načiti_l Kamenine, ki sestavljaj·o 
·pohorsko gmoto, se rade .drobe ·in hitro preperevajo, tvoreč i'lovnato-peščeno, mine
ralno zemljo, ki se z vegetacijskimi os-tanki ter z r~z.krojenim in predelanim hu
musom vred s·prerninja v .rodovitna tla . Zdrobljena in razkrajajoča se geološka 
podlaga se često primešava rahlemu mineralnemu delu tal, tvoreč ta]n1. - skelet. 
Pohors-ka tla so v splošnem globoka do srednje globoka, mestoma pa tudi plitva, 
zlasti po iz.posta·vljenih in nezavarovaruih (brezgozdnih) vrhovih in grebenih ter 
na strmih pobočj.ih. S kemičnega vi-d~ka je značilno za pohorska tla, da so izredno 
kisla (pH v KCl večinoma pod 4) in zato .biolo-ško malo aktivna. Pedološka pro
učevanja ugotavljajo, da biološka aktivnost tal, tako vafula za razkr-oj organskih 
snovi (humiftikacija ·in mineralizacija) in ·za tal no rodovitno·st, na .negozdnih tleh 

1 Za pedološke podatke se .zahvaljujem ing. Mari ji K odri č. pedolog-in ji Inštituta 
za gozdarst-vo in .lesno .indust<rijo LRS. 
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pojema. Zato napredujejo tvorba surovega humusa, zakisovanje tal in slabšanje 
talne strukture, :kar vse pospešuje zamočvirjevalni proces. 

P·o fizi-kalnih lastnostih so pohorska tla v spodnjem delu (horizont B) precej 
peščena ter zato razmeroma rahla in dobre strukture, v gornjem delu (horizont A) 
pa se čestokrat ko-pičijo ko.Joidni glinasti delci, tvoreč v določeni globini gost, pre
cej humozen in maSJten sloj , ki je zlasti pod travno rušo na pašnikih (tipa Narde
tum) ·go~t in neprepusten. To dejstvo nani pDjasnjuje že omenjeni pojav površin
s-kega zamočvirjenja golih pašnih p;ovrš.in in razvoj šotnih mahov, čeprav je geo
loška po.dlaga vsaj delno prepustna. Na neprepus1ni geolo-ški podlagi zamo-čvir
janje ali zabarjenje seveda še hitreje in močneje · napreduje. Zamočvirjovalna 
težnja je huda gospodars-ka neva.rnost hrezgozdnih a:J.i _z go·zdom premalo zaraslih 
površin na pohorskem višavju. Zato- ima pohorska planota vkljub iz·rednro ugodnim 
rehefruim pogojem, :ki govore za pašno izkoriščanje, vendarle v veliki meri značaj 
absolutnih gozdnih tal. Zarad-i nesmotrnega .gozdnega in pašnega gospo-darjenja 
v daljni in bližnji preteklosti so se znatne površine pohorske planote zamočvirile 
in ,so izgubljene Ila vsako kulturo, druge l.zguhljajo pred našimi očmi rodovitno~t in 
postajajo gospodarsko vedno manj tiz·koristljive. Ta ugotovitev nam narekuje po 
eni strani nujnost čuvanja in izboljševanja gozda, tega dragocenega in nenado
mestljivega ustvarjevalca in ohranjevalca ta-lne rod·ovitno-sti, po drugi strani pa 
potrebo po ~zboljšanju pašnih in košnih p,ovršin z agrotehnični-mi ukrepi ter po 
po-go;z.ditvi neustreznih in og-roženih travnih ;poVJ··šin. 

Nadalj.nja ekološka posebno~t p-ohor~.kih tal, ki predočuje nasprotje prevelike 
vlažnosti in ki je spričo splo·Šno znane obilne vodnatosti Poho-rja prav presenetljiva, 
je velika ta.lna suŠnO'St, značilna za mnoge razširjene gozdne tipe , ki imajo- prav v 
suhih tleh svoj•o- glavn:o ekolo-ško· in gojitveno oznako. Takšna tla so- povečini plitva 
d·o srednje globo~ka, suha, prašna, brezstrukturna, sip:ka in samo s koreninskim 
pletežem -povezana, pojavljajo pa se zlasti po napetih grebenih, ohlih vrhovih l.n 
strmih južnih poho·čjih. Tla -te vr·ste težko vpijajo padavins•ko vodo·, ki 'Zato od
teka in odplakuje hraruilne snovi, namočena pa se hitro izsušijo·. Posledica takšnega 
stanja sta velika pustost in biološko· mrtvilo tal. Do.lgotrajno slabo gosp·o-darjenje 
s ·p·ohorskimi gozdovi je o·be neugodni ekološki skrajnosti tal - premočno· vlažnost 
i-n preveliko .sušnost - podpiralo, pospeševalo in stopnjevala, ponekod do bo-lj ali 
manj nepopravlj.ivega stanja. 

Splo-šen tip rjavih, ho-lj ali manj ·podzoli.z,iranih gozdnih tal se krajevno precej 
diferencira in ·modificira v o.dvisnosti od reliefnih .pogojev, -geološke po.dlage, vege
tacijske odeje in načina gospoda,rjenja. ZaJto razlikujemo več po-dtipov in va·riant 
k isl.ih rja v ih tal , ki jih bomo- o-pisali v 0vezi z vegetacijskimi tip·i. K splošni pedo-
loški oznaki pohorsk·ih tal bi omeni.Ji še to, da daje gnajs pri ·preperevanju v sp·lo·Š
nem bo·ljša, J"odovitnejša tla kakor granit -in da nosi zato gnajsna podlaga v glavnem 
boljši gozd . P.ri zamočvirjanju na gnajsn.i po-dlagi se razvijajO< pretežno trave in 
poltrave, medtem ko prevladujejo na zamočvirjeni graniltni podlagi vresnice. Pri 
močni degra-daoiji gozda na gnajsni podlagi pa grozi nevarn()st hudega podivjanja 
in zlasti silnega zatrav.ljenja gozdnega zemljišča, ki je najhujša o·vi·ra za naravno 
tn umetno obnovo gozda. 

V k 1 ima tič ·nem p-ogledu pripa.da Pohorje v splošnem srednjego-rskemu 
alpskemu klimatičnemu bipu, :ki ga ozna-čujejo ·ostre .zime, bogate s snegom, sveža 
po-letja i.n obil•ne padavine ( 1500-2000 mm letno). Moramo poudariti , da Pohorje 
v po·dnebnem oz.iru n i enotno. Za natančnejša klimatično op-redelitev in razčlenitev 
manjkajo ·potrebni pO'dat-ki. Ti so pičli in pomanj·.kljiVli zlasti za višje in najvišje 
pohorske lege. - Za dobo 1925-1940 navajamo srednjo najnižjo in najvišjo ter 
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srednjo letno temperaturo, ki znaša za Maribor (270m) 5,0° C, 14,2° C in 9,6° C\ 
za Slovenj Gradec (409 m) samo srednja letna temperatura 8,9° C, za Ribnico· na 
Poh. (715 m) 4,3° C, 12,9° C Jin 8,6° C, za št . llj ·pod Turja:kom (593 m) pa 3,2° C, 
12,8° C in 8,0° C. Za druge postaje podatki niso znani ozir<>ma niso obdelani. 
Vzho-dni in jugovzhodni rob Pohorja seka letna izoterma 9, zahodnega pa zadeva 
izoterma 8° C. - Srednje letne padavine za dobo 1919-1989 znašajo za Maribor 
(270m) 1038 mm, za Dravograd (365m) 975 mm, za Slovenj Gradec (409 m) 1211 
milimetrov, za Ribnico na Poh. (715 m) 113'2 .mm, za Sv. Lovrenc na Pob . (4•12 m) 
1268 mm, za Sv. Primož na Poh. (671 m) 1 J.!32 mm, za št. lij pod Turjakom (593 m) 
1243 mm, za Ruše (309m) 1162 mm, za čadram (402 m) 1141 mm, .za Črešnjevec pri 

Sl ika l. Vrb Roglje (1517 m), porasel s slabo•rodn!m pašnikom baloha ali volka (Nad. ::·lum 
strictae) in z redkimi smrekami 

Slov. Bistrici (310m) 774 •mm, za Tinje (667 m) 1179 mm , za Hudi vrh na Poh. 
(1200 m) 1627 mm, za Staro Glažuto (1033 m) 1627 mm in za Vitanje (478 m) 
1155 E~m . Pohorje ahkro·žajo letne izohiete 1000-1600. Z najvišjih leg, kjer je 
največ padavin, ni podatkov. Po splošnem opazovanju je · količina padavin največja 
v osrednjem .delu pohorske visoke planote, kjer je tudi največ zamočv: rjenih pqvr
šin. Tople in vlažne zračne mase, ·ki jih prinaša veter z juga, se v teh višinah 
ohlajajo in zračna vla-ga se zgošča v padavine. K visoki zračni vla~no.sti prispevajo 
seveda tudi obsežna močvirja. - V·kljub Q;elo skromnim meteorološki-ro podatkom 
moremo razbrati , da so jugovzhodni, vzhodni in severovzhodni predeli Pohorja 
močno pod vplivom celinskega panonskega klimatičnega tipa, ki .se kaže v pada
vinah in zračni temperaturi in :ki sega po Dravski dolini v Šentlo-vrensko kotl-i!Jlo. 
~o vplivno območje naznačuje vsaj približno tudi razširjenost domačega kostanja 
in vi~ske trte. Severozahodni .del Pohorja ima v splošnem bolj surovo podnebje. 

J. Prvo število pomeni srednjo najnižjo, drugo srednjo najvišjo , tretje sred:1jo !dno 
temperatur-o. 
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Neugodne podnebne razmere imajo· zlasti velike kot.line O·b pohorskem vznožju, ki 
so mrazišča s toplob1im obrat·om (Slovenjeg.raš•ka kotlina, Dravska dolina med 
Dravogradom in Falo, Vitan1jska kotlina), in globoke doline, ki se zajedajo v 
osrčje pohorskega ma;siva (dohna Lohnice,- Radoljne, V elke, Vuhreščice, Cerkve
nice , Mislinje, Oplotnice). Višje lege na sončnih pobočjih imajo zato ugodnejše 
podnebje, ki se r<;lZo-deva ponekod tudi v vegetaciji. Najvišji predeli imajo· v 
splošnem hladno podnebje, ker niso zavarovani pro·ti mrzlim severnim vetrovom. 
Zato za·ostaja spomladi njiho,va vegetacija za 6-8 tednov v razvoju za nižino. 

Splo·Šna vegetacijska oznaka Pohorja 

Vegetacija do·l·oČenega področja je ia;raz ekološ:k.j_h pogojev Tastišča in proiz
vod človeškega gospodarstva. Pohorje ima ·po svojih geološko-petPografskih in 
ped·oloških razmerah svojevrstna rastišča, ki so vtisn-ila pečat vegetaciji, prav po
seqne življenjske pog.oje pa so ustvarili vegetaciji gozdnogo·spodarski ukrepi. Le 
v malokaterem večjem gozdnem ma·sivu se ·vpliv čl-oveškega go-spodarjenja tako 
močno očituje kakor na Pohorju, kjer so bili gospodarski ukrepi v pretekLi in pol
pretekli d-obi zelo ~ntenzivn1i in so naravno>'5t nasi.l-no usmerjali razvoj vegetacije, 
zapuščajoč na velikih ·po·v:rš-inah ogromno· g-otS·podarsko škodo· in skoraj nepoprav
lj·ivo stanje. Po· obširnih pohorskih planotah sta degradacija .tal in degeneracija 
vegetacije tako daleč napredovali, da so obsežni predeli izgubljeni za sleherno 
go·spodarsko izko,riš-čanje (močno zamočvirjene površine), nekateri pa bi se dab 
izboljšati le z velikimi -tehničnimi napo-r~ in denarnimi sred.sbvi (izboljšanje slabih 
g'o-zdnih sestojev, pogozditev neustre~nih travnih površ-i-n, melio-racija slabo dono.snih 
pašnikov in seno-žeti). V zrO!ki ta-kšnega nezadovoljivega stanja segaJo· daleč nazaj 
v preteklost in se njeg.o·Vli začetki ne daj•o· ug1o.toviti, največ škode pa je napravilo 
v pretek1em sto•letju roparsko izkorišča>nje gozdov po· veleposest-nikih, ·ki se je do 
neke mere nadaljevalo- ~e ·v tem stoletju in se ohranil-o v nekaterih oblikah (sečnja 
na 1golo, požiganje sečnih ostankov, poljedelsko in pašno izkoriščanje gozdnega 
zemljišča, umetno· pogo-zdovanje s smreJko) vse do za·dnjih let. 

Dandanašnja go.zdnatost Pohorja se ceni na 60%. V nižj,ih in <Srednj~h legah 
(nekako· do l 000 m) se .il'lltori,šča nego'hdna .površina za razne bolj ali manj donosne 
kmetijske kulture, v višjih in najvišjih .legah pa za malo d·onosn·e pašnike in seno
žeti , zamočvirjeni ·predeli ,pa so ·Siploh nei.zkoristljivi. Zgodo·vinski podwbk.Ji pri-čajo 
jn tud·i tipolo·ško .proučevanje ·go·vori za to, da so bile današnje travne in zamoč
VJi.rjene površine, ki polcrivaj.o .obširne predele poho-rskega višavja, nekoč porasle z 
gozdom in da ru •poteklo odtlej nibi 'Sto let. Najhujše pustošenje in uničevanje 
gozdov .so povzročile mnoge steklarne ·(glažute) in topilnice (fužine). ki so· delo
vale na področju Pohorja v .preteklem stoletju in h so požirale ogromne količine 
drv, o.glja .in pepeli!ke. Nj'ihova. uničevalno del-o so nadaljevale velike parne žage 
v osrčju Pohorja . Mnogo· lesa v ohliiki ·raznih gozdnih sortimentov jn izdelkov se je 
izv.onilo v razne kraje in celo v_ tujinO". Največ škode so· trpeli veleposestnišk-i 
gozdovi na o-srednjih poho·rskih planotah, kjer je .glavno področje pašnih oziroma 
ko.šnih in zamočv·irjenih površin. 

Tudi najvišje pohorske v.rhove ('kope), ki so dandanes goli ali polgoE, je 
pokr ival nekoč go·zd. Najvišja vzpetli.na Pohorskega pogorja, črni vrh (1543 m), 
se pred našimi očmi sP'reminja v brezgo·~dno goljava zaradi roparskih sečenj v naj
bližji preteklo•s;ti .. P•oho.PSiki ma.siv nikakor Jie presega danda:našnje gor-nje ~ozdne 
meje, umetno znižane zarad~ nesmotrnega planinskega g-o·s·podarstva, potekajoče 
v naš.ih apnenčastih Alpah po•vprečno v višini 1600-1700 m, mestoma rpa še više. 
V prakameninskih masivih z zelo ugodnimi reliefnimi in dovolj ugodnimi talnim1 
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p·ogoji, ·kwkršne nudi Pohorje, •pa se dv.iga prirodna (klimcvtična) gozdna meja še 
znatno vjše kakor na strm~h -pobočjih in -o-strih grebenih aprnenčastih go·ro·vij. Brez 
gozda so bile o-d vsega začetka le ba,rske poyršine, porasle z močvirs•kim barom, 
v koliko-r se niso še te o-b robovih razširile zaracli p-retiranega izsekavam ja go-zda, 
in mor:da še nekateri, zaradi nepre.pustne podlage in sla-bega o-dtcrka vo-de že po 
naravi zam.očvirjeni predeli. Vse ostale brezgozdne površine so· nastale po-d vplivom 
nespametnega uničevanja •go.-z-da, Jki ima v tej višini zaradi neugodnih podnebnih 
(hudi viha·rji in mrazovi, kratka vegetaoijska doba) in tal-nih pogojev (-težnja po 
zamočvirjen.ju -in .zabarjenju) že po· na-ravi manjšo življenjsko si•1o ter se 5ilno _ 
po.časi [n s težavo- pomlaja . Ogoljene ali polo·g·oljene gozdne pov-ršine, ki so z 
divj ·irn.i sečnjam-i -izg-ubile varovalno gozd-no· odej:o, so v kratkem Ča\'lu podivjale 
ter se bohotno zarasle z grm~ovnim in zeliščnim ·-plevelom. Na neprepustni podlagi 
z nezados·fmim v.o:dnim ·odtokom se je močneje u.veljaV'ila zamočvirjevaln.a težnja ter 
ustvari-la dandanašnje zamočvirjene •in polzamočvirjene predele, ki se -ne dajo· več 
izkoPiščati, ali pa nudij.o le skrajno· ·slabo 1pašo in košnjo, na bolj -p-,repusbnih tleh 
pa so ·se razvila borna travišča, po-rasla rv .glavnem z volkom ali baloh-om (Nardus 
stricta), ki se sicer •gospodarsko izkoriščajo za pašo -in košnjo, ali .se prav 111ič ne 
negujejo· ter dajejo zato zelo skromen donos. PTav !la teh travišč·ih pa se zaradi 
neprepustnega sloja ko-loi.dnih delcev v humoznem delu tal pojavlja pov-ršinsko za-
močvirjanje, ki grozeče naprod·uje. · 

Za ;pohorske .planote, bo-lj ali manj o-ropane .go:z;dne odeje, izkori-ščevalci v 
splošnem niso imdi več sknbi. Zato je prej al-i slej ·propadlo· še preo-stalo go-zdno 
rastje, gorzdni pomladek pa se je -dušil v buj·nem tplevelu. Požiganje gozdnih 
posek (frat) za ·namene -začasnega poljedels-kega izkoriščanja -(pridelovanje krom
pirja, repe in žitaric) je žalosbno stan•je še poslcvbšaJlo·. Uničilo- je gozdni pomladek 
i~r povzročilo strahovito zaplevelje-nje. V k-oliko<r pa so· bivše go-zdne površine 
spet pogozdili -s sotvijo .sm.rokovega semena ali s sajenjern smrekovih sa·dik (veči
noma neuS"trozne ·pro-venience), ;so hile ·pre,pu,ščene samim sebi. Go-zdni mlaj je 
doraščal brez S!popolnjeva-nja in nege; v ko·lilkor se ni zadušil v plevelu, oziroma 
v kolikor ga ni uniči.la paša, so- :zrasle ·-·iz njega redke, močno· jasaste in za~p·le

veljene gozdne .kulture, iz teh pa ·bolj ali manj čisti smreko·vi sestoji, živLjenjsko 
nezd-ravi, hiraj -oč-i in P'odlegajo-či raznim škodljivim vplivom žive in mrtve n.a.rave 
(rdeča gniloha, lubadarji, snegolomi, vebrolomi, p-o-žari itd.) , ki so 1tako z-načilni 
za velike ,predele pohorskega v.i;šavja. Starejši \Sestoji z lfedko za-rastjo· in eno-dobno 
strukturo·, zreli za sečnjo-, ~o sko-raj v-si močno za-travljeni. Vsako nadaljnje o-dpi
ranje sestojev po·va:roča še hujše zatravljenje in še -bolj otežkoča pomlajevanje 
go.zda, ·ki je tamkaj že tako zelo· pičlo ·in počasno. 

Opisani način gospodarjenja z gozdovi, za katerega ·so .značilni sečnja v 
golo na velikih p:o:vršinah, po·Žliganje po-sek, njihovo· prehodno· poljedelsko izko
riščanje in umet-no pogozdovanje z ust·varjanjem enodobnih ·smrekovih kultur sla
bega uspevanja, je_ na Pohorjru že do:l-go v veljavi. Upo-rabljali so· ga v v.seh vele
·pooestniških go·zdovih_ tudi v nižjih legah, 1e da so •tamkaj -povečini redno pogo
:z;d·ova:li, medtem ko je bilo v vi-s:okih legah pogozdorvanj-e precej neredno in ne
po-polno. Zato je največ č·istih smreko·vih ku~tu-r oz.iroma sestojov nekako- v višini 
1000-1300 -rn, kjer 1po-krivaj.o zlo-žne .g.o:rske hrbte ter bo·lj ali manj strma :po-bočja. 
Tamkaj so ~ade smr~kove nasade vsaj do nelke mere tudi osk.rbovali z d:opol
nilnim sa;jenjem (iz;po·p·o·lnjevanjem) in čiščenjem, .pri ka-terem pa SO' le na vse 
načine zatirali listavce kot gozdmi plevel, ustvarjaj!oČ na ta način čiste smrekove 
kulture na vdi-kih površinah. Ze 6-ami po sebi preredki smrekovi nasaJcLi so izgu
bti.li -po takšnem »čiščenju« ves !biološko im. go·z;dnoogojitveno tako -važni pcrlnilni 
in va'fovalni sloj grmovnih in dreve5nih listavcev ter . so· rasli v močno zrahlja-
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nem sklepu. Namesto da bi se drevesca gnala 'v višino in čistila vej, so zastajala 
v vi~inski ra'Sti in se m~čno ra~lmšatila, ~bolj aE manj do tal porasla z gostimi 
vejawi, ~vmesne pra~nine ·pa je zarašča.Jl ·plevel. Paša živline in košnja živinske 
kmie po jasas·tih mladih kuHurah sta prispevali še svoj delež k njihovemu sla
bemu stanju. V doraščajočih se&tojih so se negovalni ukrepi (redčenje) večinoma 
opuščali in .prej prered·ki nasadi so se spremenili v pregoste tSestoje, značilne po 
nizki povpTeČ·ni višini -drevja (25-28 m), po močni, skoraj do tal segaj,oči vejna
tosti, po slahi biološki in mehanioni odpornosti pr·oti sov.ražnirn silam narave, po 

·pešaj.očem p-riraščanju, skratka po nezdravem stanju, ki je posledica porušenega 
prirodnega Tavno:težja gozdne b~ocemoze. Seveda .se ni poja..vilo ~takšno stanje 
na mah, marveč se je pripravljalo pol'itOipno skozi daljšo doho, ko· ·se je vzdrževal 
prej opisan~ tradiciona.1ni način gospodarjenja z gozdovi, tako imenovano »fra
tarjenje«; .le-to je okmjevalo prirodno proizvodno silo· pohorskih rastišč ·in rušilo 
biocenotiono ravnotežje vegetaoij!s·k·ih tipov, dakler ni s hudo degradacijo tal in 
z močno ·degeneracijo gozdne vegetacije usotvaril·o sedanji tip bolj ali manj čis1ih, 

hirajočih smrekovih sestojev, ki nujno kličej-o po ~dravljenju in izboljševa:nju. 
šele v zadnjih letih se je opustil 1ta nazadnjaški , skrajno rpr-imitivni način 

gospo~rjenja z nekdanj!imi veleposestniškimi in sedanjimi državnimi gozdovi, ki 
~e je :bil silno zak·o·reninil v gozdar.skih krogih pohor·skega področja. Preobrat se 
je ·pojavil -pod priJtis:kom slabih j,zkušenj in slabega stanja gozdov ter pod vpli
vom napredni,h i-dej, ki so jih prinesle v goz.darstvo bioi-o·Šlke vede, zla·sti fito
sooiolog·ija, pedologija, ekologija in geneti-ka. Napoveduje se izboljšanje stanja, 
to se pravi p-o·vraotek k takšni (}bliki ·gozda, ki bo po eni stran·i v skl3!du z osnov
nimi rastiščni.mi pogoj:i, ,po drugi strani pa v mejah prirodnih možnosti usrtrczala 
tudi gospoda·nkim potrebam sedamj·D!sti. Cilj .so-dobnega gozdnogojitvenega pri
zadevanja ·so ko-li,ko·r mo,goče mešani gozdovi s ·prehiralnim ali oplojnim nač·inom 
gospodarjenja, :kakršni pa·Č po svoji sestav.i in strukturi bolj ustrezajo ra;stišonim 
pogojem, to se pravi ·posameznim gozdnim vegetacijskim tipom, ki jih proučuje 
in ugotavlja veda o rastlinskih ·družbah aJ.i fitosociologija. Začrtane so nove smer
nice gozdnemu gospodarstvu, toda slaba 'zapuščina .pretekl·osti z opešanimi smre
kov-imi sestoj-i, nezdravimi smrekovimi kulturami, obu.pnn podi,vjamimi fratami in 
zamočvirjenimi površinami bo še dolga desetletja težila pohorsko gozdarstvo ter 
se v svojih daljnosežnih slabih pooledicah delno sploh ne bo dala več v polni 
meri popraviti . 

Prej opisano žal·ostno stanje ne velja za veči·no kmečkih ~gozdov. Kmečkih 
gospoda;rjev namreč v glmnem ni zajel val frata-rskega nač-ina gospodarjenja z 
g()zdo·vi. Le-ti so za.Jto v s-plošnem kol,ikor toljko ohranili svoj·o tprirodno podobo 
ter •so po eni strani dohr.od!ošel v,zorec pri iskanju poti iz zagate, v katero je pri
peljal 1bivše veleposestniške gozdove že opisani nač·in gospodarjonja po nemškem 
načelu ·donašanja najV'išje zemlj-iščne rente, po <lTugi strani pa tudi hvaležen 
objeh tipološkega proučevanja vsaj približno prirodne vegetacije. Seveda imajo 
tudi ·kmečki go·z.dwi svoje pomanjkljivosti, -ki ne ustrezajo sodobnim !Zahtevam 
gojenja gozdov. Pcmekod ·so se nakopičile zaradi pretiranega varčevanja ·prevelike 
zaloge lesa, kax je imelo ia posledico pre'Vladovanje · .starega, slaho pr.~ra.ščujočega 
al'i hirajočega ·drevja in izguho ·normalne probi!falne strukture, ·drugod pa so s 
prenagLim in premočn~m odpiranjem prepolnih in pre~rih sestojev z na pol 
pr.a:goz.dno obliko tako rekoč uničili gozd ter 1povzročili podivjanje ,gozdnega zem~ 
lj-išča in propa1danje pičlega -J,n potlačenega gozdnega pomladka, kar je t.esto 
za:htevalo posek na golo in umetno obnovo gozda. Mnogi kmeč.k.i 'g01zdoV'i, zlasti 
na severnem .pobočju Pohorja, so se .gospodariti v ·glavnem na prebiralni način, 
pri čemer pa so nj.ihovr:i gospodarji pretirano- :pospeševali iglavce in zatirali listavce, 

168 



pač 1pod vplivom gospodarSike konjun!ktme in že omenjene zgrešene nem~ke šole o 
najvišjem go-zdnem donosu. Tako .so nastali na velikih površinah bolj ali manj 
čisti jdovi prebira.Jni go~dovi, znani zlasti okrog št. Lovrenca, Ribnice, Vuhreda 
in Vuzenice. Jelka je v teh .predeLih že ·po p1"irodi močno razširjena in biološko 
močna, zatiranje bukve in drugih listavcev ter prebiralni način gospodarjenja pa 
Sita ji pripomogla .do _popolne nadvlade. Ti jelovi gozdovi posebnega tipa, dnslej 
še nezadostno proučeni, nosijo v sebi kal propadanja, ker tla Za!radi enostran
skega -izčrpavanja izgubljajo pro,izvod·no silo in ker so čisti jelCYVi sestoji zaradi 

Sl·i-ka 2. E-no od sedmerih Sentlo:vrenš.kih jezer na vrhu Planinke (1392 m), ležeče sredi 
pr·ostran·ih ses-tojev pritli:kavega planinskega bora (Pinus mughus var. uliginosa) 

manj:kajoče primesi listavcev neodp-orni proti glivičnim boleznim m na·padom 
živals-kih škodlj·ivcev (1posebno močno se širi jdo-va uš). 

Glavna značil-nost poho11s·kih gozdo-v v višj~h legah so torej bolj ali manJ 
či s ti go z ·d o v i ene s am e dre v es ne vr s te, bodisi enod.obni smrekovi 
gozdovi bodisi raznodo-bni jelovi gozdovi al.i slednjič oplojni ·bukovi go:l)dovi ali 
bukovi panjevci. 

čisti smrekovi gozdovi so v glavnem umetna tvo-rba, nastala v šablon-skem 
načinu frataJTjonja. Smrek a je bila sicer ši-rom Pohorja vedno močno razšir
jena kot gozdna pPimes, po visokih plano.tah 1n vrhovih s- plitkimi tlemi na nepre
pus1mi geološki !podlagi pa je celo ·p-rev.ladovala, tvoreč mosboma -bol1j ali manj 
čiste prirod-ne sestoje, dr_ugod pa ·pomešane z bUik·vijo in •redkeje z jelk·o, skoraj 
pov.sod pa v piceetalni združbi. Tipološko proučevanje je ugotovilo, da je imel 
piceetalni značaj Pohorja tudi v p-rvotni (avtohtoni) vegetaciji širok obseg in da je 
bila prava fagetalna vegetacija vkljub močni razširjenosti bukve v višjih legah 
rammeroma ·skromna. V.zrok tomu -pojav.u je verjetno v geološko-petrog-raf·ski pod
lagi 1ter .v •sestavi in strukitur.i tal, ki so se 'razvila na k--islih matičnih ·kameninah. 
Seveda so tudi 1posebni .reliefni -pogoji, ki ·tako močno diferencirajo in ..modifi~ 
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-cirajo kl1matične razmere, v precejšnji meri soudeleženi pri tem. Večina ?Jdružb 
iz zveze smrekovih go,zdov je ek·ološko· močno· speciaEziranih ·in jih moramo 
zato prištevati k paraklimatičnim, to se pravi ne 'ldimahčno , ma;rveč predvsem 
reliefno.-edafsko p·ogo;jenim go:udnim 6pom. Poleg teh 1p.rimarnih so dandanes mo·čno 
razširjeni še sekundami tipi smrekovih go.zdov, ki so se razvili pod go-spodarskim 
vplivom iz nekda;njih hukovih oz·iroma ·buko-v ih-jelovih-smrekovih in bukovih
smrekovih gozdov. Treba je namreč pripomniti , da so mno-gi bukovi, hukovi-jelovi
smreko·vi in buko.vi-snirekovi go.zdorvi zaradi posebnih ekoloških (.zlasti talnih) 
pogojev po svoji floristični sestavi pripadali zve zi smrek o· vi h go z d o v 
(Qaccinio-Piceion), ali pa ·so· ·biLi vsa~ nekje na prehodu me-d le-to zveJz·o in zve z o 
bukov ih gozd ·o· v (Fagion silvaticae), pri čemer je bil njihov fagetalni značaj 

' slabo poudarjen ·vkljub morebitnemu relativ-nemu prevlado-vanju .bukve. Da se 
je piceetalni z·načaj teh go:udnih .združb · .pod že znanim gos.podars.kim vplivom 
razmeroma lahko in rnolno uveljavil, je razumljivo. . 

Za smreko je med iglavci najbolj razšurjena ho Jj ka ali -j el ka, ki je bila 
prvotno morda celo pred smreko. Pojav.lja se v glavnem kot primes bukovih in 
smreJko-vih goa;dov in je obilna zla·sti v srednjih le1gah, kjer s.p-remlja bwkev 
in j·o mestoma cetl.o nadvlad.uje, gradeč z njo ·.posebno go,zdno združbo (Abieto
Fagetum cardam-inetosum savensis). Po vlažnih in hladnih dolinah in kotlinah 
severnih •poho-rskih p.reddov, ki se :odpirajo prroti Dravski dolini, pa je jelka kon
kurenčno najmočneijše d·revo·, ki gradi pod Člo·veškim gospodarskim v·plivom že 
omenjene bolj ali manj čiste jelove prebiral-ne go·zdnve (Abietetmn, priJpadajoč 
v glavnem zvezi ~mrekoiV·ih g-o·:ud·ov). Le v eni go-zdni Zidružbi (Bazzanieto-Abietetum) 
jelka že ;po prirodi absolutno· dominira. Po svoji življenjski sili zasluži jdka brez 
dvoma •posebno po·zo\fnost, sa:j dosega med našimi drevesnimi vrsitami največjo 
višino in debelina .ter izredno· starost. Pra-staTi jelovi o·rjaki kot o·stanki pragozda 
nekoč na Pohorju niso bili redko.st, danes pa poznamo samo še o·r'jaško jelko v 
Globo:karjevem go:udu na Smolniku. 

Bukev je bila ·prvotno na Pohorju brez dvoma naj,bolj razširjena drevesna 
vrsta. Prewla1dovala ni samo v -pas•u go·rskega bulkovega ·gozda (Fagetum montanum), 
gradeč :skoraj čiste sestoje, in ·bukovega-je-lovega -gozda (Abieto-Fagetwn), marveč 
se j-e mesto-ma krepko uveljavljala celo v pasu smrekcwja (Piceetum) v najvišjih 
legah. Imela je torej med vsemi dreves11imi vrstami naj•bo.Jj S!plošno raiZŠirjenost, 
saj je segalia od ovznožja Pohorskega pogorja do· njegovih najvišjih vrhov in gre
·beno·v. Lahko bi rekli, da ni hi.J.o hektara go·z.da brez bukve. Nobeno drugo drevo 
ni dož,ivelo tq:liko zapostavljanja in za•tiranja kako-r bukev. Preganjali so· jo vsi 
in po•VSQid, ker je veljala ,za gospodarrs.ko malov.redna. vrs-to, n,jene biološke vloge 
pa niso· poznali in cen1h. čiste ·bukove sestoje so nasj}no spreminjali v smre.kove, 
mešane buko.ve- jelove ozi.r·oma buk:O!Ve-smrekove go:udo.ve pa v bolj ali manj čiste 
jelo.ve oziroma -smreko•ve sestoje. Bukev so ·i~ko'fiščwli največ za drva in oglje, 
lepše primerke tud.U za železniške prago·ve (za j1Noz) in do-ge za sode. Posledica 
brezobzirnega uničevanja b'lllkve je .bila, :da je na:za·do·vala po ko-lič.ini, kakovosti in 
ra.rzši.rjeno·sti in da je iz mnogih predelov domala · i~ginila, toda zatreti se le ni 
dala. Razen neposre-dnega u-ničevamja bukve .z brezobzirno sečnjo njenih čistih 
sestojev, z njen·im izsekavanjem rv mešanih sestojih, z obročkanjem (obsekavanjem 
debla) i·td. je bukvi hwdo streglo po ŽiVlljenju posebej še šablonsko gOSipodarje
nje s -sečnjo -na goto-, poži.ganjem frat, zača-snim poljed.vlskim i2ik.oriščanjem posek; 
umetnimi smrekovimi nasadi in njihovim »·Čiščenjem«, ki je b~lo isto•vetno s treb-. 
ljenjem listavcev. S trdo·vrat11o- žiVIljenjsk.o silo si je skušala ·bukev vedno iznova 
ovomoči, povečini s •poganj1"i iz panja, deloma tudi z. naletom -semena. Visoki bukovi 
gozdo·Vli (semenovci) se se · ·spreminjali tako v srednje (mešance) ali celo nizke 
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gozdove (panjevce), buikev je i·21gubljala na kakovosti in v·re.dnasti. Nege ni uživala 
nikoh nobene. In vendar so poho-rska rastišča mestoma op~imalna za bukev, ki bi 
torej oh primerni negi lahko dajala odličen, tehnično vi,sokoV<Teden les (za f~rnir). 
Na Ahejevi ravrui •pod Kamenit.cem, na severni strani Pohorja, v nadmors:ki višini 
ok. 1100-1150 m, smo videl-i huko1v sestoj, neikoliko pomešan s smreiko in jelko, 
kjer dosegajo buko;va drevesa višino 30-35 m in imajo ·prek·rasna, glad•ka, kakor 
sveča ravna debla, ok. 20m brez vej. Lep~ega bukovja ne najdeš zlepa kje. Nekoč 
od bukovja »zeleno .Pohorje<< je postalo temno in mrko ·od iglavcev. Večje po·vršine 
bukovja so se ohranile ·Še v severovzho·dnem delu Pohorja ( okro.g Sv. Bolfenka , 
nad fa,lo in Rušami), manjši kompleksi pa še marsikje rv bo·lj odročnih legah, 
ki j.ih izko:riščanje ni zajel-o v tol,ikšni meri. Na sevem! .strani Polwrja dosega 
bukev v s esto ju ali skupinah najv·išjo· mejo pod Malo in Veliko Kopo in po·d 
Velikim secLlom (Pungart) , nekako v višini 1350-1400 m. Na južni strani, kjer 
je vpliv namo•rskega podnebja ·občutnejši, pa se vz.penja še više (Planinka, Javorič, 
J ezt~rslki vrh) ter se · pojavlja v šopih .in 'po·samez celo tik oh južnem \fO·bu črnega 
vrha (o:k.. 1520-1530 m) 1V d·revesih, ki dosegajo še višino 10-15 m ter prsni 
premer o:k. 30 cm. Dasi izredno· združbo-tvorna, izgublja 1bukev v teh viši.nah 
sp,o-sobnost, da bi izoblicko-vala sv<Yj gozdni tip (Fagetum), marveč se vk1jučuje 
izvečine v smrekovo go·z;dno 21družbo (Piceetum). 

Od .iglavct~v nas zanimata -tukaj še macesen in bor. Macesen po našem 
mnenju na Poho11ju ni aJvtohton, marveč so ga umetno vnesJ.i v poho,rske go·zdove, 
kjer je .dandanes mo-čno razširjen. Znano je, da so primešavah macesnovo seme 
smrekovemu, ·ko so <zasejavali golo.sečne porv·ršine, in da so sadili tudi macesnove 
sadike hlkuati s smrekovimi. Imo'r macesnovega semena in sadil< se ne da več 
dognati. Verjetno· gre za alp<Soki macesen, ki mu pohotrska rastišča z močno hurno
znimi in -povečini v.lažnimi tlemi ne prijajo. Raste sicer hitro, adi njegova debla 
so le lfedkokdaj ste.gn~jena in lepo obhko,vana, .marveč navadno· cka-ivenčasta, vejnata 
.in zelo neod-po-rna proti snegu, ki jih ra.d lomi . Kot d.revo najvišjih gorskih pre
delnv bi ga morali najrti .. primešamega smreki ·na -naj.višjih grebcmih in vrhovih, in 
to po.v.sod precej enakomerno, če bi bil na Poho·rju domač, ·pa ga ravno tukaj 
skoraj ni. Razen tega bi se bila v ·do1-gem pri.Jagoditvenem razvoj'll izoblikovala 
posebna macesnova rastiščna rasa ( ekotip), ki bi ust;rezala po·sebnim pogojem poho·r
skih rastišč in bila odJporna pro·ti snegolomu, ·Česar pa ne moremo -ti·.diti. - Pač 
pa se je v splošnem dobro obnesel rde ·Či .bO· r, ki sega prLrodno- sko-raj v naj
v.išj e lege, tvo.reč ·v .smrekorvih sestoj ih vitka, steg.njena , gladka in brezvejnata 
·debla. V viso'kih legah je ·precej redek, mo•rda !Sp·loh samo umetno razširjen, in bi 
ga ikaza.lo pospeševati names·to macesna, ki je odpovedal. V nižjih legah, n.ekako 
do višine 1000-1200 m, je vsd<ako·r prh-oderi in mestoma močno razširjen, gradeč 
ponekod celo ·posebno gozdno· zd.ružbo (Pineto-Vaccinietum) na sh·ajno '6iromašnih, 
suhih tleh, kjer po svoji veliki eko.loški ~kromnosti lahko tekmuje ,z zahtevnejši mi 
vrstami. 

Od listavcev hočemo omeniti še !jerebiko, brezo-, trepetliko in jelše. J ere b ika 
(SoT!nts aucupa:ria) zasluži prav posebno p-ozo·rnoo·t. Po svojrih eko.\.ookih- czahtevah 
je izxedno skromna, po· bioloških lastnostih pa zelo· hv:iilež.na in nikjer šlkodljiv·a. 
V višjih in najvišjih legah Poho.rja je ~Zelo· raz-širjena 1in se pojavl:ja skoraj v vseh 
gozdnih tipih, celo po močvirjih in barj1h (Y barskem ruševju), kjer vsi drugi 
.listavci odpo·veodo- in ~jer tudi smreka ne more več uspev.a•ti. Zato· se da zelo 
uspešno uporabiti kot pionirska vrsta {.pred:kultwra) na najslab-ših .rastiščih ter za 
melioracijske namene •V čisbih·, degeneriranih smreko·vih sestojih in na za:močvir
jenih terenih. Vsako leto bogato obrodi in daje hrano p-tičem, ki nj-ene živo·11deče 
mesnate ·plodo-ve radi zobljejo in raznašajo njeno seme na v~e strani. V svoji 
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okolici .se izredno močno p'Omlaja ter osva•ja zla5ti ja-se in go-ljave. Posekana never
jetno močno in vz.tr.ajno o·dganja iz panja, tvoreč col šop poganjkov (5-10), 
15-20 m v.isokih in 20-30 ·Cm ·debelih. Semenska drevesa ·dosegajo viši·no· 20-25 m 
in prsno debelina 30-40 cm. 

Navad·na bre.za (Betula verrucosa) in t ·re:petli.ka (Potmlus tremula) 
U6opevata .na PohoTju do Vrišine 1250-1350 m :kot rdokaz !precej redkih in svetlih 
g!JZJdov ali :ko-t ostanek .nekdanjih goljav. Za obe vrlSti je ta nadmorska višina 
nepri<ča·kovana. Dali bi se upo·rabljati za •predkulturo na zelo s.labih, pustih tleh, 
lrreza ·do neke mere celo na delno zamočvirjecih .zemljiščih. Breza .se pojavlja 
v večji množini v nižjih legah, vlasti rada ,po posekah na ·plitkih, !Suhih i-n pustih 
tleh. V začetku je dobrodošla, da zavaruje golo zemljišče rpred degradacijo in da 
•tvori varovalni sloj za 'mlado go-.z.dno. •kulturo, ·po-zneje p-a .postane nadlehna in 
škodljiva, ke,r biča s ~;vojimi tenkimi, šibasti-mi vejami .doraščajoči gozdni po
mladek (posebno smrekov). Tedaj jo je treba oiklestiti ali obsekati, da jo more 
drevesni pomladek •prera.sti. - Zelo lahko brezovo in trepethkovo ·seme raznaša 
veter na velike da~ljave in se .zato z lahkoto šir1ta po •goljavah ter redi!<Jih go:zdnih 
kul•turah 1n sesto.jih, v zapirajočem se gozdnem sklepu pa kot ·.s.vet>lobni vrs·bi hitro 
pr()padata. Trepet li 1k i naj 'Se kot ·golJdni precLkUJltur.i 'in pomo·vnemu sloju mla
dih goz-dnih kultur ;po·sveča večja pažnja. V do.raščajo·čih goz.dnih kulturah in v 
nezadostno .sklenjenih sestoj:ih se ohrani p.recej časa v tekmi z ·d·rugimi drcvesnimi 
vr.s.ta-mi, dosegajoč ·ravna, gla·d!ka deb.la višine 10-15 m in prsne debeline 25 do 
35 cm. Dobro se ·pomlaja iz panja in korenin. Vrednost njenega lesa močno narašča. 

Od jelš rasto na Pohorju vse t'fi domače vrste. Si va je iš a ( Alnus inama) 
je med vsemi na,jbolj ra~i.rjena. Spremlja . .vodne tokove ob gorskih jarkih ter se 
vzpenja ob po·točkih, studenčkih in povirnatih, vlažnih pobočjih do višine ok. 
1200 m,· v mislinjskem podrooju celo do 1300 m. Napov0dujc s·veža, -rahla, precej 
skeletna, dobTo ·prezra.čena, s čisto studenčnico ali vsaj z rahlo curljajočo· pod
taJ-nico ·dobro oS'krbljena tla, ki jih os ·svojimi koreninami .dob.ro veže in .utrja ter 
ščiti pred odnašanjem, razen tega pa z lahko razkrojljivim listjem tla dobro 
pa:pravlja in bogati z .dušikom, ki ga ·Zibira v koreninS~kih gomoljčkih (Actinomyces 
alni). Posebno dobrodošla je na Vllažnih 1posekah (fratah), Iker hirtro :raste in se 
rclošati •ter ta..ko brž ·pokrije tla in jih :zavaruje pred izsušenjem, ·deg.radacijo in 
zapleveljenjem, v svoji notranjosti 1pa ·omogoča .dobro uspeva-nje gaz.dnega po
mladka. Zar~di te i1)baljševa1ne, utrjeval-ne in varovalne vlo,ge ,zasluži s·iva jelša 
VrSO gozdnogospodar.sko vo·zo·rno·st ikot ·odli·čna go.zdna p.ionirka. Mestoma gradi 
gozdi·čke oziroma ložičke ob vo-dnih toko·vih, ki pa ISO nava-dno precej ·pohabljeni . 
Njena vegetacij·s'ka združba (Alnetum incanae) je zato zelo nq>opolrno ·razv-ita. 
Glav.n·e ·gorske do·line so preveč stisnjene med ·strma ;pobočja, kjer je nekaj več 
tpr·os.tora ,za :razvoj •te združbe, :pa je go,zd jzkrčen za .kmetijske kulture. Po gozdnatih 
pobočjih utesnjujejo to ,z.druž·bo drugi vegetacijski tipi , prodirajoč vaThjo s svojimi 
elementi. . 

č tr-n a ] e 1 š a ( Alnus glutinosa) rada spremLja sivo ob večjih vodnih tokovih 
in po 'Pobo.čj.ih ter jo mestoma nadomdča, sega pa le do višine ok. 900-lOOO m. 
Ima podobne biološke,- okološke ·in .gozooo:gojitvene las_tnosti kak~r s_iva jelša. 
Obema v.PStama ~jelše ·se radi prjd·ružujejo veliki jesen (Fraxinus excelsior), gorski 
brest ali dam (Ulmus montana) in gorski javor ( Acer fJseudoplatanus); prva dva 
imata v glavnem isto višinsko razširjenost rkakor &na jelša, t-retji pa ·spremlja razne 
goz.dne ·združbe -prav do vrh_a Pohorja. . 

.ze 1 ena ali •p .l an ir n ska je l,š a (Alnus viridis) je 2-4m visok grm, ze.lo 
značiJlen za ,poho.rska pobočja V •Sredo:jjh in visokih legah, kjer tvqri mestoma 
skupine 1n gosta grrnišča ( Alnetum viridis) ·precejšnjega obsega (zlasti na severni 

172 



strani Pohorja) . Porašča zla\Sti goljave, frate in zanema-rjene kmetijske kulture na 
dobro humoznih, do·volj rahlih, gloho-kih ·in vlažnih tleh ter op'<> svolj1ih gotZdnih 
pionirskih lastnostih ne zaostaja mnogo .za sivo jelšo. - Za vse jelše in zlasti še 
za sivo je značilno, da so po.gori.ščnice (pirofiti), .to se pravi rastlirne, ki se močno 
ra·zmahnejo na p.ogorriščih, kakršna p-redočujejo do neke mere tudi požgane pahor

_~ke poseke (novine). Lahko seme raznaša veter na daleč in ·taJco hi.t·ro ·osvajajo 
praznine z ustreznimi ekološikimi pogoji, da jih ne zaraste plevel, ki bi ovriral pro
g.resivni razvoj .go·zdne vegetacije. Jelše zaslužijo po svojih biolo~kih, ekoloških in 
go-zdno-gojitvenih lastno-stih vso go-zdarjevo pozornost. Njihove odlične melio-ra-

Slika 3. Ribni~ko jezero ( 1522 m) p-od Jezerskim vrhom, obdano s planinskim borom in 
slabo uspevajočim smrekovim gozdom 

cijske s1posobnosti je treba v polni ·ineri izkorišča-ti za po·p'favljanje degraodiranih 
zem1jišč širom poho·rskih planot in pobočij. To je najboljša priprava za obnovo 
kolrko·r mogo-če mešanih gozdov, ki jim je že opisani zastareli in -protiprirodni 
način gozdarjenja v veli:ki meri uničil naravne pogoje us-pcvanja. 

Po -tem pregledu glavnih drevesnjh V'rst ter njihovi kratki ekoloiŠ·ko-sociološki 
ozna!ki si po-glejmo na kraJtko· še važnejše grmovne vrste. Treba je ~o-udariti ko-t 
značiJ.nost :p.ohnrSikih gozdorv .njihovo· veLi k •o .re v š čin o v gr .m 0: vnem. 
s 1 oj u . Posebno · revni -so v tem pogledu višinski go.zdo·vi. To gr-movno- siromaštvo 
je delno p-ri-ro,den poj·av delno pa posledica že opi·sanega načina Ša·blonskega go
spodarjenja z gozdovi, lci je z~tiralo drevesne in grmovne· listavce in z gojenjero 
enodobnega smrekovega ganda stalno sla·bšalo pogoje za ·njihovo- uspevanje. Redke 
grmovne vrste je treba zato· varovati in pospeševati, kjer koli se pojavljajo, 
tvoreč s.kupaj .z drevesnirm· 1pomladkom blagodejen varovalni in po:lnilni go.zdni 
sloj, ki ima prevažno· bio·loŠJko funkcijo v harmoni-čni i•zgra,d.nji gozdnega občestva. 
Dragoceni so· zlasti .grmov.i z ja:godastimi plodo.vi, ki so .doh.ra hrana za ptice, 
naj·boljše varuhe go·.zdov pred žuželčjimi škodljivci. Takšne grmovne vrste so-: 
Lt:nicrTa xylostem:z. L. a!fJigena, L. mgra, Daplme mezereum, Samb1u:us nigra, 
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S. racenwsa, Sorbus aucufJaria, Juniperus communis. Od ostalih grmovnih vrst 
srečujemo v s-rednjih in višjih legah Pohorja čcšče še Corylus avellcma, Salix 
caprea, S. grandifolia, S. am·ita, S. cinerea, Rhamnus frangula, Alnus viridis. 

Pe si k o vina (Lonicera xylosteum) je v s-plošnem redka in ostaja v ob
močju bukovih gozdov (Fagion), segajo-č le nekako do 1000 m, redkeje više , 
na·s:protno ·pa se spušča č ·r no k o .s teni ·Če v j e (L. nigra), b je element sub
aLpskega· gozda, v vlažnih in hladnih -do·l-inah celo ,do višine ok. 800 m. Presenet
ljiva je prisotnost a 1 ps .kega k o ·st eni če v j a (L. alpigena), ki je značilen 
spremljevalec bazifilnega bukovega gozda v vseh Jcgah, ·na Poho·l'ju pa se pojav
lja precej raztreseno na sihkatnih, moono zakisanih tleh. - Le ska (Corylus 
avellarw), zanesljiva napovedoval'ka ·dobrega taJnega .stanja i.n odlična gradite
ljica (pionir-ka) gozda, · se .dv:i.ga kot zmerno termofilen element na južnih pohor.
skih pobočjih ·precej vi·snko; zadnje leSikove gr.me najdemo še v viši·ni do 1100 m. 

Vrbe so močno r.atzširjene po vsem Pohorju do najvišjih leg. Dr.užijo· se 
večinoma z jelšami, naka.zujoč obilno zračno in tal.no vlago. Zaradi lahkega raz
širja-nja ·semena po VeJtr-u jn hitre rasti imaj.o veliko konkurenčno silo po goljavah, 
f.ra.tah in slabo zaraslih go·zdo'Vih, toda: vedno le -v -posameznih primerkih ali manj
ših .skllipinah, ne .pa v sklenjenih g-rmiščih ali. sestojih ka;kor delše. Pose-bno raz
širjena je po gozdnih po-sekah :in zanemarrjenih (neprečiščenih in nepreredčenih) 
na:sadih iva (Salix caprert) , ki dosega celo ·drevesno vzra·s.t (S- lOm), se silno 
razkošati i·n -postane nadležna gozdna vsiljivka, kakor tudi je sicer njena osvajalna 
in varo·valna spo·sobno·st v začetku ko.r;ist•na . __:_ Ve 1 e .1 ·is ;t na 'Vrb a (S. grandi
folia) zahteva mnogo tal'lle in zračne ·vla~ge ter se zato naj.rajši naseljuje ob vodah, 
izvir.kih in podvi11nib tleh v 'S•rednjih in višjih legah , do"'egajo·Č često drevesno 
vzrast (6-8 m). 

Na v a .d no ,brin j -e {junip-erus communis) na Pohorju ni posebno pogostno, 
pojavlja pa se navadno na pustih, suhih tleh kot s;premljevalec borovja (Pineto
Vaccinietum) ali ·z rdečim boro-m pomoša"nega .smrečja ( Piceetum jJinetosnm) ter v 
degradacij·sk1h stadijih gozdne vegetacije, zlasti v resavah (Calluneto-Genistetum), 
kjer pa opravlja tudi nalogo gozdnega :pionir ja. - Navadna k-r h 1 ika 
( Rhamnus frangula) US!pcva ·po ster.ilnih , kislih, nekoliko vlažnejših tleh v Tedkih 
gozdovih (čes>to borovih) in grmiščih nižjih in srednj-ih leg. - Rdeči b e ze g 
(Sambucus racemosa) uspeva po goodnih jasah in robovih, posebno bujno pa se 
razrašča po starejših gozdnih po·sekah srednjih in višjih leg, tvoreč ko~ate gnnove 
.in skupine, ne ·pa sestoj ev. Ljubi nekoli·ko globlja, sveža tla. Do ne'ke mere velja 
za ·plevel, vendar opravlja .dobrodejno nalogo varovanja tal na golo-sečnih površi
nah in pozneje polnilnega slo>ja v mladem go,zdnem nasadu. S svojim vsakoletni·m 
bogatim ohrodom, ko se kar šibi pod rdečimi groz·di , hrani .ptiče, tki razši.!'jajo 
njegovo seme. 

N<Ldaljnja po·se-bnost pohorske vegetacije je si 1 na za •p 1 eve lj en o s-t 
slabo zara:sLih go·zdo·v, štev.ilnih golosečnih ·~o.vršin (fr.at) ,jn mladih, neoskrbovanih 
nasadov, ki predočuje enega najtežjih gozdnogojitvenih problemov. Goz·dovi s 
prepičlo zarastjo (Sklep k·ro~enj 0,4-0.6) so posebno razširjeni po pohorskih viso
kih ·planotah in strmih ·pobočjih , golosečnih površin pa. je največ v mislinjskem 
in rakov~kem ·področju. S:rcdi s:k!lenjene go·zdne vegetacije so frate ·ka:kor velike
rane, ki jih je zasekal neracionalni način gos.p·odarjenja z -gozdovi in ki se le 
počasi zaceljujejo. Med plevelnimi vrstami bomo našteli le ·najbolj razširjene ter 
hio·loško in gozdriogospodaJrsko najvažnej.še. Pojem plevela jemljemo v go,z,darskem 
s-mislu. Za ·plevel velja tedaj rastje, >ki predvsem ovira pomlajevanje in o-bnovo· 
go.zda in ki v splošnem negativno deluje na gozdno rast . Navadno so to rastlin
s·ke vrste . ki imajo zara·di določenih bioloških ali ekoloških 1ast.no~Sti veli:ko raz-
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širjevalno in tekmovalno spooobnost, ·S katero v ·kr.atkem času osvoje velike površine 
in jih preplav:ijo, nasilno izpodrivajoč in dušeč koristno rastje. 

V nižj.ih in S>rednjih legah, ndka!ko ·do nadmorske višine 800-900 m, je zelo· 
nevaren plevel ro ·bi da ali o str oga (Rubus fruticosus), ki se 'Pojav.! ja tod 
verjetno v neki ·posebni, še neraziskani eko] oški rasi (podvr.sti ali ·raZJličku). Pri
ja jo ji naj.bolj polnžni tereni in zaravnice na vlažnih in globlJih tleh severnih 
:pohorskih pobočij. Ob go:ndnih robovih in na jasah preži, ·da zasede vsako povr
ši.no v gozdu, kamo-r .prihaja več svetlobe, na golosečnih površinah pa ustvarja 
1-2m vi•soko, izredno gosto, ·bodečo in neprehodno preprogo, ki zaduši pod 
seboj sko·raj sleher.no rastje in seveda tudi goz·dni poml<Ldek, zadržujoč obnovo· 
oz.iroma pomladitev ·gozda za 10-15 .let, nakar začenja življenj..ska sila robidovja 
pojemati in si ·drevesni pomladek počasi opomore. Gozdarji se tega plevela upra
vičeno boje, krotiti .pa se ·da samD s stalno dovolj zaprtim sestojem. - V višinah 
nad· 900-1000 m nadomešča robi do .glede hranilnosti in vlažnosti tal nekoliko 
manj ·zahtevno mali n o v j e ( Rubus idaeus), ki .pa je nekoliko manj nevarno od 
robidovja, ·ker ne gradi ta!ko visokih in gos~tih sestojev in ker se hitreje preživi. V 
sbrmih legah in na bolj ·suhih tleh opravlja malinovje do neke mere celo :koristno 
nalogo, ·da varU!je tla pred izsuševa11jem, ·iZ'piranjem in odplako·va·njem. Na ne
požganih posekah se razvija malin'je zla~ti bujno v·zdolž gomil ali grmad, kjer 
so •.zloženi :sečni odpadki (vejevje, vrhači i. d·r.), medtem ko poTaščajo vmesne 
praznine v glavnem razna zelišča. 

Med najnevarnejše pleve le štejemo razne t .rave in p ol tra ve, ki so izredno· 
razširjene ·pre.dvsem •na gnajsni podlagi, v glavnem v srednjih in višjih legah. 
Travnim plevelom je dalo silen razmah že opisano slabo gospodarjenje s poho·r
s:kimi gozdovi, ta:ko imenovano· fratarjenje. Po golosečnih površinah in tudi po 
go.zdovih s šibko zarastjo bujno preraščajo tla :in ustvarjajo prave mo-no.k"'lllture na 
večji ali manjši površini, podobne žitnernu •polju, ali pa se njihovi zarastki 
rnozaično menjavajo v skladu z menjajočimi se talnimi pogoji. S svojim· pre
gostim ikoreninskim pletežem zarašča·jo tla .tako na gosto, da sko.raj ·popolnoma 
one.mo:gočajo tekmo d-rug;ih ra.stlin, ovirajoč jih mehanično v njihovem razvoju 
in odjedajoč jim hra·no in vo·do. Drevesno in grmovno mladje težko prenaša nasilno 
konkurenco travnih •plevelov in je •zato p·rirodna in umetna obnova gozda izredno 
težavna in ,počasna. Nadzemelj.$-i deli travnih .plevelov, 0,50-1,50\m visoki, 
poležejo na zimo po·d prvim snegom in povaljajo pod seboj gOlzdnj pomladek, ki 
se duš·i pod debeJo, počasi prepere.vajočo plastjo. V visokih legah je zatravlje;10st 
tu·di zato hujša in nevarnejša, ker je število drevesnih vrst manjše in grmo·v 
skoraj ni, posebni pogoji za gozdno raSit pa oso občutno sla:bši. 

Na bolj suhih, -plitvih in revnih 1tleh prevladujejo g la ·d ka šaš ulica 
(CaLamagroslis villosa), na Pohorju silno razširjen travni 'plevel, srši ca {Lasia
grostis calamag1·ostis), med plevelnimi travami najvišja, go ·z .dna b ek i c a 
( Lw.ula silvatica), na Poho·rju imenovana ojstrica, koruznica ali gamsova solata, 
ki se optimalno razv.ija po· redhh go1zdov:1h v višinskem pasu nad 1250-1300 m, 
na posekah pa se habitualno ·spreminja in izraja, be 1 ka s ·ta 1b e .k .ica (L. nemo
rosa}, zelo -razširjena v gozdu in na posekah, ·in vij uga s ta ma s nica 
( DeschamjJsia flexuosa), med vsemi plevelnimi travami najnežnejša in najbolj 
razširjena, pa tudi najnedolžnejša, u&pevajoč v goz.du in zunaj .go•zda. Na globljih,. 
bolj svežih in vlažnih tleh se pojavljajo v večji količini gozdna šaš ulica 
(Cc;Lmnagroslis arunrlinacea), m iga l i č n i šaš (Carex brizoides), imenovan na Po
horju lasan ali Ja.sina, in rušnat a m .as nica (DesclwmfJsia caesfidosa), ki gradi 
velike, goste šope, medtem .ko tvori lasan izredno goste in čiste sestoje. Rušnata 
?nasmca nakazuje precej visoko talnico in težnjo po zamočvirjenju. - Podobno je 
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mestoma tudi z vresnica·mi, tako z b o~ ovni c o (Vaccinium myrtillus}, bru
sni co (V. vitis idaea) in vre s j em (Calluna vu~garis), medtem ko nG!lpoveduje 
s ·to ž ka (Molinia coerulea) že pravcato močvirje, ki je !SOVražno go-zdni !l"a·sti. -
Od zeliščnih rplevelov je najbolj razširjen o .z k o 1 ist ni vrb ove c ali cip rje 
(Chamaenerion angustifolium}. Pojavlja -se po- po-sekah in zla·sti po •poŽJganinah 
(novinah) med prvimi rastlinami ter se v kratkem času izredno, naraVlfl.ost ekspio
.z,ivno razši.ri, -tvoreč bolj ali manj čiste, do 1m visoke sestoje (zdn~ha Atropa 
belladonna-Epilobium angustifolium), ki žarijo poleti v prekrasni vijoličasto-r.deč
kasti barvi. Ta plevel ni posebno nevaren, ker se v nekaj letih p·reživi .in ker s 
svojimhitrim pojavljanjem v precejšnji meri zavaruje gola tla pred degradacijo. 

Ko-t plevel hi .mo.rali označiti 5lednjič tudi b a 1 oh ali v O· ~ k ( Nardus stricta), 
naJbolj razširjeno travo poho·rskih pašnikov in senožeti, ki tvo-ri osnovo travni 
ruši. S svojo iz;re&lo kon·kurenčno -sposobnostjo ~stvarja enolična travišča majhne 
gospodarske vredno.sti, poslaJbšujoč talne pogo1je .in zmanjšujo-č biološko aktivnost 
tal, p-onekod pa uvaja celo površinsko- zamočvirjanje. Kar je -smreka v čistih smre
kovih sestojih, -to p-ribližno je ba.loh na travniku ali pašniku. 

Bo-rba proti si·lnemu zatravljenju prerOOk:ih go-zdov in gozdnih po5ek je nard
vse težavna naloga gozdnih goji·teljev. P·revidno- odp-iranje go·zdnih sestojev, goje
nje-·mešanih go·zdov, pospeševanje drevesnih in gr•movnih listavcev, uporaba veli
kih, močnih drevesnih sadik in njihova gosta sadnja, redno· izpopo-lnjevanje mladih 
na6adov, izločitev ,paše po go.zdmih kulturah, mehanično zatiranje t1."avnega plevela 
s knš.njo, žetvijo in prekopavanjem, okopavanje sadik itd. so gla·vno nrožje v tej 
borbi, ki .pa le počasi zmaguje. Z v~emi silami je treba stremeti za tem, eda se 
go·zdni pomladek čim.prej dvigne i·n strne ter -zaduši ·pod seboj nadležni in nasilni 
plevel. 

V splošni oznaki vegetacijske odeje Pohorja bi omenili s1lednjič še eno poseb
nost , nan1:reČ splošno f 1 o-r n o s .i-r o rn aš tv o. Le-to je po eni -st•rani po·sledica 
geo-loštko-pedo.Joških pogojev, saJj je acido.f.ilna flo·ra silikatnih kamenin vedno 
znatno revnejša od bazo.filne flore apnenčaste podlage, po drugi strani pa se tudi 
ne da zanikati vpliv go-zdnega gospodarjenja, ki je na velikih površinah eno
ličnih, .pro-tinaravnih smre:kovih monokultur bi~iveno poslabša~lo· ekološke pogoje ' 
in privedlo -do flornega obubožanja. Florna -revščina se stopnjuje z naraščajočo 
nadmo-rsko višino, ka·r je v skladu s slabšajočimi <Se klimatičnimi pogoji in s pove
čanim obsegom umetnih či ,stih smrekovih sestojev. 
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ALLGEMEINE CHARAKTERISTIK ·DER OEKOLOGISCHEN UND VEGETATIONS
VEB.HALTNISSE DER HOHEREN LAGEN VON POHORJE 

Po hor j e (Ba.chergebiugc) ist ein geographisch-geol-ogisch und w:i.rtscbaf.tlich abge
runde:tes Mittelgebirge, das sich siidlich des Dravaflusse.s (Drau) zwischen. Dravograd 
und M aribor in der West-O.strichtung erstreckt, eine Lange von 60 km und eine Bre~te 
von 25-28 km erJfeicht und -sich ab 300--400 m am Bergfuss his uber 1500 m iiber dem 
Meeresspiegel erhebt (Crni vrh 1543 m). Seine Grenzl.inie betdigt 143,5 km, seine Ober
fliiche 979 km2. Der breite Gebirgsri.icken bil-det eine Hache wellige Hochebene in der 
Hohe v·on 1300 m bis 1500 m, die .sich in viele Bergauslaufer auslost, v.on zahlreichen 
WildbachtaJem tief ei-ngeschnirtten und mit .steilen, meist gut bewaldeten Abhangen ver
sehon ist. 

Das Gebirgc besteht hauptsachlich aus Silik.vtgesteinen (Granit, Gneis, Glimmer
schiefer, Hornb.lende, P.hyllit u. a.), die einen stark sauren Boden tragen (pH durch
schnittlich 3,5--4) und eine ziemlich undu.rchHiss1ge Unterlage hilden, worauf der grosse 
Wasserreichtum der mcisJten Bergabhange und die Vernassung bzw. Versumpfung mit 
Hl"lchmo·orbildungen auf dem Hochplateau beruhen. - Klimatisch ist Pohorje nicht ein
heiU:ich, rim aHgemeinen gehort es je-doch -dem alpinen Mittelgehirgs-Klimarty-pus an, 
der durch st.renge, schneereiche Winte·r , ki.ihle Sommer und re-ichliche NiederschHige (1500 

bis 2000 mm) geke.nnzeichnet ·ist. Der osthchc und siidi:istliche Teil steht unter starkem 
Einf.luss des kontinenta! get.Onten panno,nisohen Klima.s, tiefe Mulden und Taleinsenkun
gen weisen eine Temperaturumkehr auf (Kaltebeaken). - Trotz -der hohen Niedei'schlags
menge und dem gro-s·sen Wa.sserreichtum besitzt Poho.rje auf gr.ossen Flachen der Siidhange, 
Bergriicken und kwppelfi:irmigen Gipfel einen sehr troc·kenen, staubigoo, etrukturlosen 

' Boden, der fur manche F•ichtenwaldtyp·en chara.kteristisch ist Der allgemcine Braunerde
fYJPUS, mehr oder wenige.r po.ds·oli·siert, erfahrt eine hcačhtenswerte lokale Diffcr-enzierung. 

Fur da~ allgemeine Vegdatio.nsbild von Pohorje 1st es chara•krt:er.ishsch, class 60% 
seiner. Oberflache mi-t Wald heklei.det ist. Waldreich sind heson-ders die Bergabhiinge 
von 1000 m bis 1.300 m, wahrend tiefer un-ten der Waldgiirtel durch landwirtschaftliche 
Kultl!lfen ze.rstiickelt und hoher oben von ausgedehntoo Weidef.lachen und Versumpfnngen 
unterbr.ochen ist. Unter lange andauerndem und ·inten&ivem menschlric.hem Einfluss wurde 
die n~tiiurliche Vegetation wei·tgehend geande-r-t. Die ausgedehnten waldlosen FUichen 
der .hoh_eren Lagen waren einst bi.s in die hochsten Gipfel ili.inauf mit Wald bekleidet, 
der durcq Grosskahlschlag (Kohlen- und Brennho1zgewinnung fiir Schmelzereien und 
Glashutten) vernichtet wurde. Die Praxis ·des Gros.skahlsahla·gs mit nachfolgender Ver
brennun.g der Holzahfalle, mehrjahriger .Ja.ndwir.bschaftlicher Bodennutzung und sohliesslich 
mit kii.nstlicher Aufforstung hat sich bis in die letzten Jahre erhalten und die gr-ossen. 
gleichaltrigen Fichrtenhesta~·de geschaffen, die meistens oschlecht gedeihen und eine Um
wandlung in naturnahe gerni·schte Wa1der verlangen. Die Laubholzarten, besonders die 
Buche, die eins.t das Gebirge fast bis zu den hochsten Lagen hinauf bekleidot hat-ten, 
wurden auf . wei ten Strecken mehr oder wen.iger ausgerottet. Die geplenterten Bauemwalder 
der No-rd-seite gingen dagegen in fast redne Tannenbe.stande uber. Die schlechten P.o.lgen 
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des Gmsskahlschlagbetriehs geben s ich in ho ben Gebi"rgslagen einerseits in der fort
schreitenden Versumpfung und a.nderersei.ts in der furchtbaren Verunkrautung grosser 
Fiachen .kund, wodurch die Wiederbewaldung bzw. d·ie Waldverji:ingung v·ielerorts un
moglich oder kaum noch moglich geworden sind. 

Die cigena·rtigen Charak·terziige -der Vegetati-on vo.n Pohorje sind: grosse Gleicb
formigkei:t de1· Waldbeshinde als Folge der ·schah1onenhaften Bewirtschaf.tung (reine 
Fichten- und Tannenbestande, v.orherrschender Buchenniederwald , schiitterer Kronenschluss, 
kr.ankhaf.te Fichtenreinkulturen), mangclhaf.te Waldverji:i.ngung, grosse Holza:r-tenarrnut 
(Fichte , Tanne, Kiefer, Uirche - kiinstlich eingebracht, Eberesche, Birke, Aspe, Schwarz
und Grauerle), fast ganzliches FebJen und S'f0-5-Se Artenarmut der Strauchschicht (Lonicera 
xylosteum, L. nigra, L. alpigena, C.orylus avellana, Salix caprea, S. grandifolia, S. 
aurita, S. cinerea, Alnus viridis, Rhamnus frangulf!. , ]uniperus communis, Sambucus 
nigra, S. racemosa), massenhaf.te Verunkra:utung de.r KahlschlagWichen und schiitterer Wald
bestau•de (auf Granitunterlage vor allem Vaccinienarten, auf Gnei:Ysohichten vorwie.gend 
Graser und Halbgra-ser), allgemeoine Florenarmut der meisten Waldtypen, ausgedehnte 
Burstlingrasen (Nardetum), Hochmoor- und Sumpf.vegetation usw. 

GOZDOVI IN PRESKRBA Z LESOM V STARI LJUBLJANI 
Dr. Vlado Vale 10 čič (Ljubljana) 

Drva in stavbni les, g:lavni -poro.izvodi gozda, so še bolj kot .danes, ko i-mamo 
zanje že razna nadomestila, ·s.pMlali v .prejšnjih dobah me-d nepogrešljive-življenjske 
potrebšč-ine . Način, kako se je mestno· prebiva,lstvo preskrbova,lo z drvmi in 
stavbnim lesom, se je s lČasom bi·stveno spremenil. Rwzvojna pot je šla preko 
raznih stopenj, od sa:mooskrbovanja s .sekanjem drevja v &kupnih gozdovih do 
nakupovanja potrebnih drv in drugega lesa na pro·s.tem tr-gu po svo-bodnem dogo
voru s •prodajalcem. 

Kakor vaš-ke, so tudi mestne skupnosti prvotno dobivale drva in stavbni les 
za svoje \pohebe iz ·skupnih -go.zdov, !kajti ravno ta:ko kot vasi so imela tudi mesta 
svoj,e soseskine pa·šni·ke in gozdo·ve.1 Ko se je teritorij .JjubljanS<ke meščans-ke 
na:selobine izločil i·z deželno:knježjega gospodstva, je imelo mes1:o svoja zemljišča, 
predvsem pašnike in gozdove. Ti so- ležaE .sicer izven obzi·dnega ·mesta ; li•stine, ki 
jih že od XlV. stoletja dalje pogosto· omenjajo, pa nam pričajo, da so biJi 
s staro 1jubljanJSko· na·selhino v oz-ki zvezi 2 

Ohranjeni viri nam ne odgovarjajo na .vprašanje, kako je bil urejen. užitek 
mestnih gozdov v Ljubijani . .Zelo verjetno je bil urejen na način, ki je bil več ali 
manj splošno v nava·di. P-rvotno je ·bila ·pravica užitka o·sebna in enaka. Bila je 
omejena samo .z lastno 1potrebo porabe stavbnega in ost'alega rl~a; v:sak član .skup
no-sti ·si je smel vzeti iz &k.upnega gozda toliko, kolikor je potreboval. Pozneje so 
bile pravice užitka omejene, naj'Prej tam, kjer si je zemlj·1ški gospod la·stil last
nin~ko 1pra-vico na skupnem zemljišču. 3 Ko je za.čelo primanjkovati lesa, so na 
mesto starih osebnih pra·V'ic, pr.i katerih je bil obseg užitka odvisen od potrebe, 
stnpile s-tvarne tp·ravi<::e, pri kater-ih je bila ·pravica do užitka vezan~ na posest 
zeml1jišča ali hiše:1 

Uži-tek go z .do v ·po ·d o ·b 1 as-tj o :deželnega kne za. V Ljubljani 
je bila pravica do užitka •mestnih- gozdov 1povezana s plačevanjem daVlkov ali pa 
odvisna od posebnih dajatev. L. 1385 je deželni knez do-volil mestnemu sodniku 
in mestnemu :svetu, da prepovesta uporabo mestnih pašnikov in gozdov tistim hiš
nim posestnikom, ,ki niso hoteli .plačevati davkov in i.zpolnjevati meščans-kih obvez-
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nosti.5 V sporu med ljubljanskimi meščani i.n kom-turjem nemškega viteškega reda 
je biio določeno (l. 1410), da morajo komendski ljudje, ki imajo v Ljubljani me
ščanske pravice in obrt ter užitek gozdov- in pašnikov, pri&pevati obenem z meščani 
k dav,ko-m in d-rugim bremenom. L. t450 je cesar Friderik odločil. da morajo 
komendski podložni:ki, nMeljeni v Ljub-ljani, ki pa niso bili ne trgovci ne roko-
delci in so bili v razmerju do mesta vseh bremen op-rOŠ-Čeni, 1plačevati ietni sold 
(jar:schilling), da bodo imeli .delež 1pri .lesu in .paši. Pogoj za uživanje gozda v tem 
primeru je bilo plačevanje letnega so.l·da, ki je bil odštko,dnina za izenačenje z 
mešča·ni pri skupnih ·zomljiščih i111 na mitnici. 

Razen v mestnih so Ljubljanča·ni imeli staro pravico jemanja drv tudi v oko
liških goz·dovih. 6 To 'SO · hili verjetno predvtSem -deželnoknejži gozdovi v bližin~ 

Ljubljane, tako gozd .pr.i Uhku, ki se je raztezal od Rožni:ka pa do sedla, čez 
katero pelje cesta iz Dobrove v št. Vid nad Ljubljano, in ki je bil pol milje 
.dolg in >)<dva puškina s-trdjaja« širotk ,7 ter gozd Smrekovec od Podpeči p.roti 
Vrhniki za hribom Sv. Arne ob južnem rohu Ljubljanskega barja .8 Vendar pravica 
do užitka v teh goo.dovih ni b~la splošna za vse mestne prebivalce ali pa ·je bila 
pozneje omejena. Kajti iz časa vladarja Friderika III. so ohranjeni priv.ilt!gij·i 
(l. 1444, 14 78), s katerimi je hila po·sameznim ljubljanskim meščanom priznana za 
las1:no potrebo pravica seka:nja lesa za kurjavo v utiškem go22du. 9 Iz iste .dobe 
(l. 14 78) je tudi ·dovoljenje, da so smeli lj:uibljanski meščani sekati v ·deželn~knežjjh 
in drugih gozdovih okrog Ljubljane srt:av:bni les , ki so .ga potrebovali za utrjevanje 
roesta.10 

Ljubljančani so se pres-krbova:h z 1lesom tudi v turjaških go~dovjh od Mokreca 
do želimeljščice in med Dohrav.ico, Studencem ter Iško Loko . Pri tem užit~<U 

gozdov -so j.ih .pričeli ovirati Turja·čani; p-rišlo je do hudih Sipurov, ki jih j.e nad
v.ojvoda Ernest razsodil (1. 1421) v korist mes·ta.11 Do spo·ra je prišlo v istem času 

tudi med mestom in Apfaltrerji -zastran -gozda , ki se razteza od Je.tPbenka in 
Sv. Katarine do Sv. Antona v Glincab 1pri Do·lnicah in do Utika. Tudi ta spor je 
bil TeŠen v korist mesta; v.ladar je o1dločil, da je sp-orni svet njegova la-st in da 
spada k ljubljanskemu mestu.12 

Mestu je .dajal les •tudi ,goz.d ·na grajskem griču, ki je bil sicer v lasti dežel
nega 'kneza. Ker je v tem gOlidu pričelo sekati .plemstvo, so se meščani pri·to·ževali . 
češ da bo drevje iztrebljeno v Š·kodo grajskih utr·db in mesta. Vojvoda Friderik 
je na pritožbo Ljubljane l. 1439 prepovedal deželnemu gJavarjti, da bi dovoljeval 
se!kanje lesa v g.raj·ske.m gozcLu, ·ki naj ostane za potrebe utrdb in mesta.13 Le5 za 
utrdbe je mesto dobivalo predv.sem j.z Mestnega lo·ga, kjer :pa je bil gazd za·radi 
ta·kšnega sekanja •PO številnih vojnah proti koncu XV. stoletja močno razredčen. 

Da bi se obnovi.!, je tes<l!r ·Maks.imi·ljan U'kaza~l (L 1495), naj se gozd ogradi , da bo 
mlado ·drevje bo1lje ra'Slo, in naj se nikomur ne dovoli sekanje, da bo- les ob potrebi 
na ·razpolago za .mesto in grad.14· Ko je vicedom ukazal v Mestnem lo-g-u sekati 
hrastov les za drva, se je mesto prito·žilo, cesa•r Mak&irniljan .pa je nato l. 1503 
vicedomu naročil, naj s sekanjem ·drv za kurjavo preneha, pusti pa naj ·meščanom, 
da sekajo v tem go·zdu za potrebe mesta in gradu.1 :; 

Kljub omenjenim vladarjevim utkazom pa· je bil Mestni log iskoriščan tudi za 
drva. L. 1559 je nadvojvo·da Maksimiljan sklenil rno·čneje utrditi ljubljanski grad 
in je naročil magist•ratu, naj ukaže proti .plači-lu pTistojbine za o·pekarslkega moj
stra, v obeh svojih opekarnah pripraviti ·po eno peč opeke ·za cesa·nske .zgrad·be, 
d·rva za žganje D'peke pa naj se nasekajo v Mestnem logu, ki •so ga cesarjevi pred·
niki 'Podarili mestu.16 Hrastov les iz tega gozda je služil tudi za ljubljanske 
mos~ove .u 
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Razni vladarjevi in mestni ukrepi kažejo sicer skrb za .ohranitev mestnega 
go.zda ·pred pretiranim izkoriščanjem, _vendar je bil Mestni lo-g dovolj bogat lesa, 
da je z drvmi zalaga! obe mestni opekarni, ki sta ·trošili precejšnje količine kuriva. 
Mesto je v Mestnem logu .redno sekaJo in vsako leto je večje število sekačev 
·pripravljalo drva rza žganje opeke.18 · 

Del -svoje po·trebe po lesu je Ljubljana že v prvih letih svojega obstoja krila 
iz gozdov kartuzijanskega samostana v Bistri. Od teh gozdov je v Ljubljano· 
peljala vodna pot po Bistri in Ljubljanici. Zaradi ugodnega prevo'za so Ljub
ljančani stalno prihajali sem sekat drva in ostali les. Iz leta 1317 j-e ohranjena 
listina, ki prepoveduje sekanje lesa v samostanskih gozdovih brez dovoljenja 
samostana; od vsakogar, ki bi sekal brez dovoljenja, je . moral ljubljanski sodnik 
izterjati vsakob·a.t 1 ma·rko kot kazen. Samostan je do.bavljal tudi o\Stali les za 
potrebe mesta; tako je med d-rugim dal stavbllli les za gadnjo novega mlina pri 
Ljubljani.19 

Najsplošnejši način oskrbova·nja mestnega prebivalstva z drvmi in ostalim 
lesom je bil v tej dob~ gotovo takšen, da ,gi je vsakdo v gozdu sekal sam ali 
naročil •posek potrebnega lesa. Verjetno je, da je bilo za sekanje obvezno dovo
ljenje zemljiškega gospo·stva, bodisi da je bil to magistrat, vicedom ali ddelno~ 
kne.žj·i gozdar ali pa !kateri drugi gozdni hstnik. Seveda se je dogajaJo, da so posa
mezniki sekali v gozdu brez do·voljenja; v mestnih računskih knji-gah dohodkov so 
zabeležene kazni, ki jih je mesto ob takih primerih izterjaJo. Vendar vsaj v prvih 
ča,sih, ko· so bile zaloge lesa v goz.dov.ih še obi.lne, mesto ni prestrogo ravnalo s 
tistimi, ki so jih zalotili, da so sekali :brez dovoljenja, in to tudi če so sekali čez 
običajno povprečno potrebo. Meščanu, J<:i je l. 1569 odredil po~Sek lesa na mestnem 
skupnem zemljišču za svoj novi železarski obrat, je magistrat sicer sekanje pre
povedal, "kazen :pa mu je 01dpustit20 Poleg sekanja brez do·vo.Jjenja, ki so ga 
zagrešili oni, ki so .bili -sicer upravičeni do uži~ka v gozdu, so mestne gozdove 
izJkoriščali vča·sih tu.di nelliP'raVIičenci. Leta 1570 je mestni svet na eni svoj.ih sej 
ugotovil, da delajo Krakovčani škodo v Mestnem logu, kajti 1kradli ISO les in ga 
ponoči odvažali po vodi.21 

V času, ko si je sko·raj vsakdo. moigel oskrbeti les nepo\Sredno iz go·zda ne da 
bi mo·ral .zanj plačevati, ko je pri~obivanje lesa imelo še značaj akupaoije in je 
preds.tavlja1o os-tanek nekdanjega zbiralnega gospodarstva, se seveda kupčija z 
lesom v večjem ohsegu ni mogla .razviti. To.d_a kljub temu so v,saj že v XVI. sto
letju les sem ·ter tja tudi ·prodajali in kupo.vali. Verjetno so· bile v začetku pred
met kupčij takšne vrste lesa, ki jih v mestnih in okoliških <gozdovih ni bilo mo
goče dohiti. Iz l. 1541 je ohranjen sklep mestnega sveta, naj se pravoča-sno poskrbi 
za naJkup lesa, da ga ne bo primanjkovalo in da ho vsak čas na ra21polago. 22 

Iz besedila sklopa -sicer ni razvidno·, kakšen les je mesto· sklenilo nabaviti, skoraj 
golovo pa je bil to gradbeni les. Za-piski v mes-tnih računskih knjigah ~kažejo, da je 
mesto ·kupovale les, ki je služi,! za tehnične namene kot deske, letve, skodle, les 
za ostrešja, tramove in vndovO'dne cevi. Predmet kupčij ·prvotno torej ni bil ne
obdelan Je.s ali ·drva, temveč ,za razne .potrebe ob-delani les. Takšen les je imelo 
mesto na zalogi v •svoje!T). lesnem skladišču (Holzkammer) in ga je prodajalo, 
kohkD"r ga mu je ostajalo preko njegovih potreb. Po·leg tega so mestni tesarji 
ohdelo·vali les iz mestnih gozdov, ŽaJgali pa so ga v Koleziji, kjer je mesto imelo 
.mlin in žago.23 

Najpozneje proti koncu XVI. sto-letja se je razvilo tudi kupčevanje z drvmi. 
Iz l. 1593 je ohranjen ·prvi sklerp mestnega sveta, ki je urejal prodajo d-rv. Postav
ljena 6-ta bila dva nadzornika, da sta skrbela za pravo mero in ceno drv; kot 
nagrado -sta prejemala 2 krajcarja od vsakega .dukata .prodanih drv.24 
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Lastninske pravice za gozdove so bile v tem razdobju nejasne, ·podvržene spre
membam in razvoju. Ozem1je, iz -katerega je ·bila izločena Ljubljana kot mesto, je 
spadalo pod deželnolknežje gospo!Stvo, zato je ~mel deželni knez nad gozdovi tega 
ozemlja najv,išjo lastninsko pravico. To je bil najbrž ·tudi razlog, da je Ljubljana 
imela užitek v okoliških gozdovih, ki so b.ili pozneje v neposredni las.ti deželnega 
kneza. Takšna ·sta bila go.zd pri Utiku in Smrekovec. Poznejš-i mestni go~dovi so 
verjetno šele v začetku XVI. stoletja 1prj.šli v mestno last, kajti po že omenjenih 
li.stinah iz L 1495 in 1503 je :z Mestnim .lo-gom tedaj ·razpolagal še deželni knez in 
šele l-istina iz l. 1559 ugotavlja, .da je dobilo mesto ·po dobroti cesarjevih predni
kov »lep, veli:k in dob.ro zaraščen g0'7id pri Ljuhljani.«25 

Mestni -gozdovi in go.' s ;poda·rs•tvo .z njimi. Kakor kažejo od 
L 1581 dalje ohranjene mestne računs-ke knjige, sta Ljubfjani nep-o<S·redno· pri
pa!dala dva gozda in sicer Mestni log ter Rudniški gozd. Mestni lo·g ima v knjigah 
izdatkov od začetka običajno naziv »Stattwaldt«, izjemoma »der obere .Stattwa1dt« 
ali >>-der grosse Stattwald«, Rudniški gozd pa je naveden ·kot »Rudniokher Waldt«. 
Od l. 1615 naprej je Rudniški goz-d i-menova:n kot Dolnji mestni gozd (der untere 
Stattwaldt), od L 1617 se Mestni lo·g naziva samo kot Gornji mestni gozd (der 
obere Stattwaldt).26 Lokalizacija Go,rnjega mestnega go:zida, to je Mestnega loga, 
je jasna, saj se je naziv ohranil -do danes , loka1izacija Rudniškega ali Dolnjega 
mestnega gozda pa ni bila tako enostavna. Rudniški ·goz-d j·e ležal -pod Dolenjsko 
cesto od Rakovnika pro-ti Rudniku in je bil sestavni del me-stnega .zemljišča, 
ki se je od XVIII. -stoletja naprej .imenoval Ilovica:x· Do tega 5'klepa nas prive
dejo v:pisi v urbarjih, ~Spisi in načrti, rki obravnavajo prodajo in razdeLitev mest
nega zemljišča na Ilorvici ter -zemlj-iškoknjižni .zapi,s1. 27 

Kako in kdaj je mesto ·prišlo v posest Mestnega loga, je bilo že povedano, 
glede rpridobitve Dolnjega mestnega (Rudniškega) go•zda pa ne izvemo nič gotovega. 
Ko je L 1801 prišlo med lastnikom Rako-v-nika i·n ljtrbljanskim mes.tom do s.pora 
zaradi lastnins-ke pravice na -S'kupnem zemljišču Ilo-vica pod rakovniškim gra-dom, 
se je mesto skliceva-lo na kupno -pogodbo z dne 29. nov,emb-ra 1725, -s katero je 
od cesarske komicsije kupilo- dotedanje vicedomske vrtove ·in mesnice, hiše (Hoff
shiHen) pri Ljubljani, županijs-ki urad Kozarje in dežel9ko -'>odišče . K dežels1kemu 
sodišču so spadali vsi skUJpni ra'zdeljeni in nerazdeljeni gozdovi. 28 Potemtakem 
si je mesto šele s to -kl.l!pDO• pogo.dbo rri-dob.ilo lastninsko· -pravico ·do- Rudniškega 
goz-da, do tedaj je imelo v njem najbrž le užitek kot služnos.tno pravico·. 

Mes-tu je :pripadal tudi gozd v šujici, 'ki ·so :ga mestni .svetniki letno o.bjezdil'i. 
Gozd, v katerem je poleg Ljubljančanov imelo še 18 vasi ·pravico .do lesa, je 
povzročal mestu le strošrke. Ker ni ~mel -praveg-a nadzorstva, so v njem po-dložniki 
polhograj-skega gosp-ostva po svoje pustošili, ga :krčili in .napravlja:1i •rovte. 29 V za
četku XVIII. stoletja <So podložniki Petra Antona Codellija gozd .zažgali na mestu, 
kjer je -bilo najlepše mlado 1drevje. Kriv-ci, doma iz Dobrave, so bili ·poklicani na 
zagovo-r pred V>ice-domski ·ura:d; kljub zagroženi .kazni pa se 1ponov-nim pozivom 
niso odzvali, ·pač ·pa so sporoči-li, ·da je .zanje pristojen najprej Codelli kot ,zemlji
ški gospod, na:to pa deželno glava.rstvo.30 Mesto se je naveličala ·stalnih, s str.oški 
z,druženih sp()rov, od go2lda v šujici je prejemalo le neikaj reparjev od iztrebljenih 

-:.- Situacijski naČI't Ilo·vice iz L 1781, ki ga je r:isal Leopold Lieber, kopija iz l. 1818. 
Državni ar.biv Slovenije (DAS). Rektificirani domi·nikaln.i ak;ti, Gorenjsko, št. 336, 

L deL."- Na si•tuacijskem načrtu IlD'Vice je ·obrobni del označen ·kot »rudniški t-ra-vniki«, 
teh pa se -na spodnjem severozapadnem koncu drži poljansko zemljiUe. Ker je mesto 
L 1734 Dolnji meS>tni gozd pra-dalo soseskam Rudniku in Poljanam, mislim, da je bil tam, 
kjer je na načrtu označeno zemlj-išče omenjenih so-sesk. Nisem pa po-polnoma prepričan, 
da je bil gozd ,Je na ·tem zemlj-išču, verjetno je segal tud·i na sosedne dele Ilovice. 
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ro.vt, z letnim objeroenjem pa je imel.!() znatne 6troške, ki so vČa\Sih presegali tudi 
100 go•ldinarjev, in .ga je končno l. 1715 proda~o Petru Antonu CodeHiju .:ll 

Za nadzorstvo nad obema mestnima .goz-dovoma so bili nastavljeni lo•garji. 
V Mestnem logu sta bila prvotno dva, pozneje celo t-rije logarji, .za Rudniški gozd 
pa dva, kar brez .dvoma dokazuje, kakn velik pomen je mesto pripisovalo svojemu 
go1zdnemu gos-po·darstvu. 3 :2 Sredi XVIII. stoletja, ko je .bil Rudniški gozd ž·e p-rodan 
in se je mesto horil·o· s finančnimi težavami, je zaradi pr.i:hranka strooko·v imelo 
samo enega 1ogarja.33 

Brez dovoljenja mag.istrata, pozneje ·brez dovo-ljenja .blagajnika, ni smel logar 
nobenemu, zlasti pa zunan}emu človeku ali kmetu dovoliti sekanja ali odvažanja 
lesa.34 Vrhovno nadzporstvo nad mes.fnimi gozdovi sta imela mestna .blagajnika; 
morala sta skrbeti, da se go,zdo·vi ne pusto.šij o in da se, ·p-osebno Mestni log, 
letno zasajajo· z mlad.irrni hrasti in drugimi drevesci. 35 Čeprav je mesto gozd 
obnavljalo z rednim zasajanjem .mladik - 'Poleg hrastov je bilo· .za;sajenih tudi 
mnogo smTek ~ je bil Mestni Jog v začetku XVIII. stoletja zelo· izsekan. J,zguhil 
je že najboljši les .in grozilo mu je !Popolno iztrebljenje.36 V Valvaaorjevem času je 
bilo v Mes•tnem lo•gu še mnogo velik1h in starih hrastov, mladi hrasti pa, k·ot pravi 
Valvazor, ni•so uspevali. 37 še l. 1725 je bilo po·sekanih v Mestnem lo-gu 52 hrastov 
za Orientalsko kornpanijo , dru.ž!ba pa jih je po.zneje prepus-tila mestu proti plačilu 
stroškov za sečnjo.38 · 

Eden izmed razl·ogov za •propadanje je bila verjetno paša v gozdu, ker je 
živina uničevala mlade na;sade. 39 Ker so .pravico· do· paše imeli v Mestnem logu 
ludi kolffiend6k.i podložniki, je magistrat l. 1716 sklenil s Kornendo 'do•govnr, da se 
bo del goz·da, kjer b01clo mladi na.sad,i, obdal .z jarko:m ali pa ogradil. V teh pre
delih upravičenci 5 do 6 let ne bi smeli pasti živine,· da bi za•sajena drevesca 
mogla dorasti. 40 

Dokler je bil Mestni log še bogat hrastovja, je dajal o1b rodo'Vi.tnih letih 
mnogo žira , ki je služil •za pa~· o· tp-rašičem. Magistrat je -ta:ko pašo dovo·ljeval p-roti 
pla.čilu posebne .pristojbine, ži.rnine (Assgellt, AassgeH, Aassrecht) . V letih, ko je 
bila .letina žira ·bogata - ohrodi.l je na štiri leta - je mesto. imelo od žirnine 
lepe dohodke. Najvišji so ·biE v prvih treh deset}ejtjjh XVII . stoletja. L. 162.3 so· 
dobili 97 3 gold. lO kr. , kar je ,predstavljalo pri ·teda·njih mes.tnih dohodkih prav 
znatno vsoto. Prašiče so prignal1i na pa"šo v Mestni log največ iz raznih vasi o,d 
Vrh.ni.ke in Polhovega Gradca proti Ljubl~arbi tp-a tudi od št. Vida in Dravelj. 
Leta 1630 se je 1694 prašičev .paslo v Mestnem logu. S pro·padanjem •go:roa pa je 
paša tprašičev i1zgubljala na pomenu; L 1672 je vs·ota žirnine dosegla še 178 go.Jd . 
24 kr., na·to pa so ti dohodlki postali rpopolnoma brezpomembni ter so- v najboljših 
letih znašali komaj 16 go·ld. ·'i n so bila vedno· bolj pogosta leta brez vsake žir
nine.41 

Sredi XVIII. stoletja je dobilo mesto od vlade nalog, da zaradi ureditve 
mestnih financ, ki so bile v zdo .sla.b~m stanju, proda sv01je nepremi·č-nine. Tako 
je 1. 17 56 prišlo do p·rodaje Mestnega loga; i.zdražili so· ga razni kupci, med temi 
ma·gistratni podložniki iz Trnovega in komendski podložniki iz Krakovega. Vsem 
uprravičencem je ostala pravica d.o paš.e, kupci pa so se zavezali , da p·o.d kaznijo 
izgube lastništva ne bodo ·zemljišča , rki je bilo po•sclcano ali kjer je še bi·l •g·o.zd, 
Sipremi•njali v .travni·ke a.Jj ro•vte, temveč da ga hodo· pogo·zdili a.li ohrani1i kot 
go'lld. Mesto si je pri·d·ržalo pravico, da sme na prodanem zemljišču kop-ati ilovic·o 
za iz-delovanje o1peke.4~ 

Toda prodaja Mestnega .log-a je dejansko pomenila konec go:oda na tem zemlji
šču. Kupci so ga začeli pretvarjati v polja lin travnike: Leta 1784 je bilo. S'oseskam 
na Viču in v Kozarjah ~zrecno. d·ovoljeno, da del kupljenih gozdnih deležev upo-
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rahijo za po1je. 43 Mag~trat je ponovno opozarjal kupce na obveznost, da s-e ohrani 
gozd, g.rozil, -da bodo nep-o,gozdena zemljišča -zapadla, ponovno- proglašal zemlji
šča za Mrpadla, nato .pa na tprošnljo ,prizadetih in po naročilu nadrejenih oblasti 
dovoljeval triletne roke •za zasa1cLitev.44 Vendar so bila zaman vsa prizadevanja 
magi5tra.ta in višjih ob-lasti, -da bi. se v Mestnem l·o·gu ohranil gozd. Ko je l. 1821 
V'pra-šanj-e gozda v Me.stnom logu pO· 17-letnern pTesledku zorpet prišlo na dnevni 
red, je bila večina goZidnih .deležev spremenjenih v travnike in njive.45 Na predlog 
magistra-ta je okro·žno ·glavarstvo· določilo komisijo, v katero je bil imenovaTL tudi 
-okrožni goz•dni komisar . Zaruba, da bi ugotovila stanje gozdne kulture v Mestnem 
logu. Dva tedaj sestav;ljena sezoa,ma zemljiških deležev kažeta, da so prevla
dovali !travniki in rujive. Na nekaterih •zemljiških deležih je 'bilo nekaj hrastov, 
vrh in jelš, ponekod so birli top•oli , drugje· je bilo nakaj smrek. Tretji seznam, 
ki vsebuje 75 deležnillcov, je označeval -p-osamezne ,deleže največkrat istočasno kot 
t-ravnike in gozde, včasih tudi ko-t -njive, ·samo v šestih primerih pa samo· kot gozd. 
In še ti go-zdovi s sm-rekami in hrasti s·o bili ·redki in .prekinjani s ;prede-li brez 
drevja.46 Ok·ro·žni go-z.dni ko·misaT Zaruba je svo•je ugotovitve opi.sal v posebnem 
p-oročilu : Vsak zemljiški ·delež je bil poraščen ,z -cLrevjem, toda nobeden ni bil 
izkori·&čan le kot gozd, temveč več .ali manj is-točasno kot njiva, travnik in gozd 
skupaj. Takšno -s-tanje je sicer zop-er magi:stratne prQidajne -pogoje, ki nav.zlic bolj
šemu in donosnejšemu i:zkoriščanju tal zahtevajo gojitev in ohranitev gozda. 
Taka ·zahteva j·e v na~pro-tju z i!z-ho·ljšan:jom in izpopolnjevanjem kmetijstva in 
sloni .le na pra•zni b-ojazni pre-d -pomanjlk.a.njem lesa. Tla tu niso• primerna za gozd, 
ker d-revje v sp-lošnem zara'di obilice vlage slabše uspeva. Sicer pa po-gorz:ditev 
Mestnega loga -ne more reši·ti vprašanja preskrbe mesta ·z lesom, ker je odvisna od 
go.z.dov v okrajih Ig, Fužine, BiSft·ra in Turjak Nekdanja divjina barja, ohranjena 
v -nekaterih gozdnih deležih, se je morala umakniti prebujenemu duhu kulture, · 
na zemJJjišču so bili izkopani ja·Pki za osuševanje, del-oma je bilo na-suto z navo
ženo •prstjo, narejena so .bi:la po-ta. Z mnogo f:lru-da ~n stroški s·o lastniki svoje 
deleže s skupnimi močmi oprostili vo:de, v :kateri so uspevale le močvirne ra.sthne . 
Po-večala ·se je proizvndnj.a krmiln-ih in iko-reninastih rastlin ter žita. Zato· na.tj se 
1a1Stnikom deležev pusti svobodna izbira kulture in naj se ukinejo_ g;astareli magi
st-ratni prodajni pogoji, ki bi imeli za posledico, da bi tla ·podi v jala, oko-lica b1 
se pomračila in vnema •Za gojenje kuLtur bi bila uničena. Mag-ist·rat je moral 
·po-vedati o- tem pred-logu -sv·oje mnenje; izjavil je, da so· za mesto travniki in njive 
iz finančnih razlog·o·v ugodnejši ·O'd go1:0da, zato· naj se nekdanja omejitev opu.s·ti . 
Nat'o je gu'bernij l. 1824 ·dovolil svobo•dno- izhi·ro kul•tll!re v Mestnem Io.gu.47 

Rudniš-ki a-li D-olnji go.z,d, ležeč že bo-lj na barjanskih -tleh, je bil izseikan še 
prej ko-t Mestni log. V XVII. sto-letju je .b.ilo v -tem go·zdu še drevje, ki je dajalo 
1es za razne tehnične namene. Hra·stovja je bilo v Dolnjem goz,du kar '.precej, 
kajlti večkrat <SO ga \Sekali 'Za mo·stove -pa tudi rza p-osamezne stav.be, l. 1670 n. pr. 
za magisrtratno p-oslopje.48 

Z i·zsekav.anjem je zemljišče kot go·Zid izgubljala- svo•j ·pomen in je po.stalo 
seno·, ki so ·ga tod tudi že ·prej k-osih, .glavni užitek. Skupno zemljišče pa je za 
.travniško kultu-ro manj primerno-, .z~to- so· si 'Posamezniki začeli prizadevati, da si 
na tem zemJj1šču .pridobijo določne-jšo· ·i.ndiviidualno la-stninsko pravico. Leta 1734 
je magistrat Dolnji mestni g-o:z.d pra-dal •so~eskam Rudniku in Poljanam. Iz vsake 
polovice .pro-danega zemljišča je bilo na;pravljenih 13 deležev.49 Večji del Ilorvice 
_pa je osta1 kot skupno zemljišče mestu in je bil l. 1782 ves ra..zdeljen, ·razen osred
njega, le z brezorvirn grmi-čjem (Ei;tel Birken GestrauiSs) po•raščenega dela, ki je 
bi1o pred osuševanjem značilno za hoste na .barju.50 Ze potem, ko je bila Ilovica 
ra..zdeljena, se je tpo-javila misel, naj se ,zemljišče pogo-zdi, da bi se ublažila 
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rpomanj.kanje drv v Ljubljani. Na njem so stali tedaj 1Še prepereli Š·tori kot ostanki 
go.2lda, }>'ki je bil pred enim ali več stoletji na tem kraju«, kako-r stoji v poročilu 
iz l. 1792. Zemljišče, kakršno .je bilo tedaj, je prinašalo -le malo kor.isti; seno na 
močvirrnatern svetu je dajalo revno kruno za živino. Zasa-dile naj bi se najprej 
Vlrbe in· jelše, ker ta ·drevesa v obilni meri srkajo vlago; tako· hi se doseglo, da 
bi potem uspevala <tudi druga 'drevesa, n. •pr. hra·sti in torpo1i. Posamezni lastniki 
deležev ·So izjavili, da so jih pripravljeni .zasaditi z .drevjem, želeli so pa, da se 
očistij ·o glavni odvodni ja·nki in f}jkopljejo no.vi. 51 Do pogo.zditve Ilovice pa ni 
prišlo in je zmagala travniška kultura, ·ker je bila dono-snejša. 

Užitek v •deželno·knežjih gozdo-vih. ·Izmed deželnO'knežjih 
go~dov je -bil gotZd •pri Uti·ku Ljublja~i najhližji, ~Zato· je imel pri preskrbi mesta z 
drvmi pomembno v]o.go. Prvotno \So imeb užitek v gozdu vicedom in vicedom
skernu ura;du .služeči kmetje, •po·zneje so si pridobile pravico do gozda <Ykoliške 
vasi ·kot Dobrova in Stranska vas in rpa več cerkvenih korpo.racij v LjubljaniY!. 
P.ravico do drv iz utiškega g-ozda so imeli tudi deželni glavar, deželni upravitelj 
in deželni os.knbnik.H .);· Veliko •število upravičencev je povzročilo prekomerno izko
riščanje, :ki je pripeljalo- do uničenja go.zda. Kmetje niso seka;li v gozdu le za 
<Svoje ·potrebe, ampak ·so voziLi v Ljubljano cele vo.zove na pro1daj. Glavni uni-če
valci gozda so bili -po poročilu vicedomskega dohodninskega uradnika (Rentmeister) 
in .deželnega glavarja ljubljanska škofija, jezui.ts·ki kolegij, avguštinski in diskalce-
aitski :samo~Stan ter cesars·ki ŠJI_)ital. Ne rda hi ·pre~j sporočili, so n1jihovi hlapci prip\e
ljali vozove na mes.ta, kjer je Jbilo· največ drevja, in so tposekali ves les b:rez 
i·zbire, mlada in stara drevesa. Uničevanje je šlo tak(} ·dale-č, ·da je •Zemljišče 
-postalo .bolj _podobno ~·,rmičevju in skupnemu pašniku kot pa gozdu. 54 

Ker .so bili vs.i deželnoknežji go.zctovi na nekdanjem Kranj:Skern hlizu pro·pada, 
je vladar l. 1667 prodal Vojvodin bor.št pri Kranju in utiški gozd ·grafu Volku 
Engelbertu Auers:per-gu. Pričako-vali so, da ·se ·bo.do gozdovi 'pod razumno in strogo 
go.zdno ·upravo v ·deželi bivajočega kupca ohranili, opustošeni 1pa zopet ohnovili.5 s. 
To •pričakovanje se ni izpolni-lo·, da-si je novi lastnik -l. 1668 izposloval cesarski 
mandat, •ki so ga nahili na vseh ljubljanskih mestnih vratih in rki je vsem gozdnim 
upravičencem z izjemo cesarskega špitala naj·s-trože prepovedal o-skrbovanje z drvmi 
iz utiškega gozda, dokler ne •bo obnovljen.56 Komisija, ki je l. 1694 pregledovala 
nekdanje -deželnoknežje go-Zidove, je u-gotovila, da so o-ni, ki so imeli p-ravico do ,tega 
- ,to so bili ~kof, vicedom, jezuitski iko·legij, cesarski špital in podlo-žni1ki dežel
nega g-lavarja - utiški gozd ta;ko i:z·sekali, da ni več mogoče naj-ti d-rv .za koga 
dru:gega. Za ·drva so sekali tudi mla:da d,revesa, ·zato se gozd ne bi nikoli obnoviL 
Po.leg tega je vicedom dovo-lil ·nekaterim 'bližnj.im -podložni-kom, da so -gozd izkrčili 
in· na·pravili rovite in sicer v ·desetkrat večj om obsegu, kako:r jim je ·bl o odkazano. 
S tem pa je bila skrčena paša v gozdu, do -ka·tere je imelo pravico 17 vasi. Edina 
pot za obnovitev gowa po mnenju komisije, je bila, da 'Upravičenci nekaj časa 
srploh ne ·izkor·-iščajo gozda, pa tudi zattem hi morali .sekanje omejiti .57 S-redi XVIII . 
stoletja ni bil'o stanje nič boljše. V gozdu je •bilo malo deblovine, največ je bilo 
hras-tavega, bukovega, brezo·vega in les·kovega grmov ja. 58 

Drugi deželnoknežji gozd, iz ·ka•terega je Ljubljana dobivala les, je bil Smre-:
kovec. V tem go,z.du so- podložniki sosedn-ih gos.postev, predv-sem samo·stana rv Bistrir 
na veliko sekali ne le za la6:tne potrebe, ampak .tud~ ·Za prodajo v Ljubljani . Vicedom 
je 1b-il hrez moči, ker so vsa gospo-s-tva ščitila svoje podlož.nike.59 Leta 1694 je· 
ko-misija našla gozd Smrekorvec popolnoma opu~tošen. Dcl go,nda, skoraj pol m~lje 

* Omenili smo že, da so tudi posamezni ljubljanski meščani dobili pra.vico sekanja. 
drv v tem gozdu. 
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v premeru, so si lastili ·kartuzijanci iz Bistre, ;ki so svoje gozdove sicer čuvali •. 
pustil~ pa so ;podložnib>m, da so pusto~ili ·v spornih predelih.6° Ko je vicedom 
l. 1723 odredil , naj se 'Za popravilo ostrešja na vicedomski hi:ši in za druge potrebe 
poseka les v SmreJkovcu, je prišel ·prelat i.z Bisrt·re s svojim -p-rokuratorjem in sodni
kom :ter z večjim številom kmetov - poročilo govori o 600 do 700 'kmetih, kar je· 
gotovo ·pretira-no - v ta cesarski go~d i'n je ukazal Sita vbni les, ki je bil tam. 
pripravljen, »popolnoma razsekati, ra~b1ti in uniči.ti « . Poleg tega so samostanski 
po.dložniki v istih dneh na skrivaj posdk.ali za -prodajo večjo količino s·mrekove::ga 
stavhnega lesa.61 Leta 1725 je--samostan v Bist-ri kupil od .dežel.n(}knežje korn.isije
žu,panijske urade Jezero·, Brezovico in P~reserje; kupec se je moral .zavezati, da bo 
dobavil iz :kupljenih ali ·d•rugih ~ojih gozdov stavbni les , -ki bi bil .potreben za 
_deždne -stavbe v Ljubljani, za grad, za vicedomski urad, smodni-šnico, o-rožarnico
in kar. je bilo s tem v zvezi .62 

Le s ·Postane 1 rž no blag o. Dokler je bilo v go,zdovih oik:T(}g mesta. 
dovolj lesa, ·se je mestno ·prebivalstvo -preskrbovalo z drvmi in ostalim lesom 
nepos-redno ·s -sekanjem v teh goZJdovih. Le gradbeni in ostali les, ki ga je moral 
pred uporabo obdelati tesar, al·i žagani les je b.ilo treba ·kupova-ti. Ta potreba pCY 
kupo'Va-nju je nastopila zlasti, ko v ·dosoglj.ivih gozdovih ni ·bilo več za o-bdelavo 
s·posobne,ga lesa ali pa ga sploh ni ·bilo več in rpotrošn~k ·zato ni imel moŽ'Ilosti, -da 
bi •po-sekal v gozdu primerno deblo·vino .in jo dal rokodelcu ohdela>ti za svojo· 
upo-ra:bo. Sodeč po· mestnih računskih tknjigah, je bi.lo mes·tno lesno skladišče
pomembni dobavi-telj obdelanega lesa za meš-čanS>ke .potrošnike. Mesto ·SaJmo je 
potrebovalo za .svoje .z.gradbe, mo.st•ove in druge namene večje količine tramovja,.. 
desak, ·~ko,del it-d., ka-r je za .svojo •zaLo-go kupovala od raznih •proizvajalcev ali pa 
so les iz 1me9tnih go~dov obdelaLi ·nj.iho·vi -tesarji. Z vskladiščenjem v la:stnem 
skla·dišču si je ·mesto zagoto;vilo suh les !Za primer p-o.trebe. Lesa je kupovalo prvotno 
inatn-o več, 1kot ga je polhebo·valo·, z_aJf:.o ·ga je p-rodajalo drugim potrošnikm; v ne-· 
katerih letih je magis-trat pro·dal večji del nakupljenega lesa. 03 

Pri nakupu lesa je mesto imelo prednoiStno P'ravico:x-, pa tudi ·za o~stale kupce
je bil do.Jo.Čen -vr.stni -red. K.o ·so 'Pripeljali naprodaj cepanice aE •tesani les, so morali 
čuvaji v ,pristajališču Čo•lno ·v najprej naznaniti mestnemu blagajniku, in šele, če 
mesto lesa ni potrebo·valo, so ·smeli o njem obveSi.titi mestne svetnike, nato ostale 
meščane in končno tudi nemeščane.64 

Sredi XVIL stoletja opazimo., da je nastopila v preskrbi mes,ta z les·om, zlasti 
z drvmi, bistvena sprememba. Neposredno. pres.krbovanje lesa iz g~dov je i:oginjalo, 
vedno večji obseg pa sta zavzemala prodaja in n(hkup; postala sta odločilna za 
preskrbo mesta. Les , ki je prv.otno imel predvsem porabno vrednost in je fPOStopoma 
dobival menjalno, ·dernarno vrednost, je postal sp1o-šno rtržno ·blago. Za rtakšen 
ra.zvoj je bilo več ran:logov. Gozdovi okrog mesta so bili zaradi pretiranega .izko
riščanja izčrpani in niso .dajali gozdnim upravičencem -dovolj potrebnega les~. Celo
za po-t·rebe ma·giSI!:rata je bilo sred·i XVII. stoletja v mestnih gondovih premalo lesa 
ter je moralo :mesto -drva kupovati; v začetku XVII. sto·letja postanejo nakupi 
smrekovih polen za mestni o·pekarni ve-dno 'Pogo-siejši.65 K pres.k.rbi Ljubljane 
z l~om so bili pri.tegnjeni že bolj ac:Ldaljeni -go~dovi, .kjer -mesto· ni imelo pravice 
do užitka in od koder se je les mogel dobiti le pro-ti plačilu. 

* Vrho-včeva trdi:tov v Topografskem opisu Ljuhlj·ane »da je imeLo mes.to edino· 
pravico z lesom trgova~ti«, se mi zdi utemeljena le z gotovimi omejitvami . Les so dovažali 
v mesto naprodaj ra.zni prodajalci. Prave-ga .trgovanja z lesom, to je v isti roki združenega 
kupovanja in prodajanja, -tedaj še ni bilo, kajti to bi bilo prekupčevanje, ki je bilo 
prepovedano . Potrošni-k naj bi· dobil les .iz prve roke, ne pa s po.sredovanjrnn .pr.elmpčevalca. 
Ker je mesto -les kJUpovalo in ga .pro.dajalo, se je torej v -določenem obsegu bavilo s trgo
vanjem, ·od katerega so bili drug-i .i vkljl1Čeni. 
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Tudi ne;po-sredna preskrba ia goodo-v, v tkaterih je mestrbO prebi·valstvo imelo 
pra,vico do sekanja lesa. je bila združena s sb·oški; .treba je bilo plačarl:i sekače in 
prevoz lesa. če s.o ti stroški dosegli ceno lesa, po ka·teri so ga v mestu pr-o-dajali 
okoliški prodajalci, so ga mestni potro~n.iki raj~i kupovali, ko-t pa sami hodili 
v .gozdo·ve. Verjetno je, da tudi ·Sip-rememhe v lastninski pravici deželnoknežjih 
gozdov .niso bile brez v•pliva na užitek in -služ.nostne pravice v njih. Novi lastniki 
niso več dopuščali nekontroli-ranega sekanja, up-ravičenci in mo·rda tudi neupravi
čenci se .zato niso mogli več oskrborvati iz teh go•zd·ov in so mo-rali kurpo:vart:i les na. 
mestnem trgu. Potrošni•ki lesa v mestu so 1bili zato vedno bolj n1lJvezami na naku
povanje drv in d-rugega ·lesa, ki ·so ga kmetje dovažali v mesto n~pro,daj. 

Mesto je -prev.zelo na.d.z.ors.tvo· nad prodajo lesa ·podobno ko•t za vse d·ruge 
življenjske pot_~;;ebščine . lz srede XVII. stoletja so se ohranili razni predpisi, ki so 
ur·ejali prodajo lesa na mestnem tPg.u in šč~tili pot-rošnike .pred i ·zko.riščanjem pro
dajalcev. Mesil:ni s.vet je :pono·vno obravnaval vprašanje pravilne mere za dT•Va in 
jo potem razglašal na rallnih kTajih po mes.t·u, kjer se je kupčevaLo z lesom. Na 
pravilne mere desak, cepanic in polen je ma·gistra{ opo·zarjal tudi samostan v 
Bistri, da hi se jih držali ,kmetje, ki so prodajali l~.oG 

O k o .1 iš. ka go s •p o s .tva i .n .p 1r oda j a le s a v Lj u bl j an i . Doba
vitelji lesa Ljublj.ani so bili podložniki karfluzijanskega samostana 'V Bis-tri in ižan
skega gospos.tva, saj je bil .dovnz lesa iz samostanskih in iz ižanskih go·zdov do 
Bistre ·in Ljubljanice ter Iške in od tod naprej s čolni .do Ljubljane kaj lahek. 
V manjši meri je prihajaL v Ljubljano les ~z go·z·dov lo•gaškega gospostva; tu so 
prihajali v ·poštev goLZdovi, ki so težili 'k Vrhniki in Ljubljanici. Naj.več drv in 
stavbnega .lesa je v Lju1bljano ·prišlo· ~z. Bi&tre, ·zato se je čutilo· mesto. zelo •priza
deto, ·ko je pričel samostan podložnikom omejevati sekanje stavbnega lesa in 
p-rodajo v Ljubljano·. Najp.rej "je bilo omejeno sekanje stavbnega lesa, ki so ga 
pot.rebo·vali ·za ostrešja. Samos-tan je naložil tej ·vrsti lesa mitnino, ki se je :pobirala 
na Ljubljanici. Y ~tiridesetih letih XVIH. stoletja je bilo· sekanje omejeno za ves 
.stavbn-i les -in tudi za -d-rva, ki so j-ih smeli sekati in p.rodajati le kajžarji ne pa 
kmetje. Podložniki so morali !POsekani les oddati v samostansko skladišče, da ga 
je potem pro·dajalo portro<ŠniJkom v Ljubljani . Samostan je omeji·tev sekanja uteme
ljeval ko·t zaščiitni uikrep .za ohranitev gOlZdov, maogistrat pa je bil prepričan, da 
vodijo pr.iorja le želje po dobičku. V •zadnjem ·p·olstoleJtj.u naj bi bila cena stavbnega 
lesa in drv •Za polo·vico na•rasla; glavni vzrok .za to je :magistrat videl v ukrepih 
samos•tanskega prio'fja . Spo·r med mestom jn samo-stanom je .prišel l. 1745 celo· pred 
v.ladarja, ki je v glavneun ugodil prito-žbi mesta. Samostanu je bilo naročeno, naj 
zaradi oskrbe lju•bljans.kega prebivahstva s potrehnim stavbnim lesom in .drvmi 
ukine vse omeji·tve .sekanja in opuSiti naj zahtevo, da moTajo· po·dlo·Žniki ponuditi 
les samostanskemu skladišču. Samostanu pa je -prepuščeno, da skrbi za va rstvo gozda 
in nastopa .zoper 'Pretirano izk.ori6čanje. 67 Magist-rat je s tolikšno vnemo· zahteval 
ukinitev samostanskega lesnega skladišča tudi ·zato·, ker je mesto imelo svoje skla
dišče, iz katerega je prodajalo meščanom stavbni les, samosrtanska konkurenca pa 
mu j~ b~la to·li·ko ma'flj z.aželena.68 

Čeprav je mesto v sporu ~ Bis·tro us:pelo, ni -doseglo rezultata. Cene .desa.k in 
s·ta'Vbnega lesa so še nadalje naraščale ter SO" bile v letih 1767 in 1768 po·vod novim 
pt~·i to·Žbarm . Magjs-trat je i•skal vcZrok d-raginje zopet pri samostanu, ki ·da je omejeval 
scl<.anje in do·ločal cene, po katerih naj bi podložniki. pro-dajali les, in se jim sam 
ponujal kot kupec, če lesa drugače po določeni ceni ne bi mogli" :pmdati. Pomojnski 
okrožni glavar je očutke zoper samostan v Bistri odlo·Čno :za vrnil. Zara·di varstva 
gozdov samo5tans-ki 'P'odlo·Ž-nitki niso s-meli sekarti •stavbnega lesa hrez dovoljenja. 
Ta ks se je doh<wlj.al v Ljubljano _po ·d-ogo'Vo·rjeni ceni, izku·pi čdc pa se je v raz-
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merju njihove .zemljiš.ke -poseS'ti razdelil med vse po·dložni!ke vasi, ki je les po.sekala. 
Drugače samostan s stavbnim lesom ni kupčeval razen z des-kami z la.s·tne žage in 
nekoJ.i.ko s cepanica;mi .za pivovarne. V trgovino se ni mešal, marveč jo je prepuščal 
podlo·žnikom; ni imel nobenega deleža pri dobičku prodaje lesa in tudi ni določal 
.prodajne cene. Z omejevanjem ·sekanja samostanski p.relat ,,ni delal drugega, kot 
da je izvajal svojo ·.zakonito oblast, ki mu je ni mogo.če odvzeti. Ok·rožni glavar je 
vzro-k ·draginje videl v dobičkaželjnosti kmeto·v, propadanju goZidov in večji po
t.r.ošnji lesa; ·deske so ·se bolje prodajale v Trstu, kmete •pa je o1dvračal od Ljubljane 
tudi pos•to•pek čuvaja pri vodnih vratih, ki je ho·tel vplivati na .P'ro:dajo, zato s.o 
rajši prodajali tja, kjer so imeli večje koristi. 89 

Tud-i ostala go.sp·ostva, iz katerih obmo·čij je prihajal les v Ljubljano, so včasih 
z ukrepi v svojem g•ozdnein gospodaTst-vu ovi•rala prodajo lesa v Ljubljano- all ·pa 
vplivala na zvi·Šanje cen. Ta·ko je lo-gaško go-spostvo -pobiralo ·posebno •pri-s,tojbino 
od lesa, ki je bil 'PD·sekan v njegovih go·zdov.ih in nalo·Žen na č.olne ter namenjen 
za Ljubljano·. Pristojbina je l. 1757 znašala še 17 krajca·rjev od čolna, do l. 1768 
je bila :postapo·ma zvišana na l gold. 8 kr .70 Pooneje je bila p·riSitojbina še višja 
in je znašala (l. 1792) 2 gol·d. '50 kr. .do 4 go-ld. 15 kr. od naloženega Čo·lna. Posle
.dica je ·bila -ta, ·da je .do-vaz d·rv .~ vrhniškega okoliša skoraj po·po·lnoma prenehal. 
V logaškem gospos-tvu. na splošno ni. bilo večjega zanimanja ·za pro-dajo lesa v 
Ljubljano, ·kaj-~i oddaljenost o'd ..gozdo·v je bila P'recejšnja, p()dložniki niso imeli 
-dovolj vprežne živine, tisti ·pa, ki so jo imeli, so se pečali ~ prevozni~.tvom in 
trgo.vino·. V tamkajšnjih gozdovih tudi ni bilo ,pripravn.ega d'fevja za stavbni les, 
t001več le les za leseno po.so;do in deske. Tudi so se p.reb.ivalci o·kraja ukvarjali 
s tprevo·zom trgovskega blaga, ,pri katerem so imeli svoj ·zaslužek, boljši in lažji, 
'ko't bi ga imeli pri -lesu. Ko·likor so p'I"evažali les proti ·plačilu ali za lastno ~peku
racijo, so ga rajši vozili v Reko, Trst in Go·rico po glavnih cestah, kjer je bila 
vožnja la.žja in je bila -tudi cena lesa v teh krajih .za po-lovico višja kot v Ljubljani. 71 

Ko· je l. 1770 grof Auersperg kupil ižansko gospostvo, se je zavezal, da. bo i.z 
-obširnih turjaških go.zdov preskrboval mes{o Lju:bljano· in vojaštvo z dnvmi in 
stavbnim lesom, ki ga je v Ljubljani primanjkovalo-. Nameraval je, na ižanskih tleh 
po•leg Lške postaviti skladišče za les.72 Do:bava lesa v Ljubljano je bila 'Pri·zadeta 
po .po-godbi, sklenjeni med turjaškim gospostvom in za•kupni·kom logaškega go·&postva 
Andrejem Obrezo, tTg.o·vcem z lesom, des-kami in pepeliko, na podlagi katere mu 
je bilo .za dobo desetih let prepuščeno izko·rišč.anje omenjenih go.zdov. Po-djetnik je 
sicer prev.zel obvezno-st, da ho sekal in. sp.lavljal dolo-čeno količino- d.rv le za Ljub
ljano, toda tej obveznosti se je izmikal, ker mu je - kot je menil magistrat -
prrekupčevanje z deskami in opepeliik.o. prina·Šalo več ko·ris.ti kot ,pa preskrba ljubljan
skega P'reb.ivalstva z drvmi.73 

V XVIII. stoletju. ni imela prodaja drv v Ljubljano za Ižance tolikš.nega 
_gospo·darskega ·pomena kot po-zneje. Tedaj so· kmetje i.z,pod ižanskega in turjaškega 
_gospos·tva prodajali d·rv.a na ljubljanskem trgu samo, če zaradi slabe letine niso 
pridelali dovolj za preživljanje in jih je potreba prisilila, da SO· :si morali poiska·ti 
druge .zaslužke. Za-to so· se v Ljubljani drva 1pocenila, če je Ži1to na Ižanskem in v 
sosednih krajih slabo obrodilo. 74 

Ureditev p•re-sk·r·be in pro·:daje ·d ,rv. Proti koncu XVII. stoletja 
so se verjetno pojavile v preskrbi Ljubljane rz drVlffii večje težave, ki so pov12ročile 
dv~ cen. Ob1al'item se je .z~delo potrebno, da o·dločneje .posežejo v ureditev trga; 
5. maja 1695 je izdal -deželni glava.:r s sodelovanjem vicedoma in ljubljanskega 
magistrata lesni re-d s cenikom za ra.zne vrste drv. MeSlto je določilo cenilce, ki so 
imeli nalo·go, da o-cenjujejo v Ljubljano n0o1prodaj pripeljana dTva. Zd1 se, da 

~kmetje z do·ločeni.mi cenami niso biti ,zadovoljni, kajti ustavili so dovoz drv v mesto. 
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Magistrat je nato prepovedal pod groznJO znatne kazni hodi-ti iz mesta na Ig, v 
Bistro in -druge !kraje nakupovat drva.7r> 

Ko ·so težave v rpres.krbi .z ·drvmi za ,kakšno leto 'ponehale in so mogoče tudi 
cene padle, so prišli lesni redi v .pozabo; nanje so se spomnili zo-pet v .časih draginje. 
Tedaj so jih obnavljali ali pa j.z.dajali nove in ,tako- ~o se nam ohranili ceniki drv 
za leta 1716, 17 34, 17 44, 17 57 in 1768.76 Poleg cen .za 1posamezne vrste in količine 
drv so lesni ·redi v.sebovali še druge določbe, ·ki naj bi urejale preskrbo mesta 
z drvm~. Naročali so gospo·st.vom, naj ne ovirajo 1>odložnikov pri sekanju lesa, 
prepovedali so prekupčevanj-e z :drvm.i ·in :to .zlasti oolnarjem, ki jim je bilo zabičano, 
da ne ,smejo .za prevoz drv ·zahtevati več, rko.t je znašala običaj·na cena. Drva, ki 
so jih pripeljali v mesto na vozovih, ·s-o se 1p·rodajala na o.ko, o·ceniti pa so jih 
morali cenilci in d'olobti ceno v sorazmerju s cenikom. Cenilci so mmali po
do-ločbah p-rvih lesnih 1redo·v ocenjevati ·drva brezplačno, bili pa so zato oproščeni 
davka; v .pozmejš-ih ceni'kih ji·m je bila ·priznana nagrada, ki je bila sorazmerna 
količini kupljenih drv; niso· se -tudi smeli vmešavati v kupčije. Na drva, pripeljana 
v mesto, ni .smela biti naložena nobena prh<ito1jbina. Podlo·žnik.om je -bilo prepove
dano ustavljati dovoz drv z upora•bljanjem pretveze, .da ne smejo sekati. Po vo-di. 
pri'Peljana drva so se smela prodajati le na Bregu in pri avguštinskem samostanu 
(današnjem frančiškanskem) pred špitalskimi v.rab-i, po suhem ,pri•pelja:na pa na trgu 
pred ka,pucinskim .samostanom (na •prostoru današnjega Trga Rev.olucije), pred. 
avgu~tinskim samos-tanom in na Sta-rem trgu. · · 

Ceniki so do-ločali ceno za •ra:zne vr·ste -drv in tudi za razne količine. Na prvem 
mestu so bila kot najboljša ,ižans·ka drva. Po kakovosti in ceni .so bila za njimi 
drva iz P.odpeči, Vrhnike in Bi·stre. Ta .drva .so :bila nekoliko krajša od ižanskih,. 
imeno·vali ·so jih »go1fice«. Cena teh dveh vrs-t je hila določena za rešto (Resten)·"', ki 
je vsebovala 6 v:ož_enj (Fueder, Fuhren).77 Za. drva slabše kakovoiSti so .bile določene 
cene za .YQoZO•Ve, rker so -se ta.ko ,budi .pro-dajala, za cepanice .pa O'd kosa. 

Po posameznih cenikih so znašale cene glavnih dveh vrst .drv za rešto: 

Golfice: 
Leto Iža.n&ka drva P-odpeška, vrhniška m 

bistrška drva 

1695 3 gold. oo kr. 2 gold. 15 kr. 
1716 4 gold. 15 kr. 3 ·gol·d. 24 kr. 
1734 4 gold. 15 :kr. 3 gold. 24 kr. 
1744 4 gold. 49 kr. 3 .gold. 58 k·r. 
1757 4 gold. 32 kr. 4 gold. 15 kr. 
1768 5 gold. 6 kr. 4 go•ld. 49 kr. 

Kljub -do.ločbam lemih redov so oblasti mo·rale od časa do časa še z raznimi 
ukrepi posegati v oskrbo mesta z drvmi. Ponovno je bilo ·treba kupce drv Qpozar
j.ati, da jih ne smejo kupovati .drugje .kot na ·določenih prostorih, zlasti da ne smejO' 
hodi-ti 'Prodajalcem naproti, jih iska•ti na njihovih domovih in jim drva prepla
čeva·ti. Leta 1750 je ·bil dovo,z drv zaradi izredno narasle vode ·težaven in se je 
v mestu pojavilo :pomanjkanje kuriva. Tedaj je deželna vla~da izdala patent, po
~katerem je smel posamezmik :kupiti •naenkrat le 2 1 /o sežnja drv.78 

Velik ·potro.šni·k drv v mestu je bilo vojaštvo·, ki si je hotelo včasih lastiti 
prednosti pri nabavi. Po tržnih precLpisih bi smd vojaški tpreskrbovalec kupovati 

* »Rešta<< je .imela sredi 1 R. stoletja 2 1 /s, proti .koncu s-toletja pa 2 2 /rs dunajskega. 
sežnja, pet vozov je držalo 2 dunajska sežnja. »Golfice« so bile kraj·še kot ižan-ska drva, 
in je vseboval .seženj golf,ic manj kot seženj ,j.žansk-i·h drv. šele l. 1784 je bilo določeno,. 
ela mora1jo vsa drva imeti ižans·ko mero. 

188 



drva šele po deseti uri, .ravno tako tudi ·sohtr-skj nadzornik. Ker pa drv niti za 
civilne potrošnike ni bilo do·volj in jih 'PO deseti ur i ·ni bilo- več mo·goče dobiti , 
je l. 1765 deželna vla·da naročila magistratu, naj lesni. ceri·ilci od vsake rešte ižan
skih drv za~držijo dva vo,za, od -rešte histriških in po-dpeških pa po en voz za voja
škega preskrbovalca. Magistrat je zoper tako odločbo brez uspeha ugovarjal. 
Zgoclilo se je ,tudi, da je vlada gospostvom v Bistri in na Igu 'Predpisala, koliko 
drv morajo dobaviti voja.Mvu.79 

Zaradi pomai1jkanja ·drv je b-ilo 1lreba _včasih seči po izrednih sredstvih. Leta 
1734 je mes-to dobilo· nalog od deželnega glavarstva, vice-doma in -deželnih sta-nov, 
naj si pripravi zalog-o drv iz turjaških, iža-nskih in bi-strških go.Zidov; v goz-dovih 
vsakega go-spo-stva_ naj IZ lastnimi sekači poseka 200 rešt .drv i:n. jih pr~pe]je do· vo-de, 
da jih bodo s-p-ravili v LjUJbljano. Magis1rat je bil zaradi javne koristi pripravljen 
prevzeti vso količino- za 'P-rodajo in predujmiti -stroške za sekanje in prevo,z, za.go
torvljeno pa mu je bilo, da bo zavaro·van pred v;sako škodo· in da bo· dobil za 
predujme celo D'bresti. Zdi ·se, da ni bila ·posekana celotna kol.i-čirna, ko1: je bilo 
v načrtu, am-pak le tretjina. Kot kažejo spisi, je imel magis-trat precej skrbi, ko 
si je prizadeval, da si izposluje povrnitev svojih -predujme-v, ki jih je i-zdal za 
sekanje drv. Zanimiv je seznam strank, katerim naj bi se dobavila drva, ko- bi 
zaloga dosegla 50 reš·t : na p:rvem mestu je bil ·deželni uprav~telj in oskrbnik, sledi 
mu predsednik deželnih stanov, nato g.ro.f Auersperg ter razni plemi-či in deželni 
funkcionarji. 80 

Pojavil se je .tudi načr,t o uvedbi monapola v preskrbi z drvmi . Leta 1765 je 
v-ojaški ·pre&ki'bovalec Franc pl. Zo-rn rponudil .deželni vla-di, da bi zalagal LjubljanO' 
Z) ldrvmi, _\Če se mu po:deli izklj-učna pravica za nakupo-vanje drv, ki bi -b-ila \Ila 
kateri koli način prip-eljana v Ljubljamo , prepovedati pa bi mo-rali, -da bi kdo-rkoli 
h-o-dil na deželo h kmetom kuporvat drva ali naročil sekanje drv, kot so· to deJali 
neka-teri peki, gostilničarj-i in drugi meščani.81 

Včasih so hoteli -reševati vprašanje 'Pomanjkanja drv celo z vojaško eksekucijo. 
Leta 1768 je okr-ožni glava-r g>ro,zil podlo-žni-kom samostana v Bistri in ižanskega 
gospo-S-tva z vojaško eksek.ucijo, če ne _p,rirpeljejo v določenem roku v Ljubljano 
pripravljena in i-z zlobe zadržana drva. Leta 1781 je ma,gistra-t p-rosil deželno 
glavarstv_o:, naj 'Z vojaško <:1ksekucijo p11isili podložnike .gospostev na Igu, Turjaku, 
v Bistri in Logatcu, da presknbujejo· iz dominikalnih in podlo-žniških gozdov ljub
ljansko občinstvo- z -drvmi.82 

Važen člen v .pres'krbi mesta z drvmi i:n drugim lesom je bil prev-oz, ki so ga 
opravljali vo.zn.iki in čolna-rji . Magistrat in druge oblasti so morale h~ti nanje 
večk:ra·t po.zorne, ko· so urejale prodajo· ·cLrv. Lesni redi so vsebovali določbe tako 
gle-de Čo·lnarjev kot -glede vozni•kov, ki so· ·razvažali drva po· Ljublja-ni. 

Vo,zniki, ki so smeli ·razvažati iz Vrhnike in Iga ·pripeljana drva, so bili 
včlanjeni v tposebni -braA:o-všoini in so- imeli za ·-ta posel iz.ključno pravico, ki jim 
jo je zad·njič -po·t..rdila cesa-rica Marija Terezija. Za .prevažanje drv so jih morali 
najemati tudi v.si oni, ki so imeli sicer lastno vprežno· živino. Vozniki so ano-rali 
uporabljati cementirane v-ozove z mestnim grbom; -dolžina, ši.rina in višina voz je 
bila predpisana, rt:ako- da je vo,z vseboval določeno ikoličino ·cLrv. Leta 1787 je bila 
bratovščina ra'z.puščena, prevažanje drv p-a je :postalo pTos.to. Po &m-rti cesarja 
Jo·žefa II. je bila bratovščina sicer obnovljena, tboda izključne pravice ra.zvažanja 
drv ,ni več imela.83 P-red razp-u-s-tom bratovščine je ra:zvažalo· drva po· Lju-bljani 
27 vo-znikov; za. l. 1803 pa je biio i;Zlkazap-ih samo 24 vo12niko-v. 84 Za prevažanje 
drv po mestu je bila p-rvo-tno dolo-čena rt:arrifa, ki s·o jo ob 1prenehanj.u i.zključne 
pravice opus-tili, toda nekaj let •po-zneje je bila ·zopet uvedena.85 Vozniki so več-krat 
prekupčevali z drvmi, kar ne bi smeli , za,to jim je magis.trat preku•pČevanje po-
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novno prepovedal. Tudi jim je bi-lo 1·reha zabičevati, naj pravilno nalagajo drva 
na svoje vo.zove, da .kupci ne bodo· oško-dovani rzaradi slabo nalo·Ženjh voz. 86 

Pri -dovozu ·drv v Ljubljano p-o vodi, po glavni p-revoo:ni poti -za les , so· imeli 
seveda svoj_ delež čolnarji. Kmetje, tki so -dovažali drva v mes-to na proda:j, običajno 
niso imeli čolnov, ·za•to ·so najemali čolnarje ma Vrhniki, v Pod'Peči, Lokti ali na I.gu, 
da so jim pri,peljali drva v Ljubi~ano, ali •pa so ·si izpnsojevali od čolnarjev čolne 
in vozili sa,rni.87 Lesni ·redi so urejali tudi najemnino za čolne ; čolnarjem je bilo 
prepovedano .zahteva-ti več, kakar je -bilo ·določeno. Lesni red iz l. 1744 je i•zrecn-o· 
ug01tavljal, da -čolnarji nimajo n01'bene iZ~ključne pravice. za prevoz drv .88 Vendar 
so si- č.olna-rji to .pravico v.eč.k-rat lastili ~n so celo· za-plenili <druge čo-lne , ·ki so pre
važali les. često so se čolnarji ukvarjali s prekup-čevanjem. Od kmetov :so kl..lipovali 
drva in jih v Ljubljani prodajali; največ ka2novancev za·ra·di prekupčevanja je 
bilo ravno med •Čolnarji. 89 Dov-oz tpo vo·di iz Ižan-S~kega je ,z osuševanjem barja in 
z .zgraditvijo ižarnske ceste v l. 1828 p-renehal, pričelo pa je dovaža-nje z vozovi, 
medtem ko se je dovoz drv po Ljubljanici od Vrh-nike in Podpeči vt11držal do 
:zad-njih ča-sov čolnars.tva. 90 

K g o .s .p o :d. ar- ski s v o ·b odi v pre s kr b i -z 1 es om. V novo fazo 
je :stopilo vpra-šanje preskl"be z -drvmi, ko se je ·pod v,plivom fiziokrati.zrna ·začelo 
z jo·žefin~kimi -gos;podarskimi 'reformami uveljavljati načelo gospodarske svoho·de. 
Opuščen rje bil cenik ·drv, ker je -bilo t·reba po vla-·darjevjh .reso-lucijah pu~6ti )) kme
tom in trgovcem pros-to trgovanje in kupčevanje z· nj-ihovimi ·p01brebščinami -za večjo 
vzpodbudo kulture«. Leta 1783 so -;bili tudi odpravljeni cenilci .drv, ki so s svoje
voljnost-jo in pristranootjo priti!skali na kupce in p-rodajalce, ter je -bilo v-sako·mur 
prepuščeno , da se popolnoma svobodno p-res-krbuje z -drvmi.91 Toda vkljub temu 
je pomanj·kanje drv - moralo je tbiti -ted.aj ·zelo· 1pereče - prisililo oblasti, da so 
se i.zčrpno posve:tile temu oy;prašanju. Posebna :komi-sija, -pni kateri je sa:delovalo 
višje rudar.sko glavarstvo, je ugotavljala vzroke pomanjkanja -drv in visokih cen.92 

Po njenem mnenju so 'bili v okohšu gospostva Bistra podložniški skup-ni go,z·dov.i 
zelo izsekani, medtem lko- so· .bili ·domi•niokalni go-zdo·vi za sekanje zaprti. Nekateri 
sku'P'ni gozdovi z bogatim-i .zalogam.i lesa so bili .dodeljeni preveč oddaljenim 
soseskam, ki jih zaradi oddaljenosti in slabe živi·ne niso mogle izkori·ŠČati. Ker 
v gozdovih ni bilo poti in drč, ·so les le .s težavo -spravljali -iz ,go.odov. Ml.a.di, močni 
ljudje so se i1z-seljevali, zato je •primanj·kovalo delavcev za ,sečnjo in spravljanje 
lesa. Na podlagi -teh ugotoVlitev je komisija i~delala svoje predloge, ki rpa so .zadeli 
na ra•zne urgo-vo.re. 

Ko je •okrožno glavars-tvo- 26. maja 1784 sJdicalo zastopnike ·m<tgiSltrata in 
gospo~tev Turja.ka, Iga .in Bi-stre tk -raz-p-ravi, -kako obvaro·va·ti ljubljansko občinstvo 
pred poma.n:jkanjem lesa, je okrožni glavar opo·zarjal zastopni•ke Jzemljiških gospo
etev, da so bili vsi go:bdo·vi, o katerih so govo·rili v -zve.z,i s •pres·k,rbo z -drvmi , 
neikdaj <deželnoknežji in •prepuščeni sedanjim lastnikom z i.zrec-np obveznostjo, da 
preskr.bujejo Ljubljano s .p-otrebnim kurivom. Napovedoval je pr.isilne ~krepe, če 
ne 1p-ri.de oo mirnega spo.raJZuma. Ker so bili gozdovi, iz ·katerih se je presk.Pbovala 
Lju1bljana tako i-zsekani, da anora dobivati les iiZ bolj o·d-daljenih gozdov, bo treba 
uporabljati za kurja-vo tudi mehki le-s in uveS:ti predpis, da •bo vsak kupec moral 
.poleg tr.dega lesa prevzeti del , n. pr. tretjino, -mehkega lesa. V•saiko .gospostv-o naj 
bi izjavilo, r.k.o1ikš-no količino in ka..kšrno vrSitO· lesa bi letno lahko dobavilo in dolo
čila bi .se naj tuoi cena. Zastorpnik Turjaka in I.ga je izjavil, da hi ti gospostvi 
dobavili Ljubljani 4200 voz t-ndega, Ig pa še 1200 voz ·mehkega lesa; Bistra se je 
zavezala dobaviti 24.000 voz in sicer ·poloVlico tr.dega, po-lovico -mehkega lesa. 

Po -drugi-h poda-tkih iz istega časa je -potrošnja ·drv v Lju:bljani brez vojaštva 
znašala 36.000 voz. Od te količine je :prišla .po -suhem približno ena tretji-na , to je 
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okrog 12.000 voz. Lastnik gospostva Iga in Turjaka je bil pripravtjen dobaviti 
4.200 VOZ, •hZ V.rhnike, to je LZ logaškega gospostva, bi bilo mogoČe do.bi1i 6.000 VOZ, 

ostalih J 3.800 voz pa bi moralo dobaviti gospostvo Bistra, ki je imelo največ 
go•7Jdov. 

V zvezi z razpravo o uikrepih, ki bi odpravili pomanjkanje in draginjo· kuriva 
v Ljubljani, je nastal na'Čr-t Janeza Jurija Thomanna. po katerem naj bi v Ljub
ljani .deželna ali ·pa meSitna u'P'rava uredtila skladišče drv in omejila. :aaj bi se 

· prodaja lesa v Trst. Ustanovitev skladišča .drv v Lj'Ubl:jani je ·predla,gal -tudi višji 
rudarski sodnik J. D. Redange. V·si ti načnti pa so ostali le na papirju, vi•Šje oblasti 
so ·zavračale vse 'Pred.loge, ki so s prisilnimi ukrepi naS1protovali vladarjevim 
namenom. 

Ker ni bilo ukrenjenega nič odločilnega , kar bi ublažila pomanjkanje 1n ·dra
ginjo d.rv - cen~ .za voz ižanskih ·drv je po·zimi l. 1784 znašala od 1 gold. 42 kr. 
do 2 gnid., v za.Unjem starejšem ceniku iz l. 1768 pa je bila le 51 .kr., - so 
oblasti preganjale prekupčevalce z dn"mi z namenom, .da bo.d() s preikupčevaki 
odpravile !tudi povzročitelje visokih cen. Za prekupčevalca so imeli vsakogar, ki 
ni ·prodajal drv, katere je sam pripravil, .zato je magistrat nas-topal zoper kmete, 
ki ·so od ·dr.ugih !prevzemali drva za prodajo v Ljubljan-i. Zlasti je imel na •p.ki 
čolnarje, ·ki so pripeljali drva v Ljubljano hrez spremstva kmeto•v; vedno je sumil, 
·d-a se (Z~ ·tem ~loriv.a prdkupčeva,nje. Kogar so zalotili , :pri prekupčevanj.u, so ga 
javno •kaznovali, obi-čajno z več ·dobro pomerjenimi udarci s ·palico (rrnit wohlge
messenen Stockstre;ichen).93 

V na·slednjih letih se je cena •drv nekoliko znižala, l. 1786 je voz ižanskih drv 
veljal pov.prečno l gold . 18 kr. Cena se je zelo S!P'reminjala ru·di .zarad•i vremenskih 
razmer. če je velik sneg ali pa led oviral .dovOiz, ali če ·so kmetje hili zadržani z 
opravili na .polju, je cena narasla, in to tem bolj, čim dalj je ov.i·ra trajala. 04 

Ob koncu XVIII . stoletja je bilo v•prašanje ·drv zapet na dnevnem redu. Ponovno 
so -raZlpravljali o ukrepih in s.red.stvih, s :kater.imi naj bi odpravili pamanjtkanje 
in -dr.aginjo. Poleg -starih neizvedenih predlogov ·SO se pojavili tudi novi. Višji 
rudarski sodnik Redange je -svetoval, naj bi se k presk;rbi Ljubljane pr.itegnil tudi 
štangarski .gozd in naj bi v ta naml':ln v njem izboljšali pota. Po .dru-gem predlogu 
naj bi obnovili gcnd v Mestnem logu, ·z drevjem naj ·bi zasadili Ilovico in si ·priza
devali za va-rčevanje z -drvmi 1pni kurjenju peči in ognjiš.č.95 Tudi vsi ti načrti so 
ostali samo na pa·pirju; do velikopoteznejšega reševanja problematike ni prišlo, 
visoke cene ·pa je poS'kušal magistrat ublažiti. le . s p·olicijsk:imi 'ukrepi, ki so bili 
us.merjeni na ,preganjanje prekupčevanja. 'Leta 1807 je predlagal v-išjim oblastem, 
naj čolnarjem .in vsem Špekulantom prepovedo prekupčevanje z drvmi .pod grožnjo 
zaplembe in abčutnih •telesnih 1kazni, vendar predlog p.ri deželni vladi ni naletel 
na ·razumeval1!je. Dobil je odgovor, da je v.zrok -draginje v časovnih razmerah, 
če bi pa •predlo-gom magi·strata ugodili, 'bi drv v Ljubljani sploh zrnanj·kalo.96 

Pomanj.kanje dr.v je ·dalo povod, da so ;začeli ·iskati ·nardomeSitila zanje v dru
gem ·kurivu. V Ljubljani je prvo tako nadomes-tilo dala •Šota ·Z Ljubljanskega 
barja, ·ki jo je v šestdesetih letih XVIII. :stoletja začel kot •prvi uporabljati nad
zorn~k za smodnik in soliter Anton A Vig:USt Ca:ppus 1pl. Pichelstein. Državne 

· obla·sti ·so tedaj zara-di varčevanja ·z lesom .p-riporočale uporabo šote zlasti pri 
obrtih, ·lci so vezane na agenj , v apnenicah i·n v - opekarn~h.07 Prq.ti ko·n~u stoletja 
je .pro-paganda za -šoto ·in premog postala močnejša . Leta 1796 je magistrat po 
naročilu višjega .ruda-rskega .sod.išča pozval cehe obrtnikov, .ki so bili vezani na 
ogenj, naj izjavijo, če ·bi hoteli upo-ra:bljati premog. Kleparj.i, lončarji in nožarji 
so odgovorilti, da premoga ne ·morejo UJ.porabljati, Jcotlarji, pil<iirji, ·mečarji, pod
kovači in ključavni·čarji pa so naročili ·povečini manjše količine za poskumjo. 
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Leta 1799 je pričel magistraJt upmabljati premog v svojih opelkarnah, ker je 
žganje opeke zaraJdi ·pomanjkanja drv zastajalo. 98 V namenu, da bi pomagali 
·odpraviti pomanjkanje in dragrinjo drv, so pospeševali pridobivanje šo·te, ki ga je 
sprožilo osuševanje barja in 1pridobivanje premo.ga. Iz fonda kmeti1jske d·ružbe 
in drugih agrikulturnih fondov so podeljevali podpore za taka prizadevan,ia.99 

Vkljub vsem pruzadevanjem je uporaba šote in :premoga na:pre-dovala le počasi 
in je ostala omejena, pomembnejša njuna -potrošnika sta bi1i sredi preteklega 
stoletja v l.Jjcubljani le sladkorna rafinerija in predilnica; obe to.varni sta letno 
porabili okrog 20.000 stotov šote in 84 .000 stO'tov ·premarga, kar je ustrezalo· koli
čini 6.300 sežnjev smrekovih drv. V tem času je celotna mestna potrošnja drv 
znašala okrog 18 .000 sežnjev.1°0 

Bojazen, da bo zmanj·kalo lesa ,za rp:reskrho Ljubljane, je v XVIII. stoletju 
spremljala vse uh·epe oblasti. Toda lesa ni 2JII1anjkalo, bojazen. se je izkazala za 
newtemeljeno·, pač pa je bilo treba les dcwažati tudi i·z odročnej.ših in bo·lj od
daljenih go.zdnih .predelov ljubljanske okolice. Z ironijo je obravnaval okrož.ni 
go.zdni komisar Za.ruba l. 1823 načrte, ki so jih pripravljali nekaj desetletij prej, 
da bi odpravili .pomanjkanje in visoke cene lesa: »Leta 1784 se je zelo mnogo 
govo·rilo- in pisalo o pretečem pomanjkanju lesa. P-redlagali so, naj se zasadi barje 
z jelšami in vrbami, tpozivali ·SO·, naj se i..šče premo-g, ·zaheva1i so, naj se ustavi 
prodaja v Trst in naj se uvede cenik ·za drva.« Toda od vsega tega niso· napravili 
ničesar in vendar v Ljubljani ni zmanjkalo lesa, čeprav je .potrošnja zaradi pove
čanega ;prehivahtva naras.Ja. Zaruba je bil propričan, da -se poma·njkanja ni treba 
bati, če .bodo gozdovi, ki so zalagali mes-to, izko'I'iščani po· prinoi,pu trajnega donosa 
1n z njimi gasp-odarili v skladu z ,zahtevami umnega go'Spoda.rstva.101 
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SOOOBNA VP-RAšANJA 

GOJENJE TOPOLOV 

(Medrepubli~ka .instituts:lq konfer~ca 10.-12. V. 1954 v Osijeku) 

Konference so se udeležili predstavni·ki gozdarskih inshtutov LR Srbije ing. Lj. Mar~ 
kovic, .ing. Sl. Jo-v·anovic in ·ing. J. Vučetic,_ LR Hrvatske ing. ·I. Po.dhorski, LR Slovenije 
ing. VI. Bt;ltra~, LR Bosne ·in Hercegov.ine ing. Br. J ovkovic ter LR Makedoni-je ing .. Tr. Ni
l{Qlovski i-n ing. L. Trajkov. Za predsednika konference je bil izbran ing. Lj. Ma.rkovit. 

ing.-.Sl. Joyanovic je podal zanimiv referat s sledečim~ · glavnimi 'mislimi: Že konec 
leta 1951 je referent predlaga-l, -naj se •:z.gra-di .v Kostolcu ali PanČevu na Donavi tovarna 
cel~lme .za predela-v-o .t-o-p-olov-eg.a, vrbovega in iipovega lesa, z letno_ kapaciteto 25.000 ton 
celuloze. Zaledje 1ovame naj Jlj hila --vojvodina, -ožja Srbija, hrva.tsko Po-savje in Podravje 
ter ·bosan·sko P-o s av je. Medtem so g.~dars.ki strok.ovn ja ki iz . Vo jv{}dine predvideli na 
podlagi lesne proizvod-nje, ki jo .nudi samo V.ojvo.di-na, izgradnj-o po.d-obn~ tovarne z ·letno
kapaciteto 10.000 ton celuloze. Ing. Jo:~anov.ic _-zago~varj~ .• · !)aj bi imela tovarna širše 
zaledje z v.klju·čenim Posavjem in P.odravj~. Gl~de na ·današ~jo ·.k~aciteto go.zdov 
p()plavnih podmčji naj hi tovarna stala v Kostolcu ob Donav.i z lemo zmo:glj.i:vostjo-
30.000 :tof1, celuloze. Ko pa bo pogozdonih 16.000 ha g-oli-čav (}b rekah in ko se bo pri
rastek v dana!njih nizkih panjevskih t-opolovih in vrhovih goz-dovih dvignil, bomo lahk() 
zg-radili -še tovarno enake kapacitete v Vukov.aru. 

Ta.ka·· t-ovarna bi pomenila .. ,za držav~ dotok ozir-oma prihranek 1 milijarde devi:rnib. 
dinarjev letno. Razen tega pa bi se .intenzivirala proizvodnja lesa v ohrežnih ,gozdovih. 
Po dosedanjih p·odat-kih je stanje vrhovih in .topo·l~v.ih sestojev -sledeče: 

vrbe i-n d-omači top~oli kanadski topoli skU!paj 
AP Vojvodina 

(Bač ka, Banat, Srem) 22.000~.ha 4.800 ha 26~800 ha 
Hrva-t~ka 

(Osijek, Vukova-r, Beli Manastir)- 9.600 ha 2.600 ha 12.200 ba 
Ožja Srbija 2.700 ha 100 ha 2.800 ha 
Bosna (GG Tuzla) 1.700 ha -ha 1.7.00 ha 

Skupno 36.000 ha 7 . .500 ha 43.500 ha 

Od skupne z vrbo in -domačimi t-opoli pora.sle pov.ršine je ·komaj Ya n-ormalnih sesto
je-v šemenovct;v. Ostali 2 /a zavzemajo panjevci, katerih prirastek je -za 60% roan~i kot 
b-l: bil v ·n()rma:lruih sest<>jih. Panjevske sestoje i.zbO'ljšamo tako, da izsekamo v .obli-ki kotla 
na vsakih 5 do 7 m raJz;dalje bolj·ša ·drevesa s panjem v.red. Iz ·korenin poženej-o covi, 
močni in lepi poganjki. Vrbe in .top-ole na vsej o-stali površini pa posekam-o na panj. 
Tako doi?.i~o · na ruter in en-ostaven način glavni ~est-oj ·topolov s pdbliin·o razdalj() 
7 X 7 m, ki je podoben p·ravemu nasadu, vmes pa polnilni sloj panjevca počasnejše rasti. 
To je pr~met; enostavne melioracije. Nasadi naših kanad.skili · t0<P6lov p'a -so vsi normalni. 
Z izkoriščanjem sedanjih .gozdnih ·kapacitet bi bila za čas 1954-1994 'zagotovljena letna 
Rioizvo-dnja· 175.000 m3 celuloznega lesa •brez lubja, v naskdnj~h 40 letih pa cel·o 207.000 ms 
les~. Za proizvodnjo 1 tone celul-oze p-otrebujemo 6 m3 ' lesa. 

Ko -bodo _kmetovalci uvideli . koristi .~ topolov ih nasadov, se bo površina kanadskih. 
topolov lahko povečala še za na-dalj-njih 50 .000 ha, sedaj slabo izkoriščenih poplavnih 
pašnikov. V . ta namen je treba pričeti kmetovalcem prezplačno dajati topolove ~adi ke, da. 
b'i se čimprej prepričali o ·koristi topolovih nasadov. 

Za_ LR I-:Irvats.ko je poročal ing. I. P.odh-o-rski: Tretjina po-vršine Hrvat9ke je rečna. 
naplavina, ki nudi največje mož'nosti za g-ojenje topo·lov. S topolom in vrbo je pokritih. 

194 



15.'000- ha tal, od tega samo 1300 ha nasadov -s kanadskim topolom. Top-ole goJlJO v tej 
r;epubJiki že 80 -do 100 let. Na·gel vzpon · v zasajanju ·topolov ka·žejo zlasti leta 1925-19.30, 
venda-r s . to napruk.o, da so -:--kakor takrat t.udi drug-od rp<J svetu - -sadili pregosto, kar 
je že po 8 do 10 letih poV'z~očilo padec prirastka. V redkem na-sadu ~n s primesjo ame
ri~kega i.p-sena dosežej-o 23-letni topoli d~belino 60 cm. Najv.eč nasadov je na področju 
gozdnih 'gospodarstev Osijek, Vinkovci, B-aje, Darda in Zagreb, ki imajo 30 topolovih 
drevesnic s sku_P-no .. p-ovršino 28 ha. 

Čeprav so kanadske (evroameriške) vrste topolov v~ne, vendar ne smemo ob -njih 
zanemarjati drugih vrst. Domači .sivi topol je glede zahtev za kakovost tal zelo skromen, 
njegov les !pa ima v.isoko vrednost _in je baje celo boljši proizv.odnik zvoka od smrekovega 
resonančnega lesa. Pri Cakovcu ob Dravi je našel referent 5 letni amei'iški črni topol 
(P. deltoi-des, monolifera) s prem.er·om 20 cm. 

Opuščene topolove ma·tičnjake -in ·drevesnice je zaradi izČTpanost-i treba. uničiti, ker 
se v njih na opuščenih top·oliščih razvijajo bolezni in razni škod.ljivci. V Italiji v zad-njem 
času nimaj-o· več matičnja.kov v na:šem _smislu. Enoletne sadike, ki zraste jo iz n<_~.jboljš1h 

potaknjencev, delijo po -kakovosti v S kategorije. Naj,bolj razvite sadijo takoj; srednje 
razvite porežejo tik nad zemlJo in jih .presadij,o, ta-ko -da dobij-o čez leto ali d-ve eno
oziroma .d'Vol~tni) .deblo na dvoletnem ·oziroma •tTiletnem koreninskem sistemu; slaMe razvite 
zav.l'lžej-o ·kot neuporabne. šibe, ki jih d-obijo od druge 1kateg-orije sadik, rabij-o za razmno
ževanje. Kakšn-o važnost pripisujejo gojenju topolov v Podravju, lahko vidimo iz tega, 
da želi ·mesto Osijek ustanoviti -lastni -inštitut za .gojenje topolov_. 

O sta-nju gojenja topolov' v Slovenij.i je podal poročilo ing. Vl. Beltram: Mednarodni 
k·ongre-s v Baden-Badenu .I. 1953 je vz.budil v Sloveniji vdi·k-o zanimanje za gojenj~ topolov, 
prav tako pa tudi vse večje p-ovpraševanje celulozne industrije po topolovini. Po računih 
naše .taksacije .znaša letni posek topol·o'Vine 30.000 m3 , ki se je skoraj vsa porabila za 

• kurjavo. Nadaljnjo izgubo bomo preprečil-i z izdajo poučno propagandnega leta·ka. Visoka 
cena .topolovine pa bo temu tu-di največ pripomogla. V Prekmurju ,zelo povprašujejo po 
sadikah in jih zasajajo ob vodah. Teh nasa-dov ne smemo podcenjevati, če vemo, da odpade 
v itaJijaooki p·o·krajini Ve:nezii letno od 223.000 m3 proi-zvodene •topolovine celih 86% samo 
na kmetijske površine. P.osebno poz.or-nost bomo posvetili onim vrstam topolov, ki -uspevajo 
na slabših tleh, imajo pa nav2llic temu velik prirast&. V jeseni 1953 je bila v drevesnicah 
povečana površina pod ·topolom, razširjeni so bili tudi matičnja·ki. Spomladi 1954 je 
GG Mari,bor os.novalo 3 nove rnatičnjake ·S skupno površino 1 ha. Strokovni poučni eks
kurziji, ki ju je plfiredilo DIT v -septembru 1953 v -Podravje (Osijek) in v maju 1954 
v V·ojvodino (Sombor), ·b.osta·-.zelo mnogo· prispevali ·k pravilnemu gojenju ·-topolov. P.ri 
upravi za gozdarstvo LRS je bila pravkar ustano-.tljena komisija za topole, v kCl!teri je 
razen 4 gozda.r.jev še p;o eden p-red.stav01ik ce~lulozne industrije, kmetijs-tva in vodnega 
g·ospodarstva. Teža-va pa je v tem, -ker nimamo p-osebnega speciaLista, ki hi se v republi
škem merilu posvečal .izključno vprašanju gojenja .topolov, kakor j.ih imajo LR Srbija, 
Hrvatska ter B-os.na in Herce,g;ovina. 

Po poročilu ing. Br. }ovkovica je- gojenje -topol-ov v NR BiH precej napredovalo: 
Na 6000 ha obsegaj-očem področj'u Behrem a-ginice (Sanski most-Prijedor-Banja Luka), 
ki ga sestavlja gričevje 'z 200 d.o 550 m nadmorske višine, oSO -osn.ovali -s P. ser-otino oh 
uporabi- gnojil l. 1953 z veEkim uspeh·om 25 pos-kusnih polj. To vrsto .torpola sadijo v 
razdalji 5 X .5 m, P. robu-s~o, ki .ima ožjo kr-ošnj-o, .pa na 4 X 4 m. Zara-di boljšega uspe
vanja ok01pavajo (prašijo) p.osaj,eoe sa.dike prvo leto 41krat, .drugo leto 2krat in -tretje 
leto 1 krat. Kot podstojne -sadijo -vmes raa;ne vr.ste j<\VOl'OV. v Posavju vlada velika potre-ba 
po lesu. Zemljišča (travniki) so privatna last. Inštitut je tukaj uredil 50 poskusnih nasadov 
po ~ ha. Topole vnašajo v hrasto.va g.rmišča v razdalji 8 X 8 m v 1m globo-ke -in 1m 
šir-oke jame. Tudi v Posavju dobimo i-zredno lepe sive topole. 
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V Bo-sni je v gozdovih 43.000 ba pogorišč . Za njihovo obnovo so porabili že ogromna 
sredstva, vendar zaradi paše in .nest.rokovnega .dela hrez uspeha. Ko-t pionirske drevesne 
vrste bodo sedaj na teh površinah uporabili t:.repetliko, .brezo in gorski bezeg. (Važno tudi 
za marsikatere predele v Slovenij-i! Op. B.) Za pospeševanje zakorcninjenja p-otaknjenec-v 
trepetlike skušajo uporabiti razne •kemične prepara,te. 

Ing. T.r. Nikolovski je povedal o Makedoniji: Zelo ra.zširjen je .domači ·beli topo-l v 
sk<Upinah, katerih drevesa dosogajo višjo-o 20m in premer 60 do 80 cm, vendar zaradi 
s-mole kvalitetno ne ustreza . Mnogo boljšega sivega topola najdemo v višjih legah. Zelo 

_zanimiv je črni piramidalni topol - domači jagned, zel-o verjetno -alžirskega izvora -, 
ki ima zelo tanke veje. Makedonski kmet teše iz njega gredi in h·ga deske. Zaradi teh 
lastnosti pride jagned v poštev tudi za ostale republike kot drevesn.il vrsta za zaščito polj 
pred vetrovi in za tehnično uporabo. 

V debati je ing. Sl. }ovanovic, znani strokovnjak za topole, po-sebej poudaril: Pred.., 
vsem je treba križati domače bele topole s trepetliko. na pr·irodni način. V b namen naj 
se na podmčj~·h, kjer rastejo beli topoli, zasaja v razdaljri več kil-ometrov skupine po 
okoli .5 trepe.tlik. Pri tem m-oramo paziti, da vrste, k1 naj .se _me~. ~eboj _-.križajo (beli top~l 
1n trepetlika) cve-tijo nekako ob istem času . Tako bomo brez posebnega truda dobili 
tehnično zelo vredne -si·ve top-ole . V -ta namen bo izdelan elaborat za fenološka opažanja, 
ki ho-do imela namen ugotavljabi čas cvete-nja razni,h topolovih vrst. 

Najboljši indikator za rastišče P. serotine (navadnega kana.drucega topola) je siva 
robida· (Rubus caesia). 

Od starih lepih topolov dobimo najboljše šibe za potaknjence, če ob p-o-seku izsekamo 
panj v oblik·i kotla, ta,ko da ·dobimo poganjke iz korenin. Nikakor .pa ne s-memo uporab 
ljati za potaknj enec šib iz vej na-d lO do 12 let starih dreves (-stadijska starost!). 

Za raziskovanje topolov je treba dobiti pottrobna groostva. V ltaliji so doslej pora-bill 
v ta namen že nad 1 .milijardo dinarjev, k1 jih je v .glavnem nudila zainteresirana industrija. 

Ustanoviti je treba Zvezno (jugoslovansko naci-onalno) komi.-sijo za to_pole, ki naj bi • 
se včlan i la v mednarodno komisij·o za topole. Zvezna komisija b~ bila sestavljena iz pred
sta-vnikov državnega sekretariata za gospodarstvo FLRJ, zavoda za gospodarsko planiranje, 
:5 goz-darskih in enega lesno-industrijskega instituta, 5 gozdarskih fakultet,_ 6 re.publišk ib 
uprav za gozdarstvo in predstavnikov. industrij_e. 

Me-chnstitutski se-stanek koordinacijskega odbo.ra za g·ojenje .topolov v Osijeku je 
pretresel vse probleme ins-titutov posameznih republik, ki so v zvezi s tem vpra-šanjem. 
Govorilo se je -o aelu in perspe1ktivi institutov. Po vsestranski ra-zpravi je bilo sklenjeno, 
naj se predlor.lijo vsem institut-om gkde go jenja -topolov naslednji zaključki: 

l. Vsi nosilc.i tem o gojenju l'o-po·l•ov h"o-do ovzpostav.i•li čim bolj -tr.dno in tesno med
sebojno zvezo . . 

2. Za čimvečje sodelovanje naj bi bil organiziran le~no vsaj eden ali dva sestanka , 
ki bi ob-ravnavala gojenje topolov. Naslednji sestanek ho p.redvidoma oktobra 1954. Sesta
nek bo .sklical in mu določil lcraj institut NR Srbije. 

3. Razen referatov o stanju gojenja topol·ov v _.posameznih republikah in o posa
meznih vprašanjih, ki zadevajo t-o problematiko, je imel ing. Sl. Jovanovic referat »Per
spektivn i plan, plan ISeČnje in ·obnove gozdov v poplavnih področjih v zvezi z izgradnjo 
tovarne celuloze in lesovine v LR Srbiji«. Iz -referata je razv~dno , da obstojajo y bazenu 
gojenja topolov realne možnost i -za IZ·gradnjo takšne tovarne. Naše gospodarstvo bo trpelo 
veliko škodo, če tovarna ne ho izgrajena. 

4 . Iz vseh referatov sledi, da -so v vseh repu-blikah doslej najbolj zastopane domače 
vrste ·topolov (beli , črni topol in trepetlika). Za.to jih pri nadaljnjem delu inst-ituti ne 
smej·o zanemarjati . 

5. Na rastiščih, ki bolje ustrezajo -gojenju navadnega "jesena, ni treba brez razloga 
fo-rsirati gojenje topolov. 
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6. Sedanje izkušnje kažej~ na nevarnost, da se v primerih, ko osvajamo za gojenje 
ttYpolov večje površine, ne gloda dovo-lj na kakovost' uporabljenih sadik, kar bi moglo 
povzročiti ,težke posledice za kvaiiteto bodočih sestojev. Za•to je treba paziti, da ne bo 

prišlo do uporabe sadik slabe ka•kovosti. 
7. Da bi pridobili za saditev čim boljše potaknjenec, je treba izmenjati se-danje 

matičnjake. Nove matičnjake je treba pripraviti samo iz selekcioniranih k 1 on o v, pri 
č em e r moramo posebno paziti, da se "i:wgnemo stadijski star.osti (iz vrhov starih dreves). 

Trije ameriški črni topoli {verjetno 
P. ·deHoide.s, monolifcra)' v Ljubl.iani, 
Cojzova ces.ta l. Zasajeni leta 1931 
-kot triletni, zdaj stari 26 let, visoki 
do 25 m, prsni premer 70, 72 in 76 cm. 
Prva tri leta po presa-ditvi so jih kle
stili, da ne bi prena:glo ·rasli v višino. 
Posaje;ni v težko , zbito zemljo, na se
vcrno s tr an d v<>nadstropne hiše. Po
do;bne lepe topole je treba iskati tudi 
drug.o.d, ugoto-viti njihovo staro:>t in 
kvaliteto -ter jih razmnožiti s semenom 
a-li s potaknjenci, ki jih po sečn ii 

dobimo iz panja . (Orig.) 

8. Beograjski in zagrebš:ki imtiJtut bosta obdelala način izbora to.polovih ·rastišč na · 
podlagi rastlinskih indikat-orjev. 

9. Zaradi boljšega in hitrejšega <~ 'Ja pri -selekciji in hibridizaciji topo-lov v nast 
državi bodo vsi instituti medsebojno izmenjavali potrebni material domačih in tujih 
topol-ov. 

JO. lnstitut v Beogradu bo i.zdelal in pred1o2il vsem institutom metodi·ko dela za. 
selekcij-o in hibridizacijo topolov. . 

Il. V čim krajšem času je •treba izvršiti inven-tarizacijo rastišč, ki so primerna za 
rootabilno gojenje topolov. 

12. Vsi instituti bodo skušali na sv-ojih območjih osnovati topolove nasade (populetume) 
za raziskovanje mo-žnosti gojenja raznih topolovih vrst in uporabe različnih gojitvenih 

na-činov. . 
13. Razen ostalih v.rst topola~ naj vsi instituti f.ors·irajo na ust~eznih rastišči.b tudi 

go-jenje trepet:Jike, 01Jerativo pa naj opozorijo na njeno gospodarsko vrednost za uporab
ljanje pri proizvodnji celuloze in vžigalic. 
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14: Institut v S'koplju bo o-bdelal goj·itvene in tehnične lastnosti domače jagnedi v 
Makedoniji. 

15. Da bi se operativni organi čim bolj seznanili z gojenjem topolov, je treba ol'ga
niLzira·ti ekskurzije v glavna -g-ojitvona podmčja za topole. 

16. Za nepretrgano znanstveno raz-iskovalno delo v zvezi z vp.rašanji gojenja topolov 
je nujno treba vsem instituto-m zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva. 

17. Po referatu ing. Lj. Markovica o ustanovitvi nacionalne komisije za topole, so 
vsi prisotni soglašali s potrebo njene ustanovitve, ka-kor tudi o tem, da naj dado predstav- · 
niki posameznih .insti-tutov pobudo za us·tanovitev republiških .komisij za gojenje :topolov. 

18. Glede na to, da v LR Sloveniji republiš-ka k-om~-sija že deluje, bo ing. Beltram 
dostavil vsem institutom zapisnllk. -o njeni ustan-ov-i-tvi in o njenih nalogah. 

19. Za propagando go jenja topolov naj ·skušajo republiŠ'ke komisije s pomo:čjo gozdar
skih ustanov in ustreznih podjetij za.gotoviti potrebna sredstva za bre7iplačno dodeljevanje 
topolovih sadik posameznim interesentom. 

20. Ker instituta v Sloveniji i'n Ma·kedoniji nimata posebnih nosilcev tematske naloge 
o gojenju topolov, jima konferenca priporoča, naj bi skušala to vprašaroje čimprej rešiti. 

VI. Beltram 

O PREMENI DRRVESNIH VRST 

--večkrrut opaz imo, da se v gozdu na manjš-ih ali večjih površinah menJaJo drevesne 
vrste. Vzr•O'k •temu so vsekakor prirodni elementi, ki gospodarjenje z gozdom pospešujejo 
aliJ zavirajo. Premena drevesnih v·l'S.t je ~ahko naravna, povzročena od na-rave same, in 
umetna, ki jo povz!'oČa gospodarjenje z gozdom. Razliko-vati je tre<ba .premeno drevesnih 
vrst v zdravem, biološko uravnovešenem .gozdu in premeno, ki je nastala z un-ičevanjem 
ravnovesja, t. j . takra:t, kadar se gozd p.reoblikuje v višjo ali nižjo Oibliko. Premena 
drevesnih vrst v gospodarskem goz-du ni va.rlna samo z. biološkega, ampak tudi z ekonom
skega sta·l.išča, ker lahko povečuje ali zmanjšuje donosnost go-zdov. 

· Naravno premeno d,:eve-snih vnst je raziskovala cela vrsta stro·kovnjakov , vsi pa so 
prišli d-o nekaterih verjetnih predpostavk. Večina se strinja, da so glavni vzroki premene 
v sestavini tal (fizika1na, kemijska .in biološka svojstva -tal) ter ekoloških prili·kah. S s-pre
membo talnih razmer, predvsem· s količino· in vrsto hwnusa, se us:tvarjajo p-ogoji za razvoj 
drugih ·drevesoih vrst. 

Ce p.ogledamo nekoli-ko n azaj v preteklost, bomo ugotovili, -da 150 bili prej na Pokljuki 
mešani gozdovi smreke, jelke in bu'kve. P.osamez.ne drevesne vrste so se verjetno i-zmenja
vale, kakor so se pač za katero izmed njih pojavljali boljši pogoji tza njen-o rast in obstoj . 
·Najtežje pogoje med njim-i je -imela · vsekako;r jelka kot naj-bolj zahtevna drevesna -vrsta. 
Na teh rastiščil1 je smreka v optimumu. Kljub različnim laJSto-ostim za v-zgajanje l'imreke 
in bukve, predvsem _pa zahtevam pomladka po svetlobi, bi bili obe drevesni vrsti v pr-i
rodnem g.ozdu verjetn.o enakovredni 'tekmovalki . S .sekanjem bukovine ji je bila dana 
možno.st prrevladovanja, ker s svojimi poganjki iz panja m~no zavira v rasti počasnejši 
·smrek-ov rp-omladek, ki bi podlegel kljub optimalnim rastiŠ-čnim pogojem. 

To so samo p redpostaV'ke, za kaJtere pa moremo najti na terenu praktične primere, da 
na primer buko·vi poganjJci iz panja in žilja resno zavirajo ·rast smreke in jo dušijo. Ce 
ne bi -tu vmes posegli z go ji tv enimi ukrepi , bi razvO\j privedel do- prvega nezaželenega 
ekstrema: vrednejšo smreko bi iz~inila manjv,red-na bukev. 

Razvojna pot pokljuškib go-zdov je šla v drugo smer .. Zaradi potrehe bukovega oglja 
so sekali bukovino . 2e ta potreba je pomagala smoreki, da je i•zrinjala bukev in z-avzemala 
njene pov.rširre. Z načinom g.ospodarjenja, ki je p-ovsod predpisoval popo·lni izsek hu-kovine, 
pa· je bila z-opet dana možnost širšemu .razvoju smr-eke, zlasti, ke.r S·o vse prazne prostore 
izpopolnjevali s smreko-vim semenom ali. sadilkami. Ta•ko je pod človekovim vplivom 
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smreka zavzemala v.se večje površine v škodo· bukve. Danes imamo- na ožj.t Pokljuki samo 
neko0liko <>d-delkav, •ki vsebujejo omembe v.redno količino ·bukov1ne·. Pod člov5kovim vpli
vom, .da bi ustvaril grrspodarskr .gozd, je šla premena drevesnih ·vrst po naš1h sedanjih 
pojmih v neza:želeno smer - v 'drugi d<1strem. 

Prisiljenih monokulitur .narava ne trpi . Prej ali pozneje pride do spremembe, ki vme 
razvoj na naravne osnove ali pa se sm;rekov go.zd spreminja v nižjo, manj'V1redn<> o.bliko. 
Iz prakse naj navedem primere, ki lahko pokažejo, da -sledi umetni premeni drevesnih 
vr,st v korist smreke na·ravna premena v .o:b.ratni ·Smeri. 

L V o·ddehlc.u 99 raste mešani go•zd smreke in jelke, ,ponekod tu-di bukev. Smreka je 
zastopana s preko 99%, .ostalo zavzemata jelka in bukev. Po izvršeni oplodni sečnji bi bilo 
pričakovati naravno nasemenitev smreke, prvič, .ker je neprimerno moč.qeje za·stopana, in 
drugič, -ker se pri .opl·odni sečnji jelka ni posebno for.sirala. P.okazalo pa se je nasprotno. 
Po v-sej površini se ~ojavlja pomla·dek jelke, ki se UiSpešno •razvija. 

2. V oddelku 87 je bila že pred leti izvršena 0:plodna sečnja. Pomladek se je po
javljal in izginjal. Zato s.o- bili izvr~eni naknadni svetlobni poseki, stanje pa se ni izboljšalo. 
Tla izgledajo sicer sposobna za nasemenitev, toda pov.ršina se ne pomlajuje. ·ostalih 
drevesnih vrst, ki .bi lahko površino zasejale, ni v :bližini. 

Sklepamo lah·ko, da je zemlja v prvem in drugem primeru za smrekovo seme mrtva, 
vendar s to razliko, da v prvem porimeru pomlajevalno po-yršino na-seljuje .bli2nja jelka, 
v drugem p.rimeru pa bo treba •zaploditi neke druge drevesne vnste. V cp-rvem primeru ho 
verjetno po predvideni naravni pr~meni drevesnih wst fo1\mi.ran bolj ISta,bilen mehni 
sestoj smreke, jelke in Jbukve, ker ni izključeno, ·da posame:znih lokacij ne bi osvojila 
ali smreka ali bukev. Tu g.rc razv·oj •k višji in holjši o·bli1ki, kakor je čisti smrekov se~oj. 
V drugem prime.ru pa je na·daljnji r~voj odvisen od smotrnega vpliva človeka, ki bo 
moral prav.ilno razsoditi dane pogoje in ustrezno lllkrepati. 

Težko je trditi, ~;aj j-e tej premeni ·wrotk, 1abtko. pa samo p;ono~m pre~tavko, 
da ga je mogoče treba iskati v kompleksu tal, ki v prvem ·primeru nikakor niso degradi
rana, sice.r se ne bi pojavljala jelka kot zahtevna drevesna vrsta. 

Naj navedem še nek pr·imer iz prakse: V ·revirju Rudno polje leže nekater.i oddelki 
v nadmorski višini 1400 do 1500 m. Tla &o večinoma kamnitna s tenko plastjo humusa. 
Spričo neugodnih klimati.čnih in talnih razmer je pomlajevanje težavno. So primeri, da 
kljub .dol·gi pomlajevalni dobi pomlajevanje še ni uspelo. Zatradi poškodb so semenjaki 
večinoma ·Že posekani. Plast zemlje -se 'Zmanjšuje in .ta i7Jgublja na proizvo:dni sposobnosti. 
Bilo je .že izraženo mišlj-enje, naj bi ·Se pri pomlajevanju izv-ršili manjši poseki na golo, 
ki bi naj se -takoj pogo·z.dili in i.-zpopolnjevali do v-zg.oj·itve uspešne kulture. To vprašanje 
je še vedn<> odprto·, vendar bi se z gojitvenimi ulwepi, ki. bi up.oštevali lokalne prilike in 
progres s rp.remem.o drewemih v.nit, m01goče res lahk·o 'dosegl-i naraWl·i pogolji oza uspešno 
pomJajevanje. 

Iz vsega navedenega vidimo , .da dejan.ska premena drevesnih vrst ni privedla do 
gospodars-ke o1blike gozda, v 1kateri bi bila .zag.otovljena in povečana pro.izvoonos.t tal in 
sestojev. Tlfeba bo pospešiti ·razvoj take 'Oblike go·zda, kjer bo mogoče .trajno oh~avljanje 
pr.oizvodno-sti tal ter dvig -kvalitete in kvantitote p.roducirane lesne ma~e. 

Cisti smrekovi sestoji vplivajo neugodno na tla. Smreka korenini plitvo in razvija 
svoj .koreninski sis.tem ho-rizontalno·. Pri tem črpa vedno isto plast zemlje. Ker se 
korenine ne ra.zvijaj:o vortikaln,o, ostanejo neizčrp.ane hrMlljive sMvi irz nižjih plasti 
K temu se pridru.žuje še nt;popolno raa:kraja.nje ~glic, •kar pospešuje 'ustvarjanje kislega 
humusa. P.od vplivom humins'kih ikiJslin in izpiranja v globino ~e tla zakisajo. Hranljive 
snovi se premeščaio v Iliižje hor.izonte·, kjer jih smrek.ove ·ko-renine·, ki gosto preraščajo 
po·vršinski sloj, ne mO"rejo ·do-seči. Delo~arije · koristne mikrofavne se spričo teh pogojev 
zmanjšuje, lahko pa tudi popolnoma i~ostane. Posledica vsega tega je, da smrekove mono-
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.-. kulture, čeprav s.o na ustreznem rastišču , v ra-sti zaostanej'o , ker se zmanj·šuje pr.oizvodna 
sposobnost tal. 

Smrekove mono.kulture· so gozd(l1I1Ski problem. Go~darski str.o>kpvnjaki in biol.ogi so 
stavili že vrsto predlogov, ·ka·ko naj bi se stanje po.pravi1o. Nekateri predlagajo vnašanje 
hukve, drugi formiranje- predkultur, mešanje z ostaJimi lista·vci, aktivizacijo f-avne v tleh~ 

apnenje a,a,kisanih taJ, kar vse popravja fliz1·kaJna, 'komična in biodoŠika svoj&tlva tal. 
Vse pa govori v prid vrnitve k mešanim sestojem in pripravljanju pogojev za nj.ihovo 

uspevanje. 

Viri: l. Ing.]. Safar: P.roble111 iWljene vrsta š L . ·br. 4/1952. 
2. In-g. M. Sušteršič : Nega buk.ov ja in jelov ja. 

Ing. Ro:berf:- Go 1 o b 

NASI SREDNJI IN NI2JI GOZDARSKI KADRP 

l. Gozdarski tehniki 

V Sloveniji je .pribli·žno 170 g·o.zdarsk.ih tehnikov. Od teh jih je samo petina v služ,bi 
OLO; razen nekaj .izjem .so vsi ostali v !Službi gozdnih gospodarstev. Z ozirom na to, da 
sta si ponšini nedržavuih in državnih gozdov v razmerju 7 : .3, je razddi,tev strokovnjakov 
precej nepravilna. Do ·sedaj ·S'o ab.solvirali Gozdarsko _srednjo šo.Jo v Ljubljani v šol,skem 
letu 1951/52 103 tehni·.k.i, l~ta 1952/~3 ~j. bilo a'bsolventov, ke~ je bilo šoianje p·odaljšano 
na 5 let, letos pa (predv.idevamo) 49 absolvent-ov. 

Ker so bile tpred ·kratkim ukinjene mno•žične štipendije, je ~tevilo dija•kov Gozdarske 
srednje šole ·obč'ut·no padlo·, tako da prva dva razreda sedaj nimata paralelk. Mogoče je 
nekoliko vplivalo na vpis dij_akov tudi _to, d4 ·traja pouk tu pet let, na v.seh ostalih 
srednjih .strokovnih š'o.Iah pa samo šti·ri leta. V prvih dveh letih njenega obst.oja je torej 
absolviralo šolo 150 tehnikov, za ahsoluborij na-slednjih 150 tehnikov pa b-o potrebn-ih 
šest let. Tako bo šele leta 1960 do.seže.no ~tevilo 300 absolveD'tov, kar bo v skladu z 
razv-oj em v •os-talih stro1kah. Povsem je torej odveč .s-trah pred hiperprodu.kcijo gozdarskih 
tehni.kov. 

Predno bom predložil svo-j na.črt o u~editv.i strokovnega šolanja gozdarskih tehnikov 
v LR Sloveniji, naj na ·kranko navedem mnenja stTokovnjak·ov iz Avstrije in iz Zahodne 
Nemčije. 

V Avstriji imaj·o •ok<>li 3 in 1 /4 milijona ha g.o.zdov ter poleg ·dunajske v.i.so-ke gozdar
ske šole (fakul.tete) še tri gozdarske šole. _Na Stajerskem, ki ima približno toliko g·ozdov 
.kot LR Sl<Y.Venija, imajo danes go·zdarSiko šol:o v B.rucku, b je -imela o·d l. 1900 do 1935 
značaj srednje gozdarske š-ole. Sedaj je noko.tiko preusmerjena, tak·o da ~menujejo njene 
absolvente na 1kratko »gozdarje«, ki v praksi ne morejo do-seči funkcije 'šefa državne 
g·ozdne uprave, ker je ta P'oložaj rezerviran samo za aJkademsko izohra·žene .strokovnjake. 

'Da bi - bolje predočil ra·zmere v Nemčij.i, bom na·vedel nekaj misLi i•z Gu·tschikove 
knjige, k>i je 1zšla l. 1951 (1). 

V Nemčilji ·so postali gozdovi taJw siromašni, kot je sir-oma~no -tamkajšnje ljuds-tvo. 
Goz.dar trpi• tež-ke P'rei:1;kušnje: Oskrbovati mora ogromne potrebe po lesu, povečwti pri
rasteh ioi(lanih lesnih zalog ter na prazninah na čim cenej~i .način vzgojiti zdrave in 
odporne sestoje, jih negovati"' in .izročiti potomstvu čim vrednejše lesne zaloge. Le trdni 
značaji, p-odjetni in najbolj rpodkovani uradnik-i hodo ko.s temu tež!kemu delu. U~pe.h je 
od·visen is.tpčasno od V·olj~ in znanja, .od načrtovanj~_.):n odločanja upravnika, ka,~-or tudi 
od razgledanosti, z~anj~ in okretfl.oshl ... ~jegovega- po·m~čnika. Upr~·vičeno je 'torej' vprašanje, 
ali dosedanja izbira in šolanje izvršujočih uradniJtov še );lStreza povečanim zahtevam. 

·lf- Objavlj-amo nekoliko prirejen referat s plenuma DIT GLI, dne 31. 5. L l. 

Uredništvo 
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Doskj so ; lava dno iz,birali .kandidate samo- na osnovi zadnjega · spričev.3:-l<J. •. uspeha 
pri sprejemnem izpitu in površnega vtisa o>b osebnem predstavljanju; toda takšna jzbira 
ni bila pravilna. Pri izb:iri ne bi .smela ·odločati stopnja, temveč smer nadarjenosti. Stro
kovno znanje ·bo s pddom upora·bljal le .ti·sti učenec, ki ima -dober značaj ter prirojena 
nagnj_enoja., sposobl)_os>ti in splošf?e ~snove, k_i so potrebne za _izbrani poklic. 

Maloš-tevilne skupine rdlektantov opazujejo za·to v gozdu po pri-ncipih psihotehnične 
metode -in preizkušajo njjhovo sposobnost -opazcwanja, čut razlikovanja ~n orientacije, 
zmožnost dojemanja, trdnos-t spomina, okretno-st in praktične spo.sobno-st.i. Doma v učilnici 

dopolnijo ugotovi·bve z vprašanji, ki se nanašajo na V!tise obhoda po ·gozdu, na -pokLicno 
življepje gozda-!"ja, na važne p-olpretekle ctqgodke -ter tla prostorne .in časovne predst'!ve. 
Pismeni jz.pi-t iz materinskega jez.ika .in račun&t-va objša )Qontrolo ra'Mlovrs.tnih predl-oženih 
sp11ičeval. Končno ·kandidate še posamično izpraša komisija, v kated :sodelujeta učitelj 

gozdarske strokovne šole in zastopnik iz operative. Upoštevaje 'osebne podatke, izjavo 
g-ozdne uprave o :praksi in odgov-or pred izpitno •komisijo, objekti.vno in vestno ocenijo 
splošno in poklicno sposobnost kand1idata. Kdor ne o•bvlada popolnoma materinskega 
jezika ali ·pa slabo računa, odpade, 'tudi če ima vse ·ostale spo·sobno-sti . Sinovi g-ozdnih 
dela-vcev in gozdarjev ter -kandida-ti, .ki so na ka;k drug način povezani z naravo, imajo 
pri sprejemu v .šo-lo prednost. Toda končna izbjra 5e prične šele -s .sprejemnim izpitom 
in se nato nadaljuje ves čas šolanja, pose'bno s-trog-o v začetnem prvem pollebju. Kdor je 
pomanjkljivega zna-čaja, tega ne šolajo dalje, temveč ga s pri--tnemim pojasnilom -čim prej 
odpustijo. · · 

Noben dija1k, če ni bil na nesmotrni ali >>divji(< praksi, ne more biti učitelju uganka. 
Pri končnem izpi,tu ne more b.iti slučajnega •znanja ali neznanja, ker si ga dijaki med 
letom na c~Jodnevnih diskusij-skih .seminarjih izpopolnjujejo io .si ,utrjujejo razs-odnost. 
Po Rupfu je mog-oče učno mov brez ozi•ra na strokovne predmete-, ' ki se med seboj ta·ko 

-ali ta·ko prepletajo, zajeti ·v z-b~rnih temah, ki jih dija.k lahko uspešn-o načne, učitelj jih 
dopolni , zaključijo pa se v sku-pni di-skusiji. Dijaki -obd~laj-o v skupnih krožki-h po.d vod
stvom uči-telja -poročila o ekskurzijah in -druge obširne teme, j.ih prepišejo na čisto in 
razmnožij-o. Potrebno je tudi urjenje dijakov v ročni spretno-sti z .različnimi vajami ob 
raznovrstnih po-gojih, da bodo ta1ko pozneje postali dobr:i učitelji svojih g:ozdrrih delavcev. 
Konč-ni izpi-t o-b zaključku štiriletne ,izbi-re in trdega šolanja -ima torej le formalni .značaj, 
tako da izš-olanim gozdarjcm po odsluženju v-ojaškega roka navadno la!hko brez pomislekov 
zaupaj o sa.mosto jne naloge. 

Po tem uv-odu naj prei-dem na našo srednjo g-ozdars·ko šolo v Ljubljani. Z ugotovitvijo, 
da je petletno šolanje na Gozdar.ski srednji wli v Ljubljani ,predolgo, se najbrž vsi 
strinjain-o. Toda ·ni .tako prepl"osto odgoovoriti na vpraša-nje, za koliko naj ·se šolanje 7.niža. 
Mnenja -so različna ter •se sučej-o med 2 in 4 leti . V Avstriji in Nemčiji je uvedeno dvo
letno -~·o-lanje, ·ki daje ob razmeroma majhnih izda-tkih .p-ov-sem do-bre p-omožne tehnike. 
Toda razmere v Sloveniji ·so drugačne, ;ker 'pri nas V•Sa ustrezna delovna mesta še niso 
zasedena z gooz,darskim.i :inženirji i-n verjetno tudi še kakih. deset let ne bod-o. 

Če ~Xkrajšamo na Gozdans.ki srednji šoli pouk na dve let-i, .kar praktično pomeni, da 
jo ukinemo, nastane v-prašanje, 'kdo ho v naših gozdovih opravljal nalo-ge tehničnega 

značaja? Hkrati pa smem trdi-ti,-.. da obvladajo ab-solventi Go·-zdarske srednje šole iz teh
ničnih p-redmetov približno enako snov, kot gozdarski inženirji ljuhljanske gozdarske 
fakultete, ki je bioioško usmerjena. 

NeJka·terj predlagajo, naj bi .poo-strili pQ,goje za .sprejem v šolo in ·kot pogoj zahtevali 
6 razredov s-r-ednje š-o'le, hkrati pa~slfrajšali šolanje po.d 4 Jeta ... S takšno -omejit\ljjo. pa bi 
se odrekli ravno onim kandidatom, ki so naj.bo-lj zaželeni, t. j. go·zdar.skemu naraščaju 

z dežele, ker tan1 obstojaj:.o samo oižje gimnazije. Do sedaj so l)amreč pokazali večje 

uspehe prav nadarjeni po9oželski otroci, 1ker ..so že iz mladih let ·bližji g-ozdu. Prav never
jetno k~alu s-o med šolanjem izpopolnili svoje znanje in niso zaostajali pri -končnem 
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i~pi.tu niti v nastopu niti v ·Spl·ošnem znanju, še manj pa v vztrajnosti za on.imi a,bsolventi, 
ki so pred vstopom v gozdarsko ·šolo končali več razredov višje gimnazije. 

Pogosto imaj·o gozdarske 6ok tudi ·svoj šo-lski gozd, v Brudku meni n. pr. 424 ha. 
Toda ljubljanska gozdarska š-ola ima še nekaj boljšega kot je lastni gozd: obvezen teren
ski pouk pod strokovnim vodstvom. Ta pra:ktični p-ouk, ki je nadaljevanje teoretičnega, 

se vrši vsako leto in .za vsa-k predmei drugod. Na ta način oprarvljajo .dijaki lO--me-secev 
vsa ročna .gozdna dela in prejmejo za svoje ddo plačo ('Včasih .po učinku, včal'lih na uro) 
ter se pri tem najbolje seznanijo :z razno·vrstnimi razmerami, tki presegaj•o ·omejene ~peci
alnosti dolo-čenega šolskega gozda. Terensk.i p-ouk se je izvrstno .o-bnesel. Z -nj.im bomo 
nadaljevali in .ga šc pog-lobili. Solske .počitnice so -dijak·om p-otrebne in trajajo pri nas 
navadno dva meseca; če k temu dodamo še t·rimesečni terensk-i -pouk, -ostane za teoretični. 
pouk 7 mesecev. Stir~letni sedemmeseoni -teoretični pouk pa je približno enak -triletnemu 
devetmesečnemu, kot je vpeljan pri drugih strokah in ga ne smemo še bolj skrajševati,· 
sicer bi izpadli iz vrste popolnih srednjih šol. 

konec začetek 
Letnik 

teore-tičnega pou-ka terenskri poul traja mesecev ·teo re tič nega 
pouka 

Dosedanji terenski pouk pri 5 letnem ~o-lan ju 

1 15. maja 1. VI. do 31. VII. 2 15. IX. 

II 15. maja l. VI. do 31. VII. 2 15. IX. 
III 30. apt·ila 15. V. do 15. VIII. 3 l. x. 
IV .30. apri-la 15. v. d~ 15 . VIII. 3 l. x. 
v 15. maja 

s Skupaj 10 

Načr:-t za terenski- pouk pri 4letnem šolanju 

predpraksa 3 
30. aprila 15. v. do 15. VIII. 3 l. x. 

li .30. aprila 15. V .. do 15. VIII. 3 l. x. 
III 30. aprila IS. V. do 15 . VIII. 3 l. X. 
IV 30. apri-la 

4 Skupaj 12 

Kot je razvidnO- iz ubele, s-o -izgu·bile šolske strokovne ekskurzije sv-ojo nekdanjo 
važnost. Vendar uprava šole z •o.zi..r.om na razpolo·žJj,ive bedite še ;vedno prireja do trikrat 
na leto ekskurzije v vazne tovarne, n. pr. v tovarno celuloze v Krškem, v tovarno feso
vnnskih plošč v Ilirskti B.iskici,· na Zagrebški velesejem, v semenarna Mengeš, maturitetno 
ek..s-k~ijo -izven -Slovenije -itd. 

Kak-or je poudarjeno že pri izbiri narašča ja, bo treba uvesti pred.prakso, da se bo· 
kao:didat lahko prepričal, če gozdarski po·klic res ustreza njegovemu zanimanju. Na ta 
način bomo pridobili oolidno oporo za odločanje o ~prejemu na Gozdarsko srednjo šolo. 
Verjetno b.i za pTedpra-k~o zadoščaJo časc:wno· obdobje 3 mesecev med k·oncem pouka v 
4. ra2redu srednje ·Šole in vpisom v .strdkov.-no goularsko šol·o. Navala na Gozdarsk-o 
srednjo šolo pa tudi' ob skrajšanju ~olanja od 5 na 4 leta verjetno ne bomo imeli. Stevilo 
prijavljencev bodo v_erjetno · dvigali največ otr:oci ljubljanskih us·lu.žbencev. Da hi prido·
b.ili učence s podeželja-, .ki s-o se do. ~edaj najbolj obnesli, bodo morali okrajni ljudski 
odbori v večji mori k·ot d~·Iej s štipendijami omo'g;očiti š-olanje bistrim in .siromašnim 
podeželskim otrokom. Ob. bkšni str.ogi izb.iri najboljšega narašča ja -bo odveč vsa:ka skrb 
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zaradi morebitne brezposelnosti, ampak bo izpopolnjevanje ·vrzeli s prepot.rebnimi gozdar-
Sikimi strokovnjaki verjetno še prepočasno. · 

Ne 'ho odveč, če spregiov·o·rim na kratko še o tem, k<llkšno vlo'go· oaj igraj-o gozdarski 
tehnilci. pri izdelavi goz.darskih načrtov. Verjetno bo v.sakdo takoj pripomnil, ~a je to 
delo .gozdar&kih inženirjev. Za državne gozdove je taka priP'omba ·upravičena. Toda 
v Sloveniji imamo Moli 600.000 ha nedržavnih gozdnih .površin, v icaterih s-o -sko-raj vse 
po-samične enote po :večini manjše od 50 ha, največkrat celo manjše od 5 ha. Problem l:'reja
nja takšnih gozdov je sicer težak, toda ne brezupen. Jasno je, da se gozdar.ski inženir ne 
more ukvarjati s temi majhnimi pov.ršinami, ker je njegovo delo predrago. Vendar pa bi ob 
podrobnih navodilih okrajnih ljudskih odbo,rov delo l~hko u&pešno opra·vljali gozdarski 
lehni·ki . Zbiranje p-od.aJt:k-ov o nedržavnih go-zdovih na osnovi predp:isanih ured.itvenih 
kartonov bo za pro.dukcijo zelo koristno ter naj bi poleg inženirjev tudi absolventi 
Gozdar.s.ke srednje šole .smeli zanje ,izdelovati gospodarske načrte. Vse seveda samo v 
·o.kv:iru predpisov o planiranju, lki s-o :veljavni tudi ia ostale stroke. Sekretariat z-a gospo
darstvo pa naj bi poo1blastil za izdelav-o gospodarskih načrtov ne izdajal strokovnjakom 
brez predhodnega predloga Društva inženirjev in tehrhl..kov gozdarstva in lesne industrije. 

2. Logarji 

Ni.žjega str-okovnega osebja, tako imenovanih logarjev, imamo uslužbenih v LR 
Sl-oveniji okrog 750, od -tega pnihližno slabo polovico pri ~ozdoih gospodarstvih ~o dobr-o 
polovico pri okrajnih ljudskih odborih. Več kot tri četrtine teh usluž-bencev nima stro
kovn1h šol, čeprav leži pra'V na njihO>vih ramah levji delež odgovornosti za napre·dek 
naših gozdov. 

V Idriji imamo enoletno Gozdarsko nižjo šolo, ki izšola letno okoli 30 logarjev. Vse je že 
p.ripra.vljeuo, da bo že letos jeseni &ola odprla paralel-ko .ter odslej lahko· izšolala 60 učencev 
letno. Neka·teri menijo, na•j hi se v eni paralelki š-olali logarj-i, ki so že v službi, v drugi 
pa novinci. Menim, da lbi bilo ·bolje, izšolati na idrijski šoli letno 60 logarjev, k·i so že 
v službi, ter ustvariti možnost, da bi se v pdbLižno 10 letih vsi na!i 'Sedanji l·ogarji la-hk"'() 
stroko·vno izobrazili. Današnje število logarjev perspek·tiv.no ustreza po•trebaro ca 860.000 ha 
gozdnih površju in za·to ni potrebp.o sprejemati na enoletn-o šolanje no'V·ih reflektantov, 
temveč $amo logarje, k~ so že v službi. Ko bomo pa imeli zadostno štev1lo srednješolcev, 
naj ti post-opoma prevzamejo delovna mesta, na katerih so ·danes loga.rji. 

V dobi naravnega pomlajevanja, redčenj in pospeševanja mešanih ses-tQjev, pre
mene se&tojev, pospešenega odpiranja gozdo'V ter strokovne uprave nedržavnih, posebno 
kmečkih gozdov, naš d-osedanj~ pomožni strokovni kader ni do1'asel vsem nal-ogam. Akadem
sko izobraženi .gozdni upra•v•itelj pa sam ne more opraviti vsega potrebnega, večkrat 

dTobnega stwkovnega dela, na veliki po·vršini, k-i mu je zaupana. Zato nujno potrebuje 
razumno pomoč. Takšnega pomočni-ka mu ne ho mogel da-ti niti en<;>letni niti dvoletni pouk. 

3. Gozdni delavci 

O strokovni izobrazbi gozdnih delavcev pri nas sta ·v Gozdarg,kem vestni1ku pisala 
mz. Beltram in inž. Slavnik. Poleg tega obstoja še neobjavljena .razprava inž. Volka iz 
Maribora o tem vprašanju. Pred kratk~m sva z inž. Maz-ijem ·Obiskala dve š.oli za g-o:zdne 
delavce v Avstriji, :v Pichlu in Ga.m.sgrabnu, z namenum, da tam proučiva problematiko 
strokovne izo.hrazhe gozdnih delavcev. 

Socialistična dolžnos-t nas vseh je, da osposohimo gozdnega delavca tako, da b.o z 
najboljšim orodjem lin ·z najprimernejšo delo.vno tehn·iko čim bolj zvišal sv-ojo storilnost 
v korist skupnosti, da bo za enako !ko-ličino go-zdnega dela potrebnih manj delavcev. 
Delavci, ki bodo na ta način postali v g.ozdar-stvu odvišni, bodo dobrodošli · v industr~ji, 

ki jih potrebuje rvsak dan več. 
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Predpogoj. večje . .stor.iJ.no.sti._,.je kva.l~te:t.J1~:t _orq.dje. !}rez o. ... ~:odj;i .9i mqjstra,. pravi pTe
govor. lo glavni vzrok, da stor-ilnost ne napreduje, je vsekakor pomanjkanje kvalitetnega 
orodja. Dokler gozdni delavec ne ho mo.gel kupi·ti or-odja po ivbiri, je odveč vsaka šola 
za gozdne delavce. 

Nekateri predlagajo, da bi namesto šole za gozdne dela vee o'rgan.izirali samo ne
kakšen potuj-oči tečaj. Toda računati moramo s -tem, da ho tudi <ta·kšen tečaj potreboval 
kakih 10 garnitur vsega orodja in -da želijo delavci'·po konbinem t-ečaju 'kupiti orodje~ 
ki jim ga je pripor-očal učitelj. Ker pa je Slo-venija zelo gosto prepredena s potmi ter 
lahko tudi iz najbolj o•dda.ljenih ·krajev delavci v enem .samem dnevu dopotujej·o v šolo, b.o 
šo.Ja pač prikladnejša kot potovalni· tečaj. Razen seveda, če -traja .takšen tečaj n . pr. manj 
kot ·tri dni, -·ker bo včasih ·po·trebno tudi ·STarim delavcem pokazati neko novo owdje. 
V primerih časovno daljšega tečaja pa mora biti na razpolago interna-t, ki je najcenejši 
na stalnem mestu. · 

V .državni šoli za gozdne .delavce v .Pichlu v Avstriji _ imajo obširno karto-teko pri
javljeni·h .kandidatov za g-o-zdne delavce, ki jih -tri 1 eta zapo -redoma 'k 1 ič ej o 
na 14 d .ne v no š o· l anj e. V ·interna tu imajo prostora za 30 delavcev 1n raz.polagajo 
s prav t<Olikimi garniturami. orodja. če .odračunamo počitnice, se zvrsti letno vsaj 20 
tečajev ali najmanj 600 udeležencev. šoli pripada 320 ha učnega gozda, kar je minimum, 
da lahko vsak od 600 gojencev v gotzdu ročno dela. Pouk se odv..ija, kot že omenjeno, v 
treh skupinah. Učne d-obe, ki trajajo po 14 dni, .obsegaj:o: -prva predvsem gojitvene ukrepe , 
df~ga sečnjo· go-z,dov, tretja spravilo- lesa .in ponavljanJe stwv.i vseh treh tečajev . Upravnik 
omenjene šole inž. Lamp je mnenja, da šo,le za gozdne dclavce ni dobro vezati s kako 
drugo go-zdarsko šoJ.o, ·ker b.i hi li predavatelji zap·o-sleni na več stPanoh in se ne bi 
zadostno posvetili gojencem. Naglasil je, da je nujno potrebno določiti za upravnika šole 
gozd~rs.kega .imžem.irja., ·~i obvlada vel jezikov, ·da lahko 6premlja tudi tujo literatur-o. 
Upr.avnik mora najprej .tudi sam absolvirati tečaj za gozdne delavce prav od mčetka 
do ·ko.nca. V Avstriji imajo 3 ta·kšne državne in en{) privatno šolo, v Zaho,dni Nemčij i 

pa 15 ; v švici so najbo-lj -razvite potwalne š.o:le., na Svedskem pa ~majo po·samezua pod
jetja lastne š.ole za .sv.o je delavce. 

Za zmogljiv.ost 25 -gojencev je pCYI:rebna. šola, ki ima: 

l. kompletno -opremo šolskega orodja (25 garnitur). ki stane po izjav.i izvedenca, 
ki je do sedaj opremil že več ·kompletnih š-ol (Hofer, Bruck) 50.000 šilingov ; 

2 . .lasten -šolski goczd, ki ne sme h-i·ti manjši o-d 300 ha; 
3. učno .osebje, h ga sestavljaj.o ,gozda.rski inženir kot upravni-k, pomožni gozda·r~ 

dva preddelavca, .ki se pr.i -pouku izmenjujeta ter pisarnišk·o moč in gospodinjsko osebje; 
4. opremo za internat. 
Za naše razmere je razen s01dobnega o.r-odja ter šolanja delavcev .potrebna še pri

merna .slo·ven.ska učna knji.ga. Ing. Lamp je že pri9tal, da prevedemo njeg-o-v-o knjigo 
"Wer-kzeugkunde« v slovenščino . 

4:. Zaključek 

Skrb za · b-odočnost naJ,ih .gozdov nam· narekuje, da izbiramo naj:boljši narascaJ, da 
mu damo potrebne p-ogoj.e za .ra.zv-oj im da ga usmerjamo ·tako, da mu bomo lahko brez 
skr:bi zaupali odg-ov·omo -delo. Odl-očiti se moramo za p.r.imerno ~n sodobno izbira-nje in 
šolanje naraščaja, ki. bo najlbolj·e usbrezal naši.m 'PO'sebnim gospodarskim in go-zdarsko 
p.olibičnim ra;zmeram. Zato na.j .služijo sprednja navo.dila samo za primerjav·o in raz- · 
miš.l jan je, <De -pa kot v~rec, ki ga je ir-eba posnemati. · 

Ideje, ki usmerjaj-o k napre-d·l{u .in vsi predpisi ostanejo· brez vrednosti, če jih ne 
ures.ničujejo ljudje, ki s-o vsa.k na pravem .me.stu. Prav ta.ko kot izbira gozda.rskega nara
š·čaja, pa je važ.no tudi ·imeno-vanje najboo.'j·ših, prakti<:no izkušenih in za uči-teljski poklic 
na šolah sp-oso-bnih gozdar.Skih s-tr.okovnja.kov, ki bod-o vzgajali ibodoče kadre. 
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Ing. Dra.go K a j fe ž 

IZ PRAKSE 

VARUJMO GOZDOVE OB žELEZNISKH1' PROGAH PRED POžARI! 

Med 5. in 12. julijem 1952 so povzročile lokomotive ]Dž ob železniški progi Loga
tec-Pla.nina tri gozdne požare, ki so popolnom.a uničili dveletni smrekov in jelov nasad 
na površini 1,88 ha .· Stroški po,go.vdova~ja in izpop<Jlnjevanja uničenega nasada so znašali 
_po cenitvi. strokoynih uslužbencev. Gozdne-ga gospo-darstva 'Postojna 245.360 din. Up ra va 
]Dž škode ni hotela pri.mati, češ da je požare p-ov21r~čil lahk'O tudi kd~ drugi. Obenem 
je smatrala, da je bila škoda previsoko ocenjena. Spora med obema p-rizadet-ima s-tran
l<ama ni bilo mogoče poravnati zato je bil problem predan Državni arbitraži LRS. Zaradi 
zavarovanja dokazov in pono.vne ocenitve š.kode, ki bi jo določil od arb-itraže imemovani 
strokovni izvedenec, je bil izveden komisijski o.gled -teff'ena. Stwk•ovni izvedenec je ob tej 
priliki ocenil skupno škodo na. 235.097 .din, torej za 10.263 din manj, J~ot.. jo je ocenilo 
Gozdn-o gospoda.rstvo. Po zaslišanju :prič pa je arbitraža ugotovila, da sta nastanka požara 
Jcrivi obe. ustanovi, -in da. nosi vsaka polovico škode (117.549 din). 

V letu 1953 so lokomotive državnih žele'z.nic med železniškima postajama Logatec 
in· Planina med 8. in 31. marcem povzroci-le osem gozdnih po.žarov. Uničenih je bilo 
ok. 16 tis-o-č smrekovib, jelovih in jav•orjevih sadik starih 2 do 4 leta in 60 smrek in jelk 
naravnega ·podmladka starih 10 do 15 let. Skupno škodo je .ocenilo Go:vdno gospodarstvo 
na 225.376 din. Isti strokovni ir,~;vedenec kot zg·oraj pa jo je cenil na 214 .538 din . Arbi
traža s .stro·kovnim izvedenc-em, zastopniki Ja·vnega pravobranilstva LRS in .zastopniki 
-priza-detih strank so si 6. 5. 1953 ·komisijsko ogledali teren, zaslišali priče ter ugotovili, 
,da so požare ·povzročile iskre železniških lokomotiv. Arbitraža je nato razsodila, da je 
za pet gozdnih po.žarov s škodo v znes-ku 186.392 ·din v celo-ti od.govoroa že.leunica, za 
ostale tri požare pa povrne železnica samo poiovico škode,' drug.o polovico pa Gozdno 
gospodarstvo, ker ni podvzelo zadostnih u.krepQV za preprečevanje požarov. Strošek .za 
postorpek arbitraže, za stro-kov-nega i·zvedenca, za p·otne s·troške za uslužbence GG in Ja v

nega pravobranils-tva pa naj bi v cdoti plačala železnica. Tej razsodbi je uprava železnic 
ugovar jata' ter .končno plačala samo polovico ocenjene š-kode ·in nekaj nad polovico 
_pra.vdni.h stroškov ar-bitražnega postopka. 

Dalje je dne 14. 3. 1953 .med .železniškima postajama Rake·k in Post·ojna povzročila 
1o·-komotiva v oddelku 2 d in 4 a v rev.irju ~kocjan dva manjša gozdna poža:ra. Sko,do, ki 
je bila ocenjena na 5175 din je uprava ·železnic brez ugovora ponwnala. 

Pravdanje z upravo železnic ni doseglo zaželenega uspeha. Lokomotive' so še nadalje 
pov,zročalc po.žare, za.to je bilo troha poiska-ti boljšo rešitev. Go~dno go'spodarstvo je 
predlagalo, naj skliče OLO Po&to jna konferenc·o prizadetih strank, to je gozda~stva in 
.železnice, da bi .se ·temeljito pretresli vtZwki gozdnih požarov in j ·ih znižali na najmanjše 
število. ' Tej zamisli se je pridružil še OLO Se-žana, vzel pobudo v svoje roke ter s·klical 
šilfŠO konferenco zastopnikov OLO Postojna, Godca in Sežana, Gozdnega gospodar~tva 
Postojna .in ]Dž. Konferenca je bila v Sežani dne ll. 6. 1953. P.o kra•tki in jedrna-ti 
razpravi zastopnikov oblasti, Sekretariata za notranje zadeve LRS -in .gozdarskih stro
kovnih uslužbencev so .bili sprej elJi sledeči s-klepi: 
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1. Požarni pa.s v širini 10m .od pmge je ob robu gozdov nezaao.sten, zato se mora 
v ·zaščito gozdov nap.raviti : 

a) 10-metr.Slk:i pas, merjen od naj-bližjega železniškega tira, mora .biti popolnoma oči
~čen suhljadi in vseg~ vnetljivega_ .gradiva. UJ<.rep mora izvesti železnica, ne g.lede na to. 
čiga v·o je .z emi j.iUe. -

b) V -predelih, kjer je pO<Žarna nevarnost večj-a, se mora polog ·pasu določenega 

pod a) urodi·bi še .dodatni p-ožarni pa:s, ki na j ·bo -oddaljen ·Od pro~e 20 d-o 50 m in even
tualno tudi več, če so terenske in klimatske razme11e •posebno neugodne. Stroški ureditve 
po.sebnega požarnega pasu .se p-o-ravnajo iz sredstev -slcla,da !Za -ohnovo .go.Wov, oanosn-o iz 
investicij za pogozdovanje krasa. 

c) Na ·izredno neugodnem -terenu se moraj'-o namesto p~žarnega pasu napraviti za
ščitni zidov;i. Te zidove je smatrati kot investicijske ·objekte in ~e mora investitorja (JDž 
ali OLO) .določiti za vsak pl'imer -posebej . 

2. Z - odločbo pristojnega Okraj.nega ljudskega ·od-bora se imenuje k-o-mi'Siija za dolo
čitev na,čina zav_arovanja gozdov pred· po-Žari, ki naj ~i jo ~estavljall: 

a) ·okrajni -gozdar, b) za~Stopnik občinskega ljudskeg-a odbora, na či·gar področju 
komisija opravlja pregled, c) zastopn-ik g-ozdnega g.ospod.arst·va ozir-oma Sekcije za pog<l
zdova.nje krasa, č) ·za-stopnik železniške uprave (nadz.omi·k pi'oge), in 1d) zastopnik Sveta 
za -notranje ~ad.~ve (PAZ). Komisijo v·od·i p.redsedni·k, ki ga določi OLO. 

Imenpvao_a, komisija mora_ najka-sneje do 15, julija . 195S. :)zdelafi , na.očrte, v katerih. 
bo vrisan način zavarovanja .pred požarom, ki .ga predla-ga za določeni sektor. V ta 
namen naj iz.dela kataster lZa vse omrežje -železnic na p-o.dročju Slov. Primorja, na čiga-r 

oSIIlovi naj bi se po terenu ug;ota:vljalo dejansko stanje in naloge požarno vasrstvenih_ 
ukrepov. Sklope komisije prouči nato OLO in iZida na p-odlag,i gradiva predpise: -ki SJO 

obvezni za JD2, za gozdne lastni-ke in za- upTavi-telje goodov obravnavanega območja. 
___ bdela.ti mora -h~·di predloge o o~:ganizacij-i čuvaj~)<e s_lužbe ~a čas posebne_ pripravlj~no-s.ti. 

čuvajsko .služ-b-o naj hi' -opravljali ali ·organi JD2 ali -lastniki večji.b -gozdnih kompleksov 
ali or.gini •občin-skih ljudskih odbor-o-v. 

. 3. D.irokcija železnic v Ljubljami naj izda podr-obna navodila za oprav1janje službe 
& rparnimi lo~omotivami v času požarne nevarnosti tF j.ih sporoči pristojnemu OLO do 
l. 7. 195$. Ta nav-odila· postanejo za dilrekcijo železnic obvezna, k·o jih potrdi OLO ter 
se mo1·ajo uveljavljati na vsakokrattno opozorilo OLO, -da _je nast01pilo stanje ·posebne· 
pripravijenostL To op-ozo-r.ilo dosta·vi OLO gozdnemu goospodar.stvu, sekcijam za pogoz,do
varnje -in meli-oracijo Krasa m pristojnim občinSki~ LO. In obr-atno mora šef kurilnice 
obvestiti OLO, go-zdno g-osp-odars-tvo, post~j{) Ljudske -milice in sekcije za pog·ozdovanje 
Krasa o vseh ukrepih, ki veljajo v -času pripravljenosti. V primeru, da se OLO ne bi. 
strinja-l ,s predpisi ]D2, lahko sam ,jz.da ustrezne predpi-si, k-i so obvezni za JD2. 

Gornji sklepi ~-o o.stali žal samo lllapisani, -dokler se ni -ponovno vršila na Tajništvu: 
.za . notraJnje za-deve pri OLO Postojna dne 25. 2. 1954 -konferenca, ·katere so se ·udeležili 
isti zastopn-l·ki , kot p,rejšnje v Se~žani. N <11, ·tej konferenci ·so hili ·-P.OlfOVDo .Q·~;c;l _~lani lan-sko
letni sklepi. Kmalu nato je OLO imeno•v~l komisijo, ki -naj uresniči postavljene sklepe. 
Za i z-ho-iliščno tollko si je komisija ·izbra-la -del železniš,ke proge Loga,tec-Postoj-oa ter 
je 7. ·in 8. aprila 1954 določila ob železniški progi .50 meterski pa-s, ki mora biti očiščen. 

vsega vnetljivega materiala, -d<lločila posebno ogrožene .seMorje, kjer ~se mora .z,gra·diti_ 
protipožarni zid , uvesti v sušni dobi čuvajsko službo ·ter kontrolirati, če se izvajajo ~klepi. 
sežanske protipoža-rne konfer~nce. S pregledom je nadaljevala dne 13. 4. 1954 ob progi.. 
Postojna-Pavka, naslednj.i dan na sektoujih Gornje Ležeče-Pivka jn Sapjane-Il. Bistrica_ 
in končno 20. 4. 1954 na _p.rogi Pivka-Il. Bistrica. Iz zapisn-ika pregleda je bilo raz-
vi·dno, •kol.iko je bilo napravljenega in tkaj j-e z _ozir-om na nujnost še potr(:jbno ukreniti.. 
(n. pr. doda.tn-i protipožarni pa-s, var{)valni zi.d, ·o-dshranitev vnetljivega materiala, pro-ti-
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požarna -s-lul.ba itd.). Uprava železnic je rprotip-ožame ukrepe najbolj ·točno izpolnjevala 
med postajama Logatec im Plan-ina, naj1slaJMe pa med RaJkekom in P·ostlojno. 

Ce hočemo, .da bo zavar-ovanje -z varovalnimi z.idovi us.pešno, mo.rajo •bhti dobro in. 
solidno zgrajeni. Predpo~oj je, -da je kamen -pravilno vložen in brez lukenj, skozi ·katere 
bi lahko og-enj p.rodrl na .drug-o stran zidu. Poleg tega ne sme imeti zi.d ob svojih teme
ljih nikakršnega vnetljivega· materiala. Posebno paŽlhjo je treba posveča.ti zavarovanju 
na·d železniškimi useki, kamor z-elo rad pi'odre· požar, ki se razširi od proge po žlebovih, 
ki .sp v spomladanskem času p-oraoceni s suho travo. Najho.lj nevarna pa je burja, ki v 

kra·tkem hsu (3 ·d<l 5 d-ni) teren ta:lco izsuši, da včas-ih zadošča za naglo š1rjenje požara 
le majhna iskrica. Zar<JJdi· ·burje ogenj često tkar preskakuje m lahko v .kratkem času. 

zaja.me velike p<lvršine. 
Gozda.rski -organi so do sedaj p.okaza•li obil<l· dobre volje -i-n stremljenja; -da se pre

prečijD gozdni požari ob železniških pi1ogah, kar pričaJjo ·kilome-tri varovalnih zidov, ki so
bili zgrajeni v letu 1953 in letos. Gozdno g.osp.odarSJtvo Post-ojna meni, -da so najbolj 
primerni zidovi z dimenzijami 1 X 0,80.X 0,45 m (.spodnja širina , višina in· š~rina zidu 
na vrhu). Sekcija za, po•g-ozdovanje"Krasa -.v:.:IL Bistric;;i pa l X l X 0,50 m. Stro~·ki graditve 
tekočeg-a metra zi.du z.na·šajo (brez sDcialnih prispevkov -in ostalih .dajatev) 110 do HO din. 

Ob tej piriloinosti moram osvetliti -o-dn-os uprave .in osebja železnice do koristi gozdar
s-tva in .interesov S'ku.pnosti. Značilen je . p_rimer iz leta" 1953, 'ko so p!!og,ovni delavci ·na 
relaciji Logatec-Planina o-pazili p_o?e-r, ki ga je -pravkar· povzročila mimo . vozeča ,.loko
mo-tiva, pa ga niso pogasili niti iniso ,obvestili . goz.darske< or.gan~, temveč so brezbrižn~: 
posp.ravili -svoje ·oro-dje v lesen za.boj ob pmg.i, ker so pravkatr zaključevali svoj de-lDvnr 
čas. V pravdi, ki jo je vodilo z železnico, je gozdno .gospodarstvo zahtevalo, .da se dese
tarja in vso njegovo skupino disc-iplins-ko kaznuje. V drugem primeru je obhodnik žele
zniške proge (iz Logatca) -odstranil 3m varovalnega zidu ob pr:o.gi in -tako odprl pobru. 
vra1:a v gozd. Zid ga je ovilral pri prevozu sena, i}(i ga je pokosil na zemlji~ču J.D2. 

Višek pa je h:il d-qsden let-o~, ko je l~kqmo_tiya Orient-eksp.r.esa ·dne- .18.-A. zanetila
požar na progi Log<lJtec-Planina. Pri tem je bil ua p-ovršin-i 1,25-ha uničen 3-letni sm-re
kov nasad s primdanim lO do 15-letnim naravnim pomladkom. Skoda znaša 272.294 din. 
Poža·r se je pojavil najprej O'b vaflovalnem ·zidu, to-da rta ga kljub organ-izirani čuvajski 
službi .ni mo-gel za-drža-ti, ker je pi.hala izredno močna 1burja. Zanj je 'po-p-olnoma odgo
vama -uprava ,želez-n-ice. Kurilnici v Div<lJči in Ljubljani sta bili o-hvdčeni -o nastopu izredne 
suš.ne .dobe (kakor predvideva' točka 3. zapisnika .konference v Sežanj), to-da nekatere 
lokomotive so še vedno v.o·zile z odrprtimi iskrolovci. Upra.va železnice sicer prizna 
kriv-do i-n je zapr·osila za odst-op tož-be, ·ker je pripravljena na ponovno ocenitev i:-o n· 
p.o.vr-n,itev .pov.zročene škode. 
· • · Stari pan ji p.osekanih dreves (.predv-sem i.glavcev) ·nam pričajo, da so g-o:lldovi · segali. 
nekoč ·9'koraj v neposr.ed~·o bližino železniške proge, 5, lO ali 15m blizu. Ti gozdovi so
bili večinoma posekani med drugo sveto·vno vojno, ob pwgi P.ost-ojna-Rakek pa že prej 
S pos~kom gozdnega drevja se ni -toliko poshMalo mikrolclimatično stanje kot talne raz
more. Na motno travnatih površinah pa je pogoz.dovanj.e zelo otežkočeno, da ne govo
rimo o Ifl·O~ostill ';naravnega pomlajevanj<lJ. Ko končno po daljši nogi (o-kopavanju, ž~tvi· 
trave o;kro·g" sadik, odstranjev;aoju ra-bide, malinja in srobota) vendarle tlspemo, je nasad 
v .·sušni dobi v velik-i in noprestaa1i nevarnosti (spomla·di, prej kot pritaln.o rastl inje oze
leni in -ob poletni suši, ko se .dozorela trava posuši). Vprašamo se, l<a~ko se je našim 
prednikom posrečilo vz.gojiti in gojiti gozd-ove v bližini železni,ške proge? Ozrim-o 
se samo na kraške nasa·de, -O'b prog.i med Post-ojno in Sežano, ki so -se ra~Zvili v prave 
bo.rove sestoje, pa b<>mo v-ideli uspehe naših prednikov. Marsikdo bo odvrnil, da je ,proga 
elektrif.icirna. Toda za;radi okvar na električnem omrežju (p-oSkodujejo ga strele), zaradi 
pomanjrkanja električnega .. toka zla-sti v sušni ·dohi ali pa zaradi premikanja vagonov, 
v-ozijo na tem sekto-rju tudi- parne 1-okomo.tive. Pred elektrifikacijo- pro:ge dD l. 1934 

207 



pa so uporablja.li samo parne lokomotive -in so bile možnosti za povz,ročitev požarov na 
sektorju Postojna-Sežana večje od današnjih na področju Logatec~Postojria. 

P.rav gotovo niso v preteklosti uporabljali takšnega premoga, ko·t danes, .zlasti pa 
ne primesi mazuta, ki povzroča še večje iskre . 2elezni&ke čuvajnice ob progah so bile 
pogostejše, tako da so žele2niški čuvaji požar v večini primerov lahko takoj kar sami 
po-gasili. Zaradi bolj urejene prometne službe dandanes ni pohebnih več to-li·ko čuvajev, 
zato pa po navadi požara ne moremo pravočasno pogasiti. 

Dokazano Je, da tudi poostrena odredba, ·kii jo je izdal strojni oddelek Direkc·ije 
Jugoslovanskih železnic v Ljubljani, ni privedla do zaželenega cilja v smislu obvaro~ 

vanja našega zelenega bogastva, ker j.o večina strojnega osebja na lok·omotivah premalo 
upoš.teva in v sušni dob.i ne up{)ra'blja predpisanih iskrolovc.ev. Ta poostrena odredba vse~ 
buje 16· točk, ~d- kater·ih navajam sa:mo najvažnejše: 

l. Kadar je suho vreme in piha veter, mora .biti premog vedno moker ter dimn ica in 
pepelnik dovolj zmo-čena. Zaradi tega se mora osebje p-ogos.to prepričati, ali brizga vo-da 
iz vseh luknjic močilni-h cevi, ker se lulonjice ra•de zamašijo. 

4. Ne pozabiti, da so-- kosi žlin-dre o-b progi ter kupi pepel'a-, ugaskov ali vsaj o-žgani 
·prago:vi ·na pr.og-i -in postajah priče ·. malomarnos-ti;- ·pozaboljiv.osti .ali brezvestnega odnosa 
~tr-ajnega osebja do s-kupnosti. 

5. Med voiŽnjo se mora previdno kuriti , nikdar se pa. ne sme či.~tit· i ~gonj, ako SoO 

v bli2ini .objekti, -gozdovi, naselbine, zrelo žito, koz-alci itd . ali predmet-i, .ki bi jih mogle 
iskre -vžgati. 

7. Med vož.njo ·in premikom mora str-ojno osebje budno opazovati odmetavanje isker. 
Kako.r hitro se o-pazi močnejše metanje islk.er iz dimnika, ~se mora ugotoviti virok in ga 
odstrani6 po možnosti še :tekom vož-nje ali v povrat-ni kurilnici. Morda je bil i-zpnh iz 
di.mni·ka premočan zaradi preozkega pihalnika. 

A·ko je bil vzr·ok premočnemu iskrenju razpaden in presušen premog, je treba oh 
suši -in v času nevarnosti za požare od -progn (n. pr. žetve) ta·koj odrediti kurjenje loko
motiv z debelej,šim 1n svežim premog{)m. To velja zhsti za .kuril-nici Diva-Ča .in Go,r.ica, 
kjer je suša v Istri in Slovenskem Pri-morju močna in dolgotrajna. 

Kuriln ice naj za ta čas zahtevajo odgovarjajoči premog in naj se pripravijo za kur
jenje l.okomotiv z izbnnim- premogom takoj, iko do-bijo od Sekcije za vzdrževanje prog 
ali od pristojnega OLO obveS'til-o za uvedbo izrednih ukrepov. 

10. Ce opazi s.tr.ojno osebje že nastali požar ob progi , mora na naslednji postaji ali 
pr-i prijavljalnici vlak,ov (vlakojavnici) vlak ustaviti in javiti opaženi požar -sosednji po
staj i o-ziroma organom , ki so do1žni obvestiti Ljudsko milico in najbližjo požarno bra:mbo. 

12. Na elektrificiranih progah se je treba inogiba-ti voženj vla·kov -s parnimi lokomo
tivami ter v tem času uvesti parna vleko le v ~rajni nujnosti. V takšnem primeru je 
treba ·ti-koj obvestiti Sekcijo za vzdrževanje prog, da odredi nekoga, ki 'bo zadolržen z 
-or·gan izaci jo varnostnih ukrepov. 

Poleg tega določa poostrena odredba še -nasle4Dje : 

a) V dimnic-i mreže za preprečevanje od-meta-vanja ogorkov in isker večji.h dimenzij. 
Mreža ne sme ime-ti večjih lukenj od 4 mm. Uporaba mreže z večjimi odprtinami ali 
JHežganih mrež ni dopustna . 

b) Brizgalna naprava za ga-~enje ugaskov v dimnici mora hiti v popolnem redu, 
~ uknjice čiste. 

c) Kot dodatna iskmlov.na naprava v dobj suše ~n i-zredne nevarnosti požarov pride 
v poštev mreža na-d dimn.i·k!om. Na lokomGti-vah, ki vozijo tudi na omrežju elelotrificiranih 
prog, mreža v višini ne .sme segati p·reko. profti.la. 

Iz ci-tiranega izvlečka poostrene o-dredbe vidimo, da razpolaga 2elezniško t·ransportno 
-podjetje z dovolj učinkovitimi preventivnimi ukrepi za zn1zanje števila po.žarov ob žele
zn iških pro.gah na najmanjše število. Samo malo dobre volje je treba in uspeh bo zago~ 
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tovljeo. Ko bo zarasel gozd g-ole po.vr.šine ob progah, bodo zavar.ovane pred nevarmm1 
vetrovi, zlasti pred ·~raško burja in snežnimi zameti, ki pogost-o .ovirajo redni žele
zo1iški promet. 

Oknjni ljudski ·o-dhod, sekcije za pogozdo·vanje krasa in go-zdna gospodarstva pa 
naj · skrbijo, da se :bo nadaljeva:la gradnja protipožarnih (suhih, kamni·tih) zidov ob 
železniških progah. ki ogrožaj-o gowove. Kjer so .zidoVIi že zg;rajeni, jih je treba· vzdrže~ 
vati odnosno odstranjevati ·vnetlj-ivi material med zidom in prog-o. Prebode . med (skozi) 
vamvalnimi zid-ovi, pa naj bodo to go.zdne pobi, vlaike ali steze, je treba temeljito. očistiti 
go,rljivih snovi in travnate ru~e. V izredni .sušni dobi pa naj gozdarska in železniška 

_ uprava ra>zporedi-ta protipožarne straže, ki naj tesno t>odelujejo in se medsebojno obve,.. 
ščaj o, ker le tako bo •obramba pred požari hitra in učink{Jvita. 

Venceslav št r a ·u s 

STROKOVNI I.ZP,ITI ZA GOZDARSKO STROKO V SPOMLADANSKEM ROKU 1954 

V dneh od 17. do 22. maja 1954 so bili v Ljubljani v pr·ostorih Državnega sekre
tariata za •gospodal'Stvo str~kovni rzpiti za nižje gozdarske inženirje .in nižje_ g·~zda~sk~ 
tehnike pripravnike. 

K izpitu je bi·lo pripuščenih 9 nižjih gozdarStkih inženirjev: Bemetič Zarl~o, De~u~ 
kovič Tonči, Golob Robert, Ko·zič Desanka, Kozič Peter, Strohmaier Rudi, Sulc Marjan, " 
Tanšek J O·Že in vrtačnik Oleg, 

ter 5 nižjih gozdarskih tehnik·ov:_ Carf Matevž, Jelenc Vinko, L'esja.k Ivan, Lesnik 
Filip in štefančil Franc. . . 

Izpit je uspešno opra>Vilo 8 go~dar.skih .inženirjev, .1 je bil zavrnjen. Izmed tehnikov 
sta izpit uspeŠm>- oprav.ila samo -2 kandidata, 3 pa so bili zavrnjeni . 

• Gozdarski i 111Ž eni rji s-o pri pismenem izpitu obravnavali naslednje .teme: 

I. skupina: PrebiraJni gozd. 
Il. skupina: Okrajni pers-pektivni plan. 
III. skupina: Kateri gozdni pro.izvodi (glavni in postranSiki) se uporabljaj-o za kemij

sko predelavo lesa in v čem je njihova ekonomska prednost nasproti ·drugim sortianentom, 
ki bi se lahko ~zdclali iz iste surovi·ne. 

IV. skup ina: O upo ra,bi -busolnega in:strumenta v g:o.zdarstvu. 

G·o z .d. ar ski tehniki so ·obravnavali naslednje teme : 

l. skupina: čisti in mešani ses-toji. 
II. skupina: Sestava cenilnega elaborata. 

III. skupina: Kak~ne napak~ .se javljajo pr,i podiranju drevja in izdelavi go:udnih 
sortimentov zaradi površnega ali nestrokovnega dela in ka!ko moramo to delo opravlj<,iti, 
dl,l se napakam čim bolj izo.gnemo -ter da ·odstranimo ali ublažimo prirodne napake lesa_. 

IV. skupina: O upora.b.i ročnega· .geodetskega orodja v gozdanstvu. 

Na ·~plošoo lahko rečemo, da so pol<azali .go.zdai\Ski inženirji dosti solidno znanje, 
ki je dalo· čutiti, da so se za izpite prav dohr·o .pripravili na posebnih seminarj·ih. Pri 
tob.nikih pa je bib znanje precej -pomanjkljivo, kar je razvidn-o že tudi ·iz dejst:Ya, da sta 
z uspehom opra.vila .izpit sp.mo dva kandidata. V ·sploŠnem je bilo opaženo, da. je bilo 
znanje tehnikev ·-bolj p9-.,dno. Manjkal·o jim ' je potrebnega poglobljenega obvladanja 
snovi in -sigurnega ,znanja. 'Vo je .dokaz, da .so nujno p~trebni obča.sh.i teč·<rj.f. ki naj bi 
omogočili na eni stra·ni· poglobitev že p.r.i.dobljenega ·znanja, na drugi strani pa Olbra'Vna
vanje no.vih izsledkov in sodobnega razvoja gozdars-ke '3-troke. Take iečaje .jn preda'Vanja 
bi -kazalo prit'ejat'i-·ne- •glQde na ,strokovne _.izpite, če hočemo doseči, da ue hodo Raši stro
.kovni kadri na terenu zaosta-jali za ranrojem naše stro.ke in tako ne ·bodo več kos. ~tro-
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kovno d-og;nanemu in pravilnemu .izvrševanju svojih nalog. To velja ta:k>o za tehnike, kakor 
tudi za imenirje. Stanje v naših g.(}zdovih zahteva res vsestransko popolno strokovno del(} 
in ne ·h1pi nekega površnega in pra:k>ticis.tič·ne.ga reševanja nal(}g. 

Smatramo-, Jda ·so podružnice IQIT g.oz~arstva - in lesne industrije po-klicane, da posve· 
tijo v interesu go-zdarstva in našega ISplO'Šnega g<>S~poda~stva resnemu pr~lemu stroko-vnega 
dviga naših ·kadrov vso potrebno .pozo,rnost. 

K·ot o-čitka vredno dejs-tvo, ;tako pri gozdar-skih inženirjih, kakor tudi p·ri rf:ehnikih. 
naj omen'imo ,precej pomanj1kljivo in p-o-vršno po1Znavanje družbenega in g(}Spodarskega 
ram-oja našega novoga gospoda.r:skega ·sistema, naše državne ureditve m zak-onitih pred
pisov. To so vp.r~anja, ki jih -dnevno -obravnava naš .tisk in ki jih mora vsaj v glavn-ih 
potezah -obvladati vs.a!k povprečni član naše skup-nosti. Kako naj kadri na terenu tolmačijo 
razne . ukrepe in predpise političnega ·in gospodarskega vodstva, če pa jih niti sami ne 
p-oznaj·o. 

Prvič po ·osv.o·boditvi nam je b.il·o omogoteno, da smo letos ·O·nganiz.ir·a·li tudi terenski 
praktični i2lpit, in sicer na ohmočju gozdnega gos-podarstva Ljubljana v gozdovih M-okrca. 
Tu so po&aza-li ka.ndi-da.ti sposobnoiS't ali nesposobnost organiziranja -in reševanja neka
terih praktičnih vrp-rašanj, v kolikor je to pač bilo mogoče ·izvesti v kratko o.dmerje
nem času. 

ro končanem ter~nskem i-zpitu na Mo.krcu so hili v planinske~ domu v ~škem Vint
garj-u nzglašeni rezultati. Nato 'je vsem udeležencem Zveza g-o7jdnih gospodarstev priredila 
skupen ·obed. Ces,titamo· ·kandidatom, ·ki >SO uspešno opravili izpit, ostalim pa pripor-ocam-o, 
da -se .s še večj-o ž.ilavootjo p01primej-o dela in 2opet prujavijo k izpitu, ko bodo s-voje 
znanje dO'Volj izp.opo·lnili in poglobili. 

Za ·vs~kogar- pa· velja, da ·mo·ram"'o sv·oje- znanje vs.i nenehno izpopolnjevati in se 
usposa•bljati, da bomo k(}S vedno večjim in težiim nal"Ogam, 1ki nam jih nalaga naše gozdno 
gospoda-rstvo Jn ki jih moramo z uspeh(}m reševati v ko-r.ist_ naše skupno.sti. 

Ing. B-o-g.dan 2 a g a r 

NOVI ABSOLVENTI GOZDARSKE SR~DNJE S_OLJt 

Dne 18. junija 1954 so bili ·končani prvič p-o' uvedbi 5-letne:ga šo-lanja na Go-zdarski 
srednj i šol-i diplomski ·izpiti. (Pred dvemi leti je po končanem 4-let:nem š-olanju diplom~
ralo že 10.5 -kanditov.) Kandio.dati so pisali nal-ogi 'iz slovenščine in gojenja gozdov, ustn•o 
pa .raze~ teh predmetov odg.o,varjali še na vpra~a.nja iz izkor·iUanja in urejanja gozdov. 

Uspeh ·diplomskega izpita je nasle<:l.nji: .odlič-lllih je hilo 6 ,kandidat~v, prav .d-0-brih 22, 
dobrih 16, za-dostna 2, ponavljalni i·7p~t .jz slovenščine i-mata 2, zaradi 'bo<lez-ni -ni pnistopil 
k i:Dpitu 1 ka.ndi.da-t. 

Zadovoljivi uspeh moremo --p~.i.pi.sa!ti dobri 5oJ.ski .discip-lini :ter skupnemu prizadev
nemu in u.spdnemu delu rpreda'Vatelj-s-kega 1zbo·ra in dirdk.torja. V ·tem •oziru služi šola 
lahko ~a vzgled marsi·kateri ,drugi stroko·vni ~oli. 

Ra:Zveseljivo j•e, da -gozdarska .opera.ti·va uvidev.no p-omaga potrebnim · dijakom s šti
pendijami. Tako je v J.etu 1953/54 'Gozdno gospo-darstvo P-ostoj-na štipendiJ-alo ll dijakov 
z zneskQDl po 4000 .d-in mesečn-o. . Osta.le štipemLije, -v .višini 2 d-o sooo- din so· pr-ispevali 
OLO Sežana 5 štipendij, Tolmin 2, Novo mesto 1, Crn-omelj_ 1, !Gra.a1j 1, Trho·vlje 1, 
Glavni odb-or Zveze borcev 2·,· GG Most na Soči 3, Nov.o· mesto 3, Celje 2, K·očevje 2, 
Ma.r-ihor l, Naza-rje ·1, S1ovehj.,Gra.dec ·l. Ra·zen tega je -Svet za p.r-o-sveto -in kulturo LRS 
do.dd il š-o.li mesečno. p.odporo v znesku 35.000 dinarjev. 

Ob zaključku je pr.edsednik izpitne komisije nagov-oril ,ahsolv·ente .. 1n jih . opozoril, 
naj se zavedajo, da z diplomo ·ni konec -učenja. Učenje se ~ele začenja, .saj jih. čaka še 
str.oloovn.i izpit, :katerega -mimen · je, prjsiliti a·bsolvente, da po končani šoli stroke ne 
zanemarjaj-o, temveč da se ,jzpopo1njujejo. To jim ne obo delalo preglavic, saj je bilo 
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njihoQ.VO učenje .že med šolanjem rz.elo ·dobro po-vezano s praktičnim .delom. V službi bodo 
ma~sikje naleteh na. :neznanje in nera·zumevanje, kar naj premostijo s sv-ojim solidnim 
delom, pot:r;pljenjem in vztraj-U:ostj-o. Zavedaj·o naj se, da hodo go2)dovi v največji rrieri 
slika njihove spo-sohnosti in prizadevno.sti. Postanejo naj poborniki bo.]jšega, naprednej
šega dela.. Skrbijoo· naj tudi za g.ozdnega dela·vca, da bo z boljšimi .načini uporabe oro.dja 
ter s strokov.p.·o in s.plošno i·z0obrazbo postal r;es kvalifioirani delavec. Vse to bo gozdar
skemu tehni·ku- olajšalo njegov.o vsakdanje delo ter dvigalo njegov ugled in ugled 

naše stroke. Vl. B e 1 t r a m 

KNJižEVNOST 

DR. MAKS WRABER : TIPO LOšKA PODOBA VEGETACIJE 
VIšJIH PREDELOV POHORJA 

Pred rkratki.m je izšla .druga IŠtevi>l·ka Bi·ološkega vestnika. S sv·ojo •kvalitetno vsebino 
potrjuje našo sodbo' o tem glasilu, ki ·Smo jo -svoječas.no zasnovali na oceni prve številke 
te rewije (GV 1953, št. 5, str. 158). Tudi ·tokra-t je Biolo~ki vestnik zajel raznovrstna 
aktualna •in zanimiva vprašanja i.vpo.d peresa naših znanih biologov. Vmes pa naj·demo 
prjspevek, ki bo · go.zda.rje še posebno zanima-l, .ker sodi v va.žno panog-o goroal1Sike zna
nosti - v fitos·ociologijo, in zlasti še .zato, ker iz·vira od .našega priznanega go;zdarskega 
biologa dr. M. Wra•bra. Studija je bjla •i1iq,e1ana že .lani v jeseni kot na·daljevanje raz
prave, .ki j.o je av·tor istočasn.Q namenil Gozdarskemu vestniiku in je obja\'ljena v pri
čujoči Hevil·ki našega glasila. 

Prispevek je z;grajen ·zelo zgoščen-o. K•ot predhodno poročilo p0;daja na 21 straneh 
glavne floristično-ek·ološke zna..čilfJlo.sti in fitosoci.ol.oš.ke nakazovalec vegetacije višjih 
predelov POiho·rja. Razprarva oaan .nudi •bogato gradivo ter z utemeljeno ra·zčlenitvij-o pri
haja do za-nimivih gklepov, :ki so p()membnri zlasti \Za gojitelja gOizdov. Zato jo bomo 
skušali povzeti vsaj v glavn.ih ·obrisih. ' 

Avt()r navaja, da pri<padaj-o višji ·jn srednji !Predeli Pohor.ja (800-1500 m) >v _glav
nem naslednim fitosociološ.kim zvezam: Fagion, Vaccinio-P•iceion, Sphagnion in Nardion. 
Pri •tem po:daja floristično in ekolo~ko o:znako posameznih osncw.nih. združb (asociacij 
in .sta·d•ijcv) in hkrati .predočuje njihov gospodamski pomen. . , 

~ . n j r • • , ~ .. 

I. Zve z o FAGI ON pre.dočujej.o naslednje glavne fagetraJne .• zdru.žbe : 

l. Mešani .gofz-d 1bu.krve ri.n jelik..e z za.sa<Vsk .o· ··k'on-opni'co (Abieto'
Fag~tum cardaminetosum .sa.vensis) je za·ključna gozdna združba v srednjih in visokih 
legah (-o.d 800---900 do 1200-1.300 m) z <veČ ·su:basociacij in faciesov. Gospodanjenje z 
gozdovi je zel,o utesnilo in spremenilo -ta gozdni tip, 'ki je najpopolneje -ra.zvit na blago 
n~gnjenih p01bočjih il- .g.Joblji~i, <Svežimi tlemi z dobro razkrojerum humu~om. V ·drevesnem 
Sloju ·nava·dno prevladujeta bukev in jelka. Redna .spremijevalka smretka tv tej zd.ružbi 
najbolj uspeva; hkrati pa .sta zasto.pana tudi gorski ja v or in jerebika, bolj po:redkoma 
pa gorsk-i brest ali jam. Grm'Ovni sloj je zelo reven, zeliščni pa je razmeroma bogat z 
0'-bilo bazif.ilno-nevtr-ofilnili ra5tlinskih vrst ter z _; redkimi in slabo ·razvi1imi acidofilnimi 
elementi'·; značilnice .so·: A·bies alba:, Lonicera alpigena, Cardamine save11sis, C: enn~ap·hyllos, 
C. -'t.r.ifolia, Prenanthes pur.purea·, Galium rotun.difolium, Festuca .silva tica. · 

2. Mešani gozd b uk ve in j av ·O .ra s s mre :k o (Acereto-Fage.tuln piceeto
sum) je omejen le na oze-k are~l ob g.omji rmeji lmkovja· · (1350-1450 m). Verjetno s-o 
bile 'Večje poVršine tega .goodnega •tipa 1 izkrčene za pašnike in seno·žeti. T~ fagetalni otoki 
v piceetalnem gozdnem pa.:su s.O: ·b'ioJ.o~ko-ekološko ·· zaD"imivi, lahko··pa bi bili hlaa·ti ludi 
gospodar.s.k·o pomembnejš-i, če bi .z· ·rujimi _bolje gosp:odarili . Ta g-ozdn-i' t•ip na J.ridez močno 
spomi·nja na ·su.balpslki b.uJko.v gozd. Bukev ·~remljata gorski zav-or j.n smreka.. Rastlinske 
vrste,. po -, ~aterih raz.li~ujemo ta titp od prejšr1jega, so : Pi:cea ·excelsa, Luzula &ilvatica, 
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Melampyrum silva.ticum, Nephrodium dilatatum, Polygona1um vef'ticillatum, Adenostyles 
alliariae, Hieraoium muwrum, Homogyne alpina in dr. 

3. Me š an 1 go z d j av O· ra 1 n br e s·t a (Acereto-U1metum) ima na Pohorju 
sv·ojevrstne ekološke pogoje in je zato tudi s-vojevrstno ·izohHkovan. V pasu bukovih 
gozdov predočuje 'J.o•kalno-kl.Umahčno in lDkalno-e·dafično pogojen paraklimaks. Ra·wit je 
na strmih pobočjih, v jamah in gl·obelih, žlebovih ·in jarkih, ·kjer je vlažen zraik in kjer 
so tla vlažna, humozna in močno s!keletna. Od listavcev se pojavljajo v drevesnem sloju 
gorSJki in ostrolistoi javor, veliki jesen, go.rs.k.i brest ali jam, velelistna Epa, lipovec, 
div ja češnja, jereb ika in si. va jelša. Pod vplivom go~podarjenja z g·ozdovi sta pogosto 
močno zasbopani tudi smre1ka in jelka. Navadno je grrhovni sloj močno razv.it (Samhucus 
nigra, Sambucus racemosa, Corylus avellana, Lonicera alpigena, L. nigra in dr.) ter 
zeliščni sloj zelo bogat ·z naslednjimi značilnicami: Acer pse.udoplatanus, Ulmus mont<lna, 
~ilia grandif.olia, Sambucus ni.gra, Cardamine impa-tiens, Aruncus silvester, Leucoium 
vcrnum, Polystichum lobatum, Adoxa mo.schatellina, Chrysosplenium alternifolium, Gera
niu~ Robertianum. lmpatiens noli tangere, Stellaria nem'Orum, Feg:atella conica in dr. 
V višjih legah Poho.rja moremo ra.zlik<lva<ti več podtipov ali &ubasociacij , najman} 
naslednje tri: . 

a) A ceret o - U l me tum f .ra JCi net o sum v .nižjih legah (.9>o 900 m) z ločil
nicami : Fraxinus excelsior, Lunaria redi viva, Valeniana officinalis. 

b) Acere•to- Ulmetum a.denostylet·o.sum kot najvišja varianta z ločil

nicami : Adenostyles alliariae, Doronicum austriacum in dr. 

c) A ceret o - U 1m etu m t y p licu m je tipična oblika naše združbe v srednj ih 
legah z več prehodi v Abieto--Fagetum. 

II. Zve za VA CC TNI O-P II CE 1 ON 

1 4. S mr e k ·o v go :z .d z vij uga st o ma sni co (!Oeschamp-sieto flexuosae-Piceetum) 
je sekundaren smre>kov gozd, ki po·kri.va zl•ožne in srednje · ·strme predele in koopaste 
vrhove v sredn}ih in višj ih legah. Ta go.2dni tiop j~ močno razš.ir jen na globljih, suhih 
in brezstrukturnih tleh z deloma ra.z:krojenim, .proš_natim sum,vim humusom. To gozdno 
združbo ·tvorijq bi·olo~ko najbolj degradirani in gospodarsko kaj malo zadovolj.ivi eno
dC>bni č is ti smrek.ovi sestoji s skromno primesjo jelke in lilstavcev (bukev, jav-or, jerebika) . 
Grmovnega sloja skouaj ni. Tudi zeLiščni sloj je · siromašen .in .ima v 'glavnem sledeče 
znači.lnicc: Pirola unifl.ora , P. minor, Gorallorrlriza .trifida., Monotropa hirsuta . Najvaž
nejše variante (suh-asociacije in facijesi) te osnovne združbe so : 

a) V ar i a nt a z b c 1 ka s to be k i co (Luzula nemo rosa) na bolj svežih ·in moč
neje razkrojcnih tle.h . 

·b) Va ria nt a 1 asan om (Carex bri:zoides) na položnejših in vlažnejših tleh. 

c) Va r ian ta z ·b ·O· r o v n ič ev j em (Vacciniwn myr'tillus) na tleh z na-kopičenim 
surov im humusom. 

č Va ri a n ta z rdeč im lb o rom (Pinus ~ilvestris) na suhih ·io pus-tih tleh v 
južnih legah, na·povedujoč prehod v boroiV go:zd (Pinetum-Vaccin1etum). 

d) Vari an ta z g la d .k o šaš u 1 i co (Calamagrostis vill<>sa) je zoači-lna za strma, 
plitkejša im kameni.tna tla ter napoveduje prehod v smrek<lv g.a·z·d z g:lad.ko šašulico 
(Calamagrostideto- Piceetum) . 

e) Va ·ri a n ta z go z dno be ki c o (Luzula silva hi ca) je razvita v vi~ jih Legah 
1200-1300 m) n~ po·lo.žn.ih in zravn~nih poboč,jih grebenov "in ko;pastih vrhov. ' 

5. Smrek o v gozd z g 1 ad k O• šaš uli C•O (Calamag;rostideto V1ill'Osae-Piceetum} 
je taJno po.go jena para,klimatična gozdna združba, ki porašča zelo stTma, suha jn plitva 
južna pob~čja v srednjih ·in višj.ih legah. P·o prirocli prevladujoča smreska tvori pod 
gospodarskim vplivom pogost<l čiste sestoje. Smreki se pridru.žujeta v manj ekstremnih 
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primerih bukev in jelka. Redno ·so na redko primešam se rdeči bor, breza in jerebika. 
Grmovnega ·sloja ta·ko rekoč ni, pač pa je zeliščni sloj bujno razvit, toda po svoji sestavi 
zelo enoličen. Značilni ci ·sta: Calamagrostis villosa, Knautia drymeia . 

6. Smrek o v gozd rL ·gO· z dn ·o be ki c.o (Luzuleto silvaticae-Piceetum) je goLdni 
tip, ki p.redočuje vegetac-ijski -klimaks najvišjih gorskih predelov (nad 1250 m) in sega 
do temena najvjšjih vrhov in gre-benov. Drevesni sloj je navadno slabo sklenjen in v 
njem .prevladuje ·smreka, ki _jo spremljajo tudi bukev, jelka, gorski javor in jerebika. 
Gozd ·se le slabo .pomlajuje, ker je zeliščni sloj zelo zapleveljen. Značilnici te asocia
cije sta Luzula silvatica in LyoO!podirum annotinum. 

7. Vlažno-kisli smrek.ov gozd .z mahovi (Lo.reeto-Piceetum) je edafsko 
pogojena, močno razši~jena goz~na združba, ki pokriva zelo v:la~na, na pol zamočvirjena, 
močno zakisana ter podzolirana zemljišča . Drevesni ·sloj .tvori skoraj izključno le smreka, 
jelka in bukev pa sta bolj redki in :Slabo uspevata, le jerebika se dokaj dobro u-veljavlja. 
Grmovega sloja skoraj ni in tudi zeli~čni .sloj je siromašen na ra·stlinskih 'vrstah, pač. pa 
je izredno bujen maho:vni .sloj. Značiloice te asociacije so: Blechnum spicant, Orchis 
maculata, Dryopteris Linnaeana, Hylocomium loreum, Sphagnum acutifol.ium, Plagio
thecilum undulatum, Plagiochila major, Peltige:a aphthosa. Skrajno vlažna, na pol barska 
va .ria nt a ·s ~o tni m mah om (Sphagnum acutifolium, Hookeria lucens, Eriophorum 
vagina·tum) prehaja v barsJko rušje (Sphagnetum mughetosum). 

8. S mT ek -o v go z d . z j e .reb i k o (Sorbeto-Piceetum) je. primer ekološko zelo 
specializiranega gozdnega tipa, d<i je prostorno močno omejen in navezan na hude strmine, 
posute' z granitnimi in gnajsnimi bloki. Ta gozdni tip je najbolj razvit v višjih sever
nih legah· s slaho razkr.ojenim surwim humusom. V drevesnea:n sl·oju prevladuje smreka 
7. bolj ali ma·nj pretrganim .s-klepom :krošenj. Jelka, bukev, gorski javor in jerebika so 
precej redna primes te združbe, včasih tudi breza in velelistna vrba . Grmovni sloj je 
dobro razvi.t, prav tako ·turu zeliščni, rtoda le-ta je zelo enoličen. Mahovni sl·o•j je bujen 
in bo·ga,t na vrstah. Značilne za as-ociacij o so: Sorbus aucuparia var. gia-brata, Rosa 
pendulina, Nephrodium dilata.tum. 

9. Je 1 o v gozd s tr o k r p i .ro ma hom (Bazzan~et·o-AJbietetum) je ekološko zelo 
specializiran ter se razpr·ostira po vlažnih ja11kih in jamah, zaravnicah in zmerno nagnje
nih '1sovemih pobočjih {500-ol 000 ro) na gl•obokih tleh z obilo surovega humusa. V. dre
ve-snem sloju popolnoma prevladuje jeloka. Smreka je primešana stalno in v veliki meri, 
1istavci pa le poredkoma. Grmovni in zeliščni sloj sta dobro razvita, toda siromašna 
po številu drevesnih v.rst. I.zredno ho.gat ·in bujen je mtthovni sloj. A.sociacijo označujeta: 
Blecbuum spicant .in Bazzania trilobaJta, obe lokalno .značilni . S u h a v a r j a n t a s 
s omre 1k o (Ba..zzen-ielto-Ahieteitum piceet05um) :se po,javlja na toplejš.ih južnih položajih 
in je v njej smreka skor.aj enako udele2ena kot jelka in z njo uspešno tekmuje . 

10. B,orov gozd z b ·o.rovn.ičevjem (Pineto-Vaccinietum) se pojavlja v neki 
posebni varianti (mbasociaciji), -ki še ni natančneje določena, v nižjih in srednjih legah 
na pri·sojnih pobočjih, kjer je vezana na pli~ka, pusta in suha tla grebenov, vršičkov in 
pomolov. V drevesnem sloju močno prevladuje .r_deči bor, ki zadovoljivo uspeva. Bolj 
ali manj so primešane srn reka in druge drevesne vrste. Grmovni, zeliščni in mah ovni sloj 
so ~1enavadno dobro razviti. Borov-niče'Vje :prevladuje. Značilnicc so: Pinus silvestris, Popu
Jus tremula, Rhamnus frangula, Va~cinium myrtillus, V. vitis idea, Calluna v.ulgaris. 

III. K zve zi SPHA G NI ON prištevamo pobo·rska barja z ruševjem. 

11. šot Jl·o barje z ruševjem (Sphagnetum mughetosum) je zelo razširjena, 
močvirna tvorba, 'ki se pojavlja na sploščenih hrbtih, širo:kih sedlih' in kotaojastih udrti
nah, ki j~h porašča barsko ruševje (Pinus mughus var. uliginosa). Pod ruševjem se raz
rašča sloj pritli.kavih g.rmičkov (Vaccinium myrtillus, V. vitis idea, V. uligin.osum, V. oxy
coccos, Rh-ododendron ferrugineum, Andromeda polif.olia). Mahovni sloj je bujno razvit, 
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najpogostnejši je Sphagnum. Drugi. bip šotišča je šo t no barje s s m .r e .k o (Sphagne
tum piceeto.sum), ki še ni za-do..sti raziSJkano in o-ooega manj-še površine. 

IV. Zve za NA RDI ON obsega samo združbo Nardetum. 

12. K •i s 1 o tra viš če z bal o· h ·Om (Nardetum strictae) je skoraj edini, hkrati~ 

pa .najbolj razširjeni ;predstavnik trawnih roružb na pohorskem višavju. Pokriva o-g.romne 
površine po planotah osrednega poh()·T&'kega grebena (1300-----1500 m) .ter sega mes-toma 
tudi globlje po pob.očjih v slabo zarasle gozdove, ustvarjajoč ponekod Vlidez gozdnatega 
pašnika. Vkljub različnemu poreklu ima .zelo eno.tno florist1čno zgradbo, ki je za knno 
le malo prida. V kolikor tla niso preveč :degradirana in zamočvirjena lin v koliko·r i.zko
riščanje travišča. ni premočno, se O!PaŽa pov.sod opr-o.gresivna težnja v smeri proti gozdu. 
Znač i lfle rastlinsJce vrste so : Nardms stricta, Ar.nica montana, Campanula bal"ba.ta, Leucorchis 
albida, Gen~iana pannonica, Lyoopodium chamaecyparissus. Glede na kakovost geološke 
podlag-e jn tal ter gospoda-rsko i11koriščanje Iaoh!ko razlikujemo v tej zdru~bi vsaj štiri 
var~ant;. ·(s~lbas·ociacije) . J. 

ING. JAKOV SUčiC , O AREALU PITOMOG KESTENA (CASTANEA SATIVA MILL.) 
NA PODROčJU SREBRENICE, SA KRATKIM OSVRTOM NA OSTALA NALAZišTA 

KESTENA U NR BiH 

hdal Institut za naučna ·šumanka istra:žwanja u Sarajevu, knjiga II; zvez. 4, Sarajevo 1953 

Z ·OtSvo-boditvijo se je gozdarska razi~koiValna dej<llvnost močno ,razmahnila v okrilju 
novou.stanovlje-rhih gouhrs·k~h 1·stiotutto.v. Stevi.ln-.i biološki, tehnični, orgauizacijski in clco
nomski problemi v go-zdarstvu so silili k preučevanju . V .tematskem planu .razi-skovalnih 
.nalog g.ozdarskih razisk.ova1nih ustanov oSe je pojavila pred .. 4 do 5 leti med drugimi tudi 
naloga, da se preuči pr.irodni areal .razširjenosti domačega kostanja v posameznih -repu
blikah ter da se ugotoV'ijo moŽinosti gojenja .in pospeševanja te biološko tako zanimive 
in goo.podarsko .tako koristne d-revesne ,v,r.ste, lki nam daje razen lesa in plO'd•OIV industriJsko 
toJiJkanj pomembne čres.lo.vine (tan~n). 

O domačem ·kos.tanju v ] ugosla!Vi•j.i so napisali večje razprave že razn·i a!Vtorji, tako 
G. Beck v. Mannagetta (l901), L. Adamovic (1909), N. Ko~anin (1926), l. Horvat (1938}, 
M. Anic ( l939, 1943) i dr. Vkljub temu je naše znanje o domačem kostamju še zelo 
nepopolno. V nekate.rih ju.gos1oovanskih pokrajinah, zJasti v Bosni in Hercegovini, je bila 
razširjenost tega prastarega kulturnega d·revesa daslej še malo poznana. Razen ka-ajši.h 
č-la-nkov v gozdarskem stro,kovnem ča-sopi~Sju (šumarski hst, Šwnar·stv.o, Narodn-i šumar) 
so se začele po . vo.jni poja;vlja.ti večje razprave o domačem kostanju v 'posameznih repu
blikah. Go.zdar~i i·n-stritut Slovenije je prvi temeljito preučil domači ·kostanj :v Slovenij·i 
z b1()loško-ek·ološkega in f.itogeo.gorafskega vidika in je b-ila .ra7)prava o tem zakJj'llčena 

že ob koncu leta 1951, žal pa še :do .danes ni izšla v .tis-ku. V Makedo.n iji je obdelal to 
nalogo T. N:i'ko1ovs~ (Skoplje, 1952), pred nedavnim pa je izdal ing. J. Sučic, direkto.r 
g.ozdar·skega 1nš,tituta v Sarajevu, obširno ~n tehtno študijo ·O domačem kostanju v Bosni 
in Hercegovini. Sučiceva razprava je med vsemi najo-bsežnejh. Obsega 1:54 strani 
besedila, ki vsebuje 35 večjih 1in manjših razpredelnic in 12 oslik, oz.iroma grafiikonov, 
v prilogah pa je 14 listov fotocgra.f.skih posnclkio:v, 3 zemljepisne karte in 2 florist ični 

tabeli. Hrvaškemu besedilu je dodan 'kratek pov,zetclc .v aogldči.ni, franc.ošČlini in nemščini. 

Razprava se odlikuje po bogatem doh1mentarnem gradivu (} podnebnih in talnih 
ramnerah ter o· gospo;darskem stanju kostanjevih gozdov v Bos.ni in Hercegovini . Stevilne 
kllimatične talbele bi se dale skrajšati na t!ista poovprečja, ki so važna za pra,vilno· razume
vanje kosta.njeve ekologije. Pisec je zb.ra·l dokazno g-radi.vo z velllko marlji:vostjo, ga 
dobro upo-rabil in -hitično p1·erešetaJ. Vrednost njego-ve strokolVno-zoanstvooe ra~zprave 

214 



precej motijo števil·ne tiskovne in delno tudi izvirne napake v pisanju la-tinskih imen 
ra~&tlin in njihovih wrwžh. Pisa<va teh -imen je vl:asih ta-ko .skvarjona, da brez dobrega 
znanja bot<linike in fitosoci.ologlije ni mo.g.oče vedeti, za katero ra:stLino gre; n. pr. Cicea 
lutitigna {Circaea lutetiana"), Calanuntha (Calaroin.tha), Symphitum ·taJbeJ:Itoouin (Symphy
tum tuberosum) itd. Znan.stven·ika mobi tudi fonetična p.i..sava .tujih oGebnih imen., ki je 
včas.ih tudi nedosledna, n. pr. Rajhenbah (Reichenbach) Bek Manageta (Beck v. Mannag&a}, 
Kacer (Kaizer), Majer (Mayer), Blatni (Blattny), Hegi in Hegy (Hegi) itd. P.omanjkljivo 
je .tudi- navajanje literature v besedilu in v zaJključnem sezmamu. Ma:r:sitkje niso na.JVedeni 
ne ·Ča·s ne kraj -wida ·in ne ime časopisa. Ta-kšne in podobne napake bi bilo lahko 
odpraviti, da ne rbi kvarile tako lepe in vredne razprave! 

Domači !kostanj jma v ekolo.š'kem pogledu svoje po'Sebnosti, rki so vzrok njegove 
neenakomerne razširjenosti in njegovega tako raztrganega geografskegru areala. Razen 
tega 'je· n·a · njegovo ra.zširrjenoot - ~ največji mer.i vplival človek,- ki je to· 'na pol gozdno 
na pol sadno drevo že od pan:ntiveka gojil in pospeševal, ~ako da raste -dandanes marsikje 
na svojem nepriro.dnem rasti~ču, po dru~ strani pa je rod<Wi-tna, za ·kmetijsk.a obdelavo 
zolo prikladna )costanjeva rastišča krčil ,in_ j-ih spremirnjal v kmeti•j-s·ke kul·ture. Prarv zato 
je št~ij e;ko.logije ·iri ra.zširjen.osti domačega kostanja taiko zamotan, pa tudi .izredno 
zanimiv. 

Pisec l- Sučic je zajel problematiko domačega kostanja z zg.o·do:v.inskega, biolo~ko

ekološ!kega, fi-to-sociološkega, f.itogeograf-skega in gospodars-kega vidika ter jo -Ybdelal 
ko-likor mo-goče izčrpno, v kolikor mu je to pa.:č dovoljevalo razpoložljivo gradivo-. Naj
večja v.redno-s-t njegovega dela je v tem, da črpa do-gnanja ,pred'Vsem iz obširnega last
nega terenskega preučervwja -in da litterarne po:daAtke kritično pretresa. Po njeg·ovih ugo
to-vitvah se pojavJja · domači :ko'Stanj v Bosni in Hercegovini v treh povsem ločenih 

areaJ.ih, ·Ici pa so· vsa·k zase spet precej ra1.lkosa.ni v večje in manjše powršine gozdnih 
sestojev in drevesnih skupin, delno- zarad·i podnebnih in ta.Lnih razmer, delno pa zaradi 
človeškega gO-Spodarstva (k·rčenje g.oz.da). Ti areali so: l. Severovzhodni v po•rečju Drine, 
s središčem okr.og Srebrenice, ·o-bsegajoč 732 ba kostanjeve površine, 2. aeverozahodn.i 
ah bosensko-krajiŠ'ki-, mereč 6.853 ha, in· 3. južni hercegovinski ali neretvans-ki z 89 ha. 
Skupna po'Vršina z domačim kio<Sotanjem po raslega ~Zemhj.išča a:naŠa torej 7.672 ha, od 
katere odpadeta pribli-žno dve tretjini na drža.Nne in ena tretjina na zasebne gozdove. 
Pisec je p-odrobneje obdelal le po.driffiski {srebreniški) areal, za oba ostala pa podaja 
le predhodne orientacijske po·datke. 

. . 
Podr:inski area·l domačega ko.stanja je nek<lika 1oaza, močno izo~irana, brez vsake 

prirodne povezanosti z os-talimi OC{)stanjeYJimi area.li v Jugo.slavij·i, obsega pa najlepše 
sestoje. E:,onstanj u~eva odli-čno zaradi . ugodnega 1podnebja, ki ima .zmerno .in blago 
celinsko podnebje, _ -ter zaradi -S'i.likatne geoJo~ke podlage {pa-leozoični skrilasvci in pe
ščenjaki, terciarne prodorni-ne), -ki jo p'O'Jcrivajo gl·oboka, rodovitna .tla z dobro strukturo. 
Kostanj dosega tod izre?ne dimeDJzije (25-SO m V'išine, 120-160 cm prsnega premera), 
gradeč čiste in mešane sestoje (z .bu'kvijo, gra<inorn, navadnim gabr{)m in črnim .b.o.rom) .in 
u.spevajoč v vseh legah. Kostanjevi 5estoji so v glavnem semenski (vi-soki), v manjši meri 
panjevski (nizki). VkljUJb odli-Čnemu tehničnemu lesu se up·orablja kostanj v glavnem le za 
pridobivanje plodu. Rod·i redno in obilno skoraj v.saJko le~o. povp-rečni letni pridelek je 
20-30 vagonov. Iz b9gatega ta:belarnega gradilva, zbranega na 35 raziskovalnih ploskvah 
(SiJcup.no 17,5 ha), razpoll"ejenih na rastiščih nzlične bonitete in v odra6lih sest01jih različne 

strukture, pov.zemarrro-, da znaša v čistem kostanjevju III.-IV. bonitete lesna za·lO'ga na 
ha 350--400 m3 , Š·tevilo dreves do 125, temelj nica 27-40 m 2 (35 rn7). Srebreniški ko-sta
njevi sestoji sodijo verje-tno med najstarejše, najbolje o-hranjene .in gospodarsko naj
vrednejše v državi. Neikoli1ko presenetljiva je pisčeva . •trditev, -da v zrelih sestodih -glede 
kakovosti ni razlike med semenovcem .m pa·njevcem. Verjetno gre za Aeizčrpane panjevc~ 
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v polni žirvljenjslci -sili, ki v . dimenzijah in kako·vosti nič ali pa le ma-.lo zaostajajo za 
semenovci, medtem .ko je prj nas ta razli-ka vedno o:paz.na. 

Bilo bi primerneje, če hi pisec s.voja .zanimiva fe.nološka opazovanja na domačem 
kostanju ob-ravnaval v zvezi z njegovo doologi>jo in ne z gospodarstvom, kajti fenološki 
pojavi so •predvsem ·izraz ekoloških pogojev rastišča in ne posledica gospodars-kih ukrepov . 

Pojem vi.s01kega in nizkega gm-da v rmpra.vi ni jasno opredeljen in -se ne uporablja 
dosledno. Z viso·kim go-zdom razumemo naNa.dno semenski gond (semenovec), ne pa go~d 
z visokora:slim, zrelim drevjem, ·ki je lahko ·tudi panjevec. 

Zan·imiva je avtorjeva ugoto.vitev , da domači kostanj v Poclrinju ni aNtohton, marv(!Č 
da -so ga zasadili Rimljani, ki .so imeli v o·kolici Srebrenice močno na·selbino (Dornavi~) 
loot središče rudarstva za panonsko in ba.l'kansko področje. Ko,sta-J11j so pospeševali za 
pri-do-bivanje . lju-dske hrane in jamske-ga lesa. Znano je, da so Rimljani uvajali in širili 

Js·ostanjevo drevo tudi -drugod, zlasti v vinorodnrih krajih (n. pr. v P-orenju) zarad·i trdnega 
kolja. Pisec prihaja do sklepa o antro.pogenem ·izvoru srebreniškega kostanjevega areala na. 
podlagi zgodovinskih rvirov ter po kritični presoji geografskih in eko·1oško-'bioloških kri

terijev. Kos~anjev-o drevo :se v zadnj-ih desetletjih gojitveno zanemarja i!1 zato podlega 

kon·kure-nci močnejših dreve-snrih v.rst, zlasti bukve. To naza-dovanje po-spešuje človek s 
krčenjem g-o-zda ·na kostanjevih rastišči·h, ki imajo odlične pogoje za kmetijske kuHu·re. 
~ostanj se je v tem rpordročju po uvedbi do:bro prijel in p<>d človdkim Vlpl-ivom močno

razširil zaradi ugodnih >podnebnih in talnih razmer, ki se jim je v d-olgih stoletjih brez 

dvoma tudi dodobra prilagodil, toda po življenjski sili vendarle ,zaostaja za nekaterimi 

·domačimi (avtohtonimi) :gozdnimi odrevesnimi vrstam.i, ki so ga začele izpodri-va-ti, odkar 
-ne •uživa več čl()veške zaščite. Avtor zato p-ovsem upravičeno večkra-t nag"~laša, da so 
nazadujoči kostanjevi .ses.toji pot-rebni večje p-ozornosti, za-ščite in nege. 

S piščevim mnenjem glede umetnega izvo.ra podrinskega kostanjevega area-la se v 
celoti strinjam in bi ga podprl še .s fi:tosociološkega vidiika . Po analizi floris-tičnih popiso•v , 

ki jih vsebuje tabela (št. 16), prihajam do prepričanja , . da kostanj v tistem p-odročju 
verjetno ne gradi samostojne .goiZJdne združbe (v smislu HorvatoiVe asociacije Querceto-
Castanctum croaticum), marveč da predočuje -~olj verjetno le ume.tno degradacijs:ko
stopnjo razni.h fagetalnih združb (Querceto -Carpinetum, Fagetum montanum). 

Fito9.0ciološka podoba k-ostanjevih go-zdov pDdrinskcga areala ostaja vkljub števil

nim (1:5) floris·tičnim po-pis.om precej nejasna. Ta del Sučiceve razprave je šibek in dvom
ljive vrednosti, kar •klVari njeno sicor visoko s-t r-okovno- ka!kovo-st. A-vt-orja opravičuje 

dejstvo, -da ni ·sam niti botanik 'niti. fitoSlociolog in je b-il zato· navezan na pomoč svojih 
sodelavcev , ·katerih podatki pa -so promanikljivi in nezanesljivi. Podat:>ki o pedoloških 
terenskih in la-boratorijskih anaJizah so neprimerno vrednejši in zanesljivej~i. Razen lega. 

je obdelano področje v vegetacitj-'ikem i-n fitosocio,loškem pogledu še popolnoma neraz

iskan:o in -dokler niso vsaj v grobih obrisih i.zluščcni glavni vege-tacijski tip-i širšega 
področja, se sev oda tudi :k ostan je.rvi sest o ji ne daj-o tipološko pobl-iže opredeliti. Bolje

bi bilo, ko bi bil atvtoll' fito-sociol .o-ški ·dd razprave zaenkrat izpustil in počakal , da se 

vprašanje tip·o1oš-ke pri.pa.dnost•i ·kostanjevih gozdov po po•klicnih stroko-vnjakih 'do·končno· 

razčisti. P.ovrši·ne za fitosociolo\Š'ke (.bolje rečeno floristične) popise verjetno niso bile 
ustrezno iz.brane in !;O zaje-le najbrž razne mešanice in preho,de, vsaj ta;ko bi se dalo 
sklepati iz ta:belamih -poda1Jkov. Ra;wn tega gre tukaj v ne.katerih primerih za nedoY.o

ljeno zamenjavo važni.h II'astlinsk•ih ·vrst zeliščnega (Ranunculus fjcaria, Primula offi
cinal is i. dr.) in cel·o drevesne-ga sloja (Quercus conferta zamenjan s Qu. pubescens ozir. 

s Qu. cerris!), kar se slednj i č tudi gozdarskemu strok.ovnjaku ne bi smelo dogoditi . V tabeli 

se nava•ja med >}značilnimi v~tami in i;zraziio acidof.ilnimi spremljevalkami<< več rastlin, ki 
so značiL1e za bazifilno-nevtr·ofilne gozdne ·združbe (Asperula odorata, Arum maculatum~ 
Epi-lobiom montanum i. dr.). RastLin,i De.ntaria bulbif era in Corydali.s wwda (str. 58) sta 

prav tako značilni za baJ:ifilne bukove gozdove (Fagion), ne pa za acidof.ilne ko·sta-njeve 
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in gradnove sestoje (Quercion rohoris-sess iliflorae). V tako neprečiščeni obliki se · floristični 
popisi ne bi smeli pojaviti ne v besedilu in ne v tabelah. 

Tudi .podatki o ekolo~kih razmerah in gospodarskem stanju o.stalih dveh arealov 
domačega kostanja s·o ·obsežni in zelo poučni ter nudijo solidno podlago za po•drobncjše 
preučevanje, ki ga pisec napoveduje. Zanimiva ter za ekologijo domačega kostanja, ki še 
vedl110 ni dovolj jasna in v nekaterih ·o·zirih še sporna, ter pomembna so dognanja z. 

eksperimental-ne postaje »Pašino brdo« 'Pri Sarajevu (930 m), kjer so gojitveni poskus i 
odkrili nekaj važnih hiološko-ekoloških lastnosti te drevesne vrste. 

V·klj-ub nekaterim pomanj,kljivostim, ki so v glavnem f.orma.Inotehnične narave, in 
vkljub strokovni neza.:nesljivo.sti botanično-fito.sociološkega dela ra.zprave, ki sem jih 
nekoliko ostreje p-oudaril, mornm dati direktoJ\ju ]. Sušicu polno priznanje za njego-vo 
visokovredno in us-pelo -delo. To delo pomeni dragocen prispevek k biološko-ekološki in 
gozdnogospodarski problematiki domačega kostanja na področju Bnsne in Hercegovine, 
ki je bilo v tem pogledu doslej najbolj zanemarjena . .Zelimo, da bi svoje raziskovalno 
delo uspešno nadaljeval z :delovno Vl~trajnos-tjo in s -kritičnim duhom, ki ju razodeva ta 
prva raz.p.rava, ter -da bi .kmalu sledila podrobna študija· ·obeh še neobdelanih kostanje
vib arealov. 

Dr. Maks W ra b e r 

PREDPISI 

ZAKON O OMEJITVI PREDELA VE LESA IGLA VCEV 

(Uradni list LRS št. 26 z dne 8. 7. 1954) 

l. člen 

Da se zagotov·i smotrna predelava lesa iglavcev, se omeji predelava ta:kega lesa po 
določbah tega za.Jcona. 

2. člen 

Prepo-vedano j e žaga,ti hlod<Wino iglavcev pod srednjim premerom 22 cm. 

Izvršni svet lahko določi z uredbo za p<>'samezne okraje večji ali mMljši srednji 
premer, vendar ne pod 20 cm in ne nad 24 cm. 

3. člen 

Te:sanje tram<J·v iz okroglega lesa iglavcev v gozdu in zunaj gozda je prepovedano. 

Izvršni svet predpiše z uredbo, ob kakšn-ih po•gojih je dovoljeno tesa.nje tramov iz. 
okroglega .lesa 'iglavcev za po-trebe •kmetij-skih gospodarstev. 

4. člen 

V drva se sme }Hcdelati samo ta-k les i.glavcev, ki ga ni mogoče uporabiti za tehn ičn e 

111 druge industrijske namene. 

bvršni svet pre-dpiše z uredbo, ob kakšnih pogojih je dovoljeno predelaNati •tak les 
v drva za potrebe kmetijskih .gospodarstev. 

5. člen 

Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali s kaz.nij·o zapora do 30 .dni se ka ;muje 
za prekrše-k, kdor v nas.protju z določbami tega zaikona ali uredbe, ki jo izda Izvršni svet 
po 2., 3. in 4. členu tega zarko.~a , žaga hlodovina iglavcev, teše trame iz okroglega· lesa 
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ig1avcev ali izdeluje drva .iz takšnega lesa iglcvvcev, ki ga je očitno mo.go.če uporabiti za 
tehnične ali druge indus.trij·ske ·ilamone. 

Kdor stori prekršek ia: prejšnjega odstavka iz koristoljubja, se kaznuje z denarno 
kaznijo .do 50.000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni. 

če stori pretkršok :itl prvega odstavka tega člena pracvna oseba, -se .kaznuje .z denarno 
kaznijo do 100.000 dinarjev. Poleg pravne osebe se >kaznuje s ka:znij-o po prvem oziroma 
drugem odsta;v,ku tudi vodja ali. ·odgovorni uslužbenec . pravne osebe. 

Poleg kazni po prejšnjih ·odstavkih se lahko izreče k-ot varstveni llikrep tudi delen 
ali celo.tni -odvzem lesa, ki je predmet prekrška, če storilec lesa več nima, pa odvzem 
iikupička oziroma vrednosti ta~kšnega lesa. 

6. člen 

Ta zakon ve-lja od dneva ohj<11ve v »Ura~dnem listu LRS«. 

St. U-133/54 . 

P redsedni•k 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko-l. r. 

Ljubljana, dne .30. junija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupU:ine 
Ljudske rep.nblike· Slovenije 

UREDBA 

P redsedni:k 

Lzv.ršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS: 

Boris Kraigher l. r. 

O PLACEVANJU PRISPEVKOV V SKLADE ZA OBNOVO, GOJITEV IN VARSTVO 
GOZDOV TER O UPORABI TEH SKLADOV 

(UI'adni li-st LRS; št. 26 z dne 8. 7.' 1954) 

l. ne.n 

Prispevki v sklade .za obnov.o, gojitev in varstvo go.zdov (v nadaljnjem besedilu : 

g()zdni skladi) se plačujejo od 'Vsega lesa, ki se poseka ali kako drugače podre (v nadalj
njem besedilu: posekani les) v gorzd<Wih, drevesnih pasovih, ki varujejo tla pred vetrom, 

peskom ali vodo, in na gozdnaJtih pašnikih. 

2. ·Člen 

Od lesa iz gozdov splošnega ljudskega premoženja se plačuje v gozdni s:klad celotna 
dose.žena cena lesa na panju, od lesa iz zad.ružnih in zasebnih gozdov pa prispevek po 
tarifi , ki je ses.f.avni del te rtm!dbe. 

3. člen 

.Prispevek se plača v gozdni 5·klad tistega okraja (mesta), na katerega abmočju je bil 
les posekan. 

4. člen 

Ob.veznost za plačilo- pr-ispevka nastane z dnem, ·ko. se les žigosa in pri panju premeri. 
Prispevek za gozdni SJklad predpiše .z odločbo (plačilnim nal-o.gom) okrajna (mestna) 

u.prav..a za .go.zda-rstvo, na katerem 01bmočju je bil les posekan. 
Pri8-peved< se odmeri od tis-tega gozdnega sot'timenta, ki ga zavezanec odsvoji ali 

upora~bi. .. 
Zoper odločb-o o· odmeri prispe-Vka je. rv 15 dneh po prejemu odločbe .do,voljena pri

tožba na Upravo za gozdarstvo LRS . Prito~ba nima odložilne moči. 
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5. člen 

S pogodbo, kj jo sklene okrajna (mestu~) uprava za gozdarstvo o i2'1koriščanju gozdov 
splošnega ljudskega premo2enja, se lahko določi, da ko-ristou iz take pog.odbe plačuje 
na račun prispevka mesečne akontacije na podlagi v preteklem mesecu posokanega lesa 
in p-otrjene kalkulativne cene lesa na panju. 

V takem primeru okrajna (mestna) upra..va za. g-ozdarstvo na :koncu leta dokončno 
obračuna prispevek za · gozdni -sklad glede na količino v pTeteildem letu posekanega lesa 
·in dejan*'o dosežene cene lesa na panju in i.zda o tem odločbo (plačilni nalo:g). Če je 
plačal zavezanec z akontacijami manj, kot znaša predpisani prispevek, mora doplačati 

razhko, v gotidni sklad, če je plačal več, se mu presežek vme. 

6. člen 

Prispevek je treba plačati v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe, akontacijo pa v 
15 dneh po dospelo9ti. 

Od nepravočasno plačanih prispevkov o-ziroma akontacij'"· .se plačaj-o 9% zamudne 
obresti. 

7. člen 

Uprava za gozdar>'!tvo LRS lahko v po~amez.ilih primerih zavezanca deloma ali 
v celoti oprosti plačila prispevka za gozdni skh.d: 

l. od lesa, ki ga zavezane<> neposredno uporabi za poprawilo ali o-bnovo svojega 
stanovanjske-ga ali gospodarskega poslopja, ki je bilo uničeno po naravni nezgodi 
(požaru, viharju, snegu, poplavi, pla.z.u in podQibno) ali po vojn-ih dogodkih, in tudi 
-o.d lesa, tki ga za!Vezanec da drugemu za -tai< namen; 

• 2. od lesa, ki ga zaNezanec odda za neposredno uporabo pri gradnjah v zvezi 
s komunal-nimi potrebami (šole, g~iLski dom-ovi in podobno). 

Po-polna oprostitev prispev.ka· -se lahko ·dovoli. samo, če je zavezanec za namene 
iz l. ali 2. točke prve.ga ·odstavka dal les -brezplačno ali če je v primeru iz l. točke 

uporabil les za svoje po-trebe. 
Če se les ne uporatbi v enem letu za namen, za katerega je bila dovoljena oprostitev, 

!zgubi oprosti-tev veljavo. 
8. člen 

Sredstva goz.dnih skladov so naložena na po-sebnih računih pri pristojnih podružnicah 
Naro.dne banke FLRJ oziroma pri ustreznih komunalnih han,kah. 

Blagajniš:.ko sluJJbo za gozdni sklad 01prav.lja ba·nka, pri kateri je račun sklada. 

Banka, pri kateri je račun okrajnega (mestnega) -sklada, preod.Jkaže najpozneje. do 25. 
v.sa,kega meseca na bančni ra·Čun občinskih 5:kladov oziroma republi.škega sklada del 
-priSipev.kov, ki pripadajo tem gozdnim skladom. 

9. nen 

Vsak sklad ima svoj predračun doho.dko-v ·in izdatkov. Predračun skla-da je sestavni 
del uSltreznega proračuna. 

Odredbodajalec predračuna o-krajnega (mestnega) oziroma republišJcega sklada je 
-okrajna (mestna) o-ziroma republiška uprava za gozda-rstv{), odredbodajalec predračuna 

oočinskega gozdne.ga &k.taua pa komisija za proračun oh~inskega ljudskega odbora. 

10. člen 

Prispevek od lesa, posekanega v go·zdo:vih o-ziroma na zemljiščih splošnega ljud
.skega premoženja se plačuje od l. januarja 1954 dalje. 
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1 l. člen 

Zavezanec, ki da v zvezi z odmero prispevka neresnične P'odatke na š.kodo gozdnega 
sklada, ·stori prekršek in se 1kaznuje z .denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z zaporom. 
do 30 dni; če dejanje ni :kaznivo po kazenskem zakoniku. 

Če stori prekršek iz p-rednjega ods1avka pravna oseba, se kaznuje z denarno kaznijo· 
do 100.000 dinarjev. Poleg pravne osebe se kaznuje z denarno kaznijo iz prvega odstavka 
tudi vodja oziroma odgovorni uslužbenec pravne osebe. 

Poleg kazni po prejšnjih ·odstavkih se lahko izreče tudi varnostni ukrep odvzema lesa, 
ki je predmet p-rekrška, če zavezanec lesa nima več, pa varnostni ukrep odvzema izkupička 
za tak les .oziroma vrednosti takega lesa. 

12. člen 

Uprava za gozdarst'V·o LRS predpiše navodilo za enotno poslovanje gozdnih skladov 
v Ljudski repubhki Sloveniji. 

13. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 
Ko začne veljati ta uredba preneha veljati uredba o tarifi prispevko;v glede za 

s·klade za obn-ovo gozdorv od lesa iz zasebnih in za·družnih gozdov (Uradni list LRS~ 

št. 10-28/54). št. U-127/54 . 

Ljubljana, dne 2. julija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Priloga 

Predsednik: 
Boris Kraigher l. r. 

k uredbi o vplačcvanju prispevkov za sklade za obnovo, gojitev in varstvo gozdov ter 
o uporabi teh skladov 

TARIFA PRISPEVKOV ZA GOZDNE SKLADE 

Za•p . 
št. 

Hrast: 
l. Hlo·di za 
2. Blodi za 
3. Blodi za 
4. Piloti 
5. Drogo"Vi 

S"Orti-ment 

2 

žago do 49 cm AB 
žago nad 49 cm AB 
furnir 

6. Blodi za prage 2,3 m do 2,6 .ro 

če so mien
taci-j~e cene 

fco vagon 
a.J.i žaga 
oo din 

3 

maša pr:i·spevek za vrednootni razred 
I. JI. III. IV. V. 

din 

4' 5 6 s 

I. Obli les v m3 

9 .000 4.500 3.700· 2.800 2·.000 1.300· 
10.000 5.500 4.700 3.800 3.000 2.300 
14.000 6.500 5.500 4.500 3.500 2.500 
13 .000 5.800 4.800 3.800 3 .000 2.200• 
10.500 4.000 3.200 2.600 2.000 1.400 

6.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500· 
7. Hlo·di ·za prage do 1 ,G m ter drug ~ehni~n-i 5.500 2.200 1.700 1.200 700 200· 
8. Jamski les 5 .000 2 .000 1.500 ) .000 600 200· 

] es en: 
9. Blodi za .žago do 39om AB 

1 O. Blodi za žago nad 39 cm AB 
8.000 4.200 3.500 
9.000 4.800 4.100 

2.800 2.300 1.800> 
3.400 2, 700 2 .00(}, 
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Ce so orien-

Zap. 
tacijskc cene 

SoPtimcnt fco vagon znaša prispevek za vredno-stni razred 
št. ali žaga I. II. III. IV. V. 

do din din 

2 3 4 5 6 s 

11. Hlodi za furnir 10.000 5.500 4.700 3.800 3.000 2.300 
12. Hlodi za žago C in drug tehnični les 4.500 1.800 1.500 1.200 900 600 

Bre~;t: 

J S. I-Ilo-di AB za žago nad 30 cm 6.500 3.700 3.100 2.500 1.900 1.:300 
14. Drug tehnični les 3.500 1.600 1.200 800 400 100 

Bukev: 
15 . HJodi w. furnir 10.000 4.800 4.100 3.400 2.600 :?.000 
16. Hlodi za Luščenje 9.000 4.300 3.600 2.900 '2.100 1.500 
17. Hlodi za ža.go AB 7.000 3.200 2.500 1.900 1.300 700 
18. Hlodi za žago c in hlodi za prage 4.500 1.800 1.400 1.000 600 200 
19. Jamski les 3.500 900 700 500 300 100 
:?0. Kolarski in dru.g tehnični les 4.500 1.500 1.200 900 600 300 

Kostanj: 
21. Hl<Jdi za žago 6.000 3.500 2.900 2.800 1.700 1.100 
22. Drogovi 7.000 3.800 :3.200 2.600 2.000 1.401) 
23. Drug tehnični les 4.500 1.600 1.200 800 400 200 

Gaber: 
24. Hlodi za žago 4.500 2.200 1.600 1.200 800 500 
25. Jamski les 3.000 900 700 500 300 100 
26. Drug tehnični les 3.000 1.000 800 500 300 !OO 

·crni g-aber: 
2i. Hlodi za žago 111 12.000 4.800 4.000 3.200 2.400 1.700 
28. Drug tehnični Les .4.000 1.500 1.200 900 600 300 

Oreh: 
29. Hi odi za furnir 15.000 8.500 7.500 6.500 5.500 4.500 
30. HLodi za žago 8.000 3.800 3.200"' 2.600 2.000 1.600 
31. Drug tehnični les 4.500 1.800 1.300 900 600 :300 

Javor: 
32 . HLodi za furnir 13.000 6.500 5 .700 4.900 4.100 3.300 
33. Hlodi za žago AB 8.000 4.200 3.500 2.800 2.300. 1.800 
34. Drug tehnični les 4.000 ' 1.500 l. OOO 600 400 200 

Drugi otrdi listavci: 
.35. Hlndi za žago 5.000 2.400 2.000 1.600 1.200 800 
.36. Drug tehnični les 3.000 1.300 1.000 700 400 lOO 

Lipa: 
37. Hlodi za luščenje 8.000 4.100 3.500 2.900 2.300 1.700 
38. Hlo.di · za žagd · AB 5.800 . 3.200 2.700 2.200 1.500 1.200 
39. Drug teooični les 3.200 1.500 1.200 90.0 600 soo 

T ·o pol 1n vrba: 
40. Hl<>di za luščenje 7.500 4.000 .~.400 2.800 2.200 1.600 
41. Hlodi za ši hi ce n/25 cm 6.000 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 
42. Hlodi za žago AB 5,090 2.400 2.000 1.600 1.200 soo 
43. Drug tehnični Je. s 3.200 1.200 900 600 300 100 

Je-lš a in breza: 
44. Hlodi za luščenje 6.500 3.600 3.100 2.600 2.100 1.600 
45. Hlodi za žago AB 5.000 2.400 2.000 1.600 1.200 800 
46. Drug tehnični les 3.200 1.500 1.200 900 ~ . 600 300 
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Zap. 
št. 

Sortiment 

2 

J e 1 k a 1 o s m r e ,k a : 
4 7. Resonančna hlo-dovina 
48. Hlodo·vina .za luščenje 
49. Hlodovina za žag-o ABC 
50. Jambori 
51. Pilo-ti 
52. Dro·govi za elcktr01vode 
53 . Dro-govi PTT 
54 .. Celulozni les nenaklan in nerazžagan 
55. Les za lesno volno · 
56. Jamski les 
57. Drug tehnični les 
58. Dolg gradbeni les 

Bor: 
59. Blodi za žago ABC 
60. Piloti . 
61. Drogovi za eleldrovode 
62. Dro·go_vi PTT 
63. Jamski los 
64. Dru.g tehnični les · 

Mac e:s en: 
65. Hl·o-di za žago ABC 
66 .. Pilorti 
67. Drogovi vseh vrst 
68. Drug tehnični les 

če so -orien
tacijske cene 

fco vag-on 
ali žaga 
do din 

znaša pri-spevek za vrednostni razred 

3 

16.000 
7.200 
6.500 

13.000 
12.000 
11.000 

8.000 
6.700 
5.000 
6.000 
5.500 
7.500 

7.000 
12.000 
11.000 
9.000 
6.700 
5.000 

12.000 
14 .000 
11 .000 
6.000 

I. II. III. IV. V. 

4 

8.000 
3.400 
3.300 
8.000 
6.300 
7.300 
4.000 
2.000 
2.200 
2.000 
2.000 
3.000 

3.700 
6 . .300 
6.300 
4.300 
2.000 
2.000 

7.000 
9.000 
8.000 
3.500 

5 

7.000 
2.900 
2.900 
7.000 
5.500 
6.500 
3.400 
1.500 
1.800 
1.500 
1.500 
2.400 

3.300 
5.400 
5.400 
3.600" 
1.500 
1.500 

6.000 
8.000 
7.000 
3.000 

din 
6 

6.000 
2.300 
2.300 
6.000 
4.700 
5.700 
2.800 
1.000 
1.400 
1.000 
1.000 
1.800 

2.600 
4.500 
4 . .500 
2.900 
1.000 
1.000 

5.000 
7.000 
6.000 
2.500 

5.000 
1.600 
1.700 
5.000 
3.900 
4.900 
2.200 

600 
1.000 

600 
600 

1.200 

2.000 
3.600 
3.600 
2.200 

600 
600 

4.000 
6.000 
5.400 
2.000 

8 

4.000 
1.000· 
1.100 
4.000 
3.100 
4.100 
1.600 

200 
600 
200 
260 
500 

] .400 
2.700 
2.700 
1.500 

200 
200 

3.000 
5.000 
4.000 
1.500 

II. Tesan in klan les v m3 

69. Pragi hrasta 2,3 do 2,6 m 
70. Pragi bora, meces.na, kostanja in alkacije 

vseh vrnt 
71. Pragi hrasta do 1,6 m 
72. Pragi bukovi vseh vrS'-t 
73. Tesan les iglavcev 
74 .. Skodlje 

14.000 

10.000 
10.000 
12.000 
12.000 
40.000 

3.800 3.100 2.400 1.600 800 

3.000 2.300 1. 700 1.000 400 
3.300 2.600 1.900 1.200 400 
3.400 2.700 2.000 1.300 500 
4.600 4.000 3.400 2.800 . 2.2.00 

19.000 16.000 14.000 12.000 10.000 
75. Doge (zaračuna se po porabljeni hlodo-vini) 

III. Prostorninski les v pnn 

76. Drwa trdih listavcev AB 
77. Dnva mehkih listavcev 
i8. Drva iglavcev AB 
79. Drva ~trda C 
80. Drva za o.glje in odpadki 
Sl. Celuloxn-i les bukov, topolov, vrbov 
82. Taninski les kostanjev 
83. Taninski les hrast-ov 

1.800 630 
1.200 500 
1.300 1.300 
1.300 

900 
3.500 1.000 
2.300 850 
2.000 650 

IV. Drobni sortimenti 

84. Hmeljev:ke po }<.omadu 
85. Vinogradniško kolje p·o ,k·oma·du 
86. Drogovi za vodnjake pot tok. m. 
87. Novoletne je1ke do· 1m po ;kom.adu 
88. No;yo}etne jelke nad 1 m -po ·komadu 
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100 
16 
27 
60 

109 

25 
5 

15 
25 
40 

500 
300 

1.000 

800 
700 
500 

20 
4 

12 
20 
30 

350 
100 
700 

600 
550 ' 
350 

15 
3 
9 

15 
20 

200 
50 

400 

400 
400 
200 

10 
2 
6 

10 
15 

50 

100 . 

100 
200 
50 

5 
1 
s 
5 
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2 

Vrednostne razrede, predvidene s to tarifo,' določijo O<k:rajne {mestne) uprave za 

gozdarstvo. 3 

Prispevki, določeni v .tej tarifi , veljajo ,za tržne cene fco ·vagon oziroma za hlodo
vina fco žaga, doJkler se .te cene ne povišaj.o za več kot 10% nad orientacijske cene iz 
te tarife. 

Ce -se tržne cene dvignejo za ·več J<,o.t lO% nad orieDtacijsko ceno iz te tarife, se za 
presežek nad 10% plača še dodatni .prispevek po tejle lestvici: 

Dosežen presežek 
v% 

10-20% 
21-30% 
31-40% 
41-50% 
51--60% 
61-70% 
71-80% 
81-90% 
91-100% 
nad 100% 

4 

Dodatni prispevek od 
razlike med dejansko tržno 
ceno in za 10% povečano 

-orientacijsko ceno iz te tarife 

30% 
50% 
60% 
66% 
70% 
73% 
76% 
79% 
81% 
82% 

Od lesa, li ga porl!Jbijo zasebni lastniki in posestniki gozdov za la&tne potrebe, se plača 
_25% o-d zneskov, določenih v tej tarifi. 

ODLOčBA O PREOSNOVANJU INšTITUTA ZA GOZDARSTVO IN LESNO 
INDUSTRIJO LJUDSKE REPUBLIKE SLOVEN,IJE 

(Uradni list LRS št. 24, ·z dne 24. 6. 1954) 

l. Inštitut za g-ozdarstv-o in lesno industrijo Ljudske republike Slovenije pri samo
. stojni fakulteti za agr-onomijo, go-zdars-tvo in veterinarstvo .se preosnuje v Inštitut za 
gozdno in lesno gospodarst·vo Skwenije kot finančno samostojen zavod. 

Sedež ·inštituta je v Ljubljani. 

2. Inštitut ~luži p-otrebam faJkultete za agronomijo, gozdars-tvo -in veterinarstvo- ter 
p'()trebam go.zdnega in les-nega .gospodarstva ·ter ima zlasti tele naloge: 

a) z razisk-ova-lnim delom pospešuje razvoj znanosti in go~po-darstva na področju 
gozdarstva in lesne industrije; 

1b) spremlja razvoj ·gozdarstva in lesne industrije doma in ~rugod ter uvaja zrnan-
stvene pridobitve in izkušnje .na .tem po-dročju v prak-so; 

c) p~ narot':ilu. razi-skuje in ocenjuje naprave in -t~nične po.s~op.ke; 

č) pomaga· fakulteti pri .znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem delu; 
d) pospešuje iz-obrazbo in izp-opolnjevanje stro-kovnjakov in delavcev; 
e) sodeluje -pri projekti,vnih delih. 
3. Inštitut upraiVlja ,v~.e premoženje do.s~anjega Inšti1u·ta za gozda·rstv·o in lesno 

industrijo LRS. 

6. P.lače uslužbencev in delavcev inš-tituta se določajo po predpi-sih 37 . člena uredbe 
o finančno sarp.o..sto jn~h z~ vodih. 

7. Za zadeve iri ~;loge inštituta je pristojen Svet za prosveto in kulturo LRS. 
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8. Z dnem uveljavljenja te odločbe preneha veljati odiočba o spremembi odločbe 

o ustanovitvi Gozdarskega inštittuta Slovenije (Uradni list LRS, št. 22/52) . 
9. Ta odloč-ba velja od dneva o:b jave v »Uradnem lis.tu LRS« . 

St. 385/3-54 Ljubljana, dne 21. junija 1954. 

Izvršni s.vet Ljudske skupščine Ljudske republike Slo'Venije 

P redsedni1k: 

Bo·ris Kraigher l. r. 

ODLOK 
O PROMETNEM DAVKU OD PROIZVODOV IZKORISCANJA GOZDOV 

PANOGE 313 

(Ura·dnl list LRS št. 10 z dne J 8. 3. 1954) 

Prometni davek se plačuje od tistih lesnih sortimento.v in v tistem aJbsolutnem znesku 
ter merski enoti, ki jo navaja preglednica v II. točk>i tega odloka. 

l. Drva v.seh vrs.t 

2. Tt drogovi in piloti 
3. Tesani hrastov.i pragi 
4. Tesani bukovi .pragi . 
5. Tesan les 1iglavcev 
6. Furn-i-rski orehovi hladi 

II 
din od prm 

300 
din od m3 

700 
1500 
1000 
3000 
1500 

7. Drugi soortimen.ti od -izkonAščanja gozdov, razen .tanin'~kega, co1uloz.nega in 
jamSJke.ga lesa .ter hmdljeV1k .in ko~ja . . . . 1000"' 

III 

Stopnje prometnega davka po II. točki tega odl•oka so enake za vso Ljudsko republiko 
Slovenijo. 

IV 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«. 
St. U-10/54 

Ljubljana, dne 26. februarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik : 
Boris Kraigher l. r. 

* UI_P(l-štew-an je spreminjevalni odlok, objavljen v Uradnem listu LRS, š-t. 16 z dne 
29. 4. 1954. 
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_.POZDRAVNi GOVOR LjUBčA ARSOVA NA .II. KONGRES.U 
ZVEZE DJT .GOZDARSTVA- IJ:' LES-NE !NpUSTRIJE {LRJ 

Tovariši in tovarišice! Pred koncem 
vašega drugega kongres_a in posvetova
nja gozda;rski'h strokovnjakov vas po
zdravljam v .imenu Zveznega izvršnega 
sveta in želim pri delu najboljši uspeh. 

Tukaj ste ·v okviru $VO jega drugega 
kongresa zn posvetovanja fJostavil.i y _di
skusiji mnoga pistvena vpraian_ja na
daljnjega razvoja go-zdarstva in lepy,e 
industrije v naši državi. 7 alw fn?ciatj.vo 
je treba toplo . jJozdraviti. Zavzem:mje · , 
strokovne društvene organizacije .jJri 
resne'm obiav~avanju o-snovnih fn·oble
mov stroke jJomeni velih uspeh v razvoj-il 
njt:~e .d_ej_avnosti. PristofJanje k - obia·u~ 
riavanju proplemov· na ta način, jJosebno 
v tej gospodarski _j){mog.i, bo prispev.alo 
ne le k boljšim in jJrcroilrie jšim ukrepom 
za njen ·;azvoj in napredek, temveč bo 
pomagalo twli naszm gospodarshim 
organizac-ij ar}~ . in državnim orgrinom· do 
ustreznih ukrepov za. 'dosego teh nalog v ' 
frraksi. 

čJan· ·-rmrštiega sveta ·FLRJ tov.· Ljubčo 
Ansov .poo:dravlja kpr-gres 

• ~. 1 A 

'I oda ne samo to: Tak ·način obravna:uanja p-roblemov . g(ndarstva boJ J~eposrednv 
in _ Šft. bolj zainteresiral gozdar s he stroko-vne· delavce za' njihovo rejevanj~' in 'uvaja
lije v. življenje. s_ ·postavljrmjem 'mi široko diskusijo ()snovnih. pro:b_lediov gozdarstva 
in lesne . i>zdustrife pa oodo pritegJl.ili pozorno_st in' povečali zcinimanje šitokih 
delovnih množic, da uvidijo njihovo pravo t'sebino. in .. varnost, krtr bo imelo za 
posledico, da bodo liitreje menjali svoj odnos do gozdov in do njihove~a ·izkori
ščanja. Zdi se mi, da m·oTwn na to opozoriti~ ker ta o_dnos do g(i}enja in izlwri
ščanja gozdov kakor · tudi do ufwrabe lesa v mnogih krajih ·ni tak, kalwr bi 'mo·ral 
biti, čefJ1·av se iz _ dne-ua v dan izboljšuje. . ' · 

Tovariši in tovariJice! Od- vse'h gospodarskih panog v . naši državi je bilo 
gozdarstv~ tisto, ki je v prve'm obdobju industrijske izgradnje !iwr.___alo prene_~ti znaten 
del bremena. v tej periodi smo p-o sili razmer mo-rali nadaljeval~ z _dotedanjim 
načinom eksploatacije in izkoriščanja, lier so jJotTebe · ob~zove in ind?tstrijshe izgrad
nje bile velike. Razen tega smo z izvozom lesa p-ridobili naši' državi zriatn'a deviz;iri. 
sredstva. Kljub temu lqJdw ugotavljamo, da gozdar:stvo ni n_azatlopalo. Oizo. se res 
ni d'ovolj hitro razvijalo in v povojni dobi ni moglo .. refjti .v~efz. __ proble.m,ov~ _.lfi jih 
je jJodedovalo. 'Ob zaldjučku našega fJrvega obdobja industrijske in s iem tudi 
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rcio: ·isti .~ ne izgradnje se fJorajajo pogoji za hit1·ejše in bolj neposredno reševanje 
fJroblemov v tej gospodarski dejavnosti. Vaša diskusi_ja o teh problemih ter za
ključki in .sugestije, do katerih ste prišli, bodo vsekahor fJomaga.li, da se bomo tem 
problemom bolj pravilno približali. 

Ni dvoma, da si moramo postaviti ?Jalogo, z ustreznimi ukrepi čimprej mogoče 
doseči frravilen odnos med prirastkom in sečnjo lesa. V tem smislu morarruJ rešiti 
vrsto vprašanj: o načinu eksp·loatacije in predelave lesa, o zamenja:vi lesa z drugim 
materialom, o melioraciji naših gozdov in odpiranju še. neodprtih . področij. To so 
veliki problemi v· razvoju go-zdarstva, ·ki j.ih . bomo v naslednjem obdobju lare 
reševali. Ali bo to mogoče doseči s tako dinamiko, kakor · jo· predlagajo vaši 
rf!f~rati,_ ali _ne, je zadeva konkretn_ega preučevanja #n na~ih gospodar~kih možnosti, 
k~ raste-jo iz dneva u. dan. ·· · ·· 

· Ob tej priliki ste razfn'avljali tudŽ''o sečnji za kmečke potrebe, pogo_zd.o·variju_ · in 
varstVu gozdov. Zdi se .mi, da bomo ·v racionalnejšem izkoriščanju gozdov veliko 
dosegli, če z .ustreznimi ukrep{ čimprej omejimo· in organiziramo· sečnjo: za "kmečke 
potrebe: . . · 

Tuka/ gre predvsem za -to, da individualna sečnja postopoma p"renelw ter da 
S(/ zadovoljitev kmečkih potreb na ' J'rv·eh in ostalem lesu omogoči Z organizirano 
skupinsko sečnjo v določenem letnem časovnem razdobju. T alw je treba doseči, da 
gredo ljudje v gozd po drva le v času sečne dobe. če to dosežemo, bomo v mnogih 
krajih tudi laže rešili vprašanje te drobne :sečnje z večjo zaposlitvijo delovnih 
ljudi v .takih: org~iziranih sečnjah-tu(ii frri samih gozdnih gospodar~tvih.* 
· · ·Tukaj je bilo tudi poudar]eno, da je pri nas precejšen del gozdne ·površine_· 

ogoljen in d~ je treba podv~eti ukrejJe za pogozdovanje. To je težka naloga. posebno 
v krajih, hjer je mnogo goljav ·in· kjer ·ljudje niso navajeni go jenja in čuv_anja 
gozdov. Pri reševanju tega vprašanja lahko naši strokomzjaki preko instituto·o, 
zavodov in gospodarstev·· mnogo več._ napravijo in ljudi za to zainteresirajo .. Po 
institutih in zavodih imamo celo v rsto uspešnih poskusov glede vrst in metod 
.pogozdo·f'anja, mislim pa, da se .v jn-allsi še ne uporabljajo v zadostni meri. GotQvo 
jq bilo do-slej za to malo materialnih sredstev pa tudi sedaj :jih··1fe bo vselej v 
potrebni lwličini, manjkalo pa je tudi poguma, da se doseženi rezultati v praksi 
hitreje in bolj široko· uporabijo. Mislim, da je treba glede uporabe teh izkustev bili 
pogumne;"ši in vztrajnefši. 

Zelo važno je vprašanje varstva gozdov. Ne mislim tukaj na zaščito · pred 
boleznimi in mrčesom, ki jo je treba. širše in boljše organizirati in za kateri namen 
se odrejajo čedalje večja sredstva. želel bi poudariti potrebo mnogo večje zaščite 
gozdov pred uničevanjem, ki ga povzročajo živina in marsikje tudi ljudje. 
V mnogih naših krajih v tem oziru še niso· odstranjene dolo-č~ne navade glede 
gojenja za gozdove škodljive živine - koze, izkoriščanja vejnika, nekontrolirane 
paše živine sploh, .nemarnosti in povzročanfa požarov itd. in temu podobno. Vse lo 
seved.a rrwčno prizadeva naš gozdni sklad in ·pospešuje uničevanje gozdov. Za pre
prečevanje tega smo v naši državi izvršili vrsto ukrepov kot zatiranje koz, prepoved 
izkoriš.čanja .vejnika in jJod., toda še vedno nezadostno in ne povsod, da bi se 
d:olwnčno odstranile zastarele navade glede gojenja in p-rehrane živine. Kjer so bili 
izvedeni ti ukrepi, lahko že v tem kratkem času opazimo ogromen uspeh v j;omlaje
vanju in napredovanju gozdov. Posebno se to opaža tam, kjer so bile koze zatrce. 
Te . ukrepe je treba razširiti' in uporabljati povsod. Toda ne zadostujejo samo 

~ Povedan<> ·Se nanaša na druge ljudske republike, kje.r kmetje nimajo lastnih gozdov 
m dobivajo les in drva i2 državnih gozd:ov. 
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administrativni ukrepi in prepovedi. Potrebno je mnogo naporov in prepričev(m ja, 
da ljudje sami uvidijo pravilnost teh ukrepov. Skoro sedem let vztrajne borbe je_ 
bilo jJotrebno za izvajanje zakona o p;epovedi 'gojenja lwz v Makedoniji in za 
prepričevanje· našega delovnega kmeta. Naš kmet kljub vsem težavam ·pri svoji 
preusmeritvi na drugo živino šele danes prizna, da so bili" ti ukrepi resnična 
pravilni in koristni. Tako bo vsekakor tudi z dntgimi ukrefn. Le-te pa je treba 
postopoma toda vztrajno izvajati. V tem oziru lahko ·naši strokovni kadri mnogo 
prispevajo s svojim javnim družbenim delom in s propagiranjem teh ukrepov ter· z 
razbijanjem starih načinov mišljenja in ncrvad pri odnosu d'elcnmih ljudi do gojenja 
in varstva gozdov. 

Probleme eksploalacije in pTedelave lesa bomo · reševali v naslednjih leti/z 
hitreje in laže, ker se je gospodarska moč naše države močno povečala. Pravta.ko si 
bomo frrizadevali zamenjati les z drugim materialom tako za predelavo kakor za 
ku.rjavo. Toda ukreniti moramo vse kar je v naši ·moči, da č-imprej in čim odločneje 
odstranimo zastarela naziranja, navade ·in odnose do gozdov ter glede uporabe lesa. 

Pozdravljam vas in ponovno želim, da bo vaš prispevek k izgradnji socializma 
v 'bodoče še večji in usp-ešnejši. · 

POTREBNO JE ORGANIZIRATI SOLIDEN SISTEM GOZDARSKE. 
STATISTIKE 

Ing. B-ogdan Babic (Beograd)* 

Statisti'ka .ko-t določena družbena dejavno-st se je- •S ·svojimi metodami razisko
vanja in preučevanja ~a-sovni.h pojarvov s p·odro-čja gospodarskega in družbenega 
življenja danes uveljavila kot važno· pomožno orožje za -sploono uravnavanje 
gospodarskega in družbenega življenja. B-rez natančnih statističnih infor~cij se 
us·pešno usmerjanje niti -enega sekto,rja go-spodar>skega in družbenega življenja niti 
misliti ne da. Sodobne statistične metode ~e danes -uporabljajo na mnogih rpcXlr.očjih 
znanstvenega •raziskovanja: v medicini, biologiji, nuklearni fizi•ki, meteorologiji, 
ekono.miki, a razne ankete na polju politi-čnega .in -družbenega življenja so: v mno.
gih deželah postale skoraj edini vir obv~čanja, na podlagi katerega se delajo 
sklepi, prognoze, odločbe itd. V razvitih deželah, zlasti v onih, ki so biJe obvarovane 
pusto~enja in razdejanja po drugi svetorvni vojni, je stati.stična teorija i:n njena 
široka uporaba v p-raksi ustvarila tak napredek, ki bo s siste:matsokim in vztraj.nim 
delom še dolgo o~yajal najnaP'rednejše evropske .zemlje. To se jasno ka.že v mno-gih 
evropskih učbenikih staystične teo·rije, tiSJkani-h in 1~danih po vojni 

Pa tudi pri nas je metoda -statističnega raziskovanja z dobro ·raz.v.ito in organi_
zirano mrežo za zbiranje podatkov na terenu rprav tako · pootaJ.a eden iz.med 
osnovnih elementov za uravnavanje gospodarskega :in dr.u.žbenega življenja. V vseh 
panogah .go-spodarske in -družbene dejavno-sti je ustva1rjen dobro izdelan sis.tem 
zbiranja in obdelave statističnih podatkov, kater.ih analiza -daje neobhodne ele
mente za vodstvo tekoče in perspektivne gos-po-darske politike, ki je zasnovana na 
družbenem planu. Lahko rečemo, da ima.ti evidenca in stati-stika v goS~podarsk.i 
delavnosti p-ri nas po večini že tudi neko, tradicij o, katere začetki pote:kaj o še iz 
časa administrativnega planiranja. To dej-stvo, omogoča, -da se v .teh panogah in 

* Clanek je izšel v reviji >}Šumarstvo<< 1954/7-8 in ga zaradi njegove aktualne 
vsobine v prevodu o·bjavljamo. - Ure dni št v <J. 
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če se p-9:kaže p~treba, -.lah'kQ-- takoj jn hitro razši~ri - ,področje statističnega ·pre-uče
vanja .. Na ·pod·l~gi -. do·bro· utr~e o-rganizacij-e obstoječe statistične službe, dalje na 
temdji~o-_ p _re1:1čeni metod-ologiji zbiranja osnovnih statističnih podatkov ni nobe
nega za,.d-ržk~ -- ~a razne ·do-polrritv.e -in razš-iritve pr.i ·preučevanju· ra,znih stati·stičnih 
mas. Tq je značilno ,za mnoge panoge -dejwvnosti: in-dustrijo, polje-delstvo, stav
barstvo ,·. 1promet, stanova-njsko:..;komunalno dejavnost, kruHurno-prosvetno,-- d"alje za 
statistiko ·.delovne -sile; )<aoko_r tudi._ za mnoge ·druge pano·ge družbene statistike. Da 
ne-- omenjamo posebej d-emografs-ke -statistike, ki je mor-da vse dru-ge p-anoge daleč 
prehitela, _- zlasti·. V •USpeŠnem metodolo~kem reŠevanju 'Problema statistiČnega 'pre- 
UČevanja prebivalstva, to je najobčutlj·ivejših statističnih mas. Razume se, da je 
napredek . v _stat!stičnem •preučevanju zgoraj navedenih področij ·v gospodarsbvu in 
dTužbene~- življenju .-zaznaven tud-i v kvantitativnem in ·kvalitativnem smislu: 

· Gozdatrstvu- ·pa, vzeto \kot pauo·gi· dejavnosti v celoti , ji še do danes ni uspelo, 
da bi ustvarila -tako statistiko; ·~i ·-bi kot 'ka'k ··dosledno izgrajen sistem 'zbiranja, 
obdelave -in anali.ze statistični4 poda-tkov,. po·stala sigu-ren instrument za .usmerjanje 
razni~ go~-dar~kjh panog. Ta n~dosf;atek občutijo· vsi, ki se bavijo· s p-reučevanjem 
eko-nomske problematike go•zdar-stva ali znanstvenim delom. -v IJ<.arki 'ožji :go·zdarski 
disciplini ali pa so na odgovornih mestih ·pri vod-stvu gozdnogospodarske politike. 
Splošno znano je dejstvo, da smo si pri ·rabglabljanju .katerega koli perečega 
p~o:bleffi3l goz~lp~'g,os.po~~rske pol-i-til~~e redno navbk_riž. z raZ·J?.i!p.i 'Števil~ni-mi _po
datki iz povs-em~· razno-li'čnift viro-v. · Prav ta-ko· je vse-m· znano-, da- prečesto· ti- viri 
niso pod·prti z noheno resno .znanstven·o- dO'kumentacijo. Povsem je razumljivo, da 
se na 1p-odlagi -takih podatko_v;, o kat~ri~ s~ s'ko:aj že .po pravilu vedno· in p-redhodno 
dolgo- razpravlja, ne mo·rejo !·;i~n ne ~Smejo sprejemati' n-obene važne odločitve, zlasti 
'lle odlo·čitve načelne važnosti. To, hočeš po-češ, .zavlačuje )n odla-ga ~preje~anje 
in .·izvajanj'e ; ,ustrez~ih' ;_!Wkrepov za :nadaljnJi uspešen ' razvoj gozdarstva -v ce.1oti. 
kar vsck-akor ;ni.v ·'.s:kiadu ,:s -sicer z:na:čiJno -'dinamiko današnjega -razvoja našega 
_gospO:da.rstva .. :· ·v -- .. .. ' - · _ _' 

· G:oid~:r$_ka' stati~tirka .. j-e . hila tudi v stari }ugo·slaviji v'odena. v povserri s'krom-' 
nem ' '. 0U)seg~ : : V'eliko '5_ttyi.fo raznih -. kategorij lastnikov gozdrie :_ ·pos-esti ·ter ne
e:qotnosf '~o_zcHi-r;sto-up:t'a~rga-'" ap~rata i.ri organizacije g.O.zdars·ke služ~e so _one
mogoči'li, da ·:se _·l,)a· .. cnoterl' tQači.n ·zbeto in_ obdelajo vsaj "-najelell1.eritarn~jši . .-podatki 
o _stanJu:-:in g\ha:n],i.i' goz.dne.g.a ·fonda. To j~ ime_lo -za posl~d~d),_ ---·c! ~. ~·<;: i~- s.ta)no. in. 
sistemati'ČI;H) , p'~l'agafa 'Ypefjava takega .·sistema :statistiČne s_lužb~ , - J'i_ -Qi 01mOgo-Č il' 
neokriijt:rt :- ;ypogJe'd _v_ ;s_t_aJ?.fe ·_ go-idnega fonda v celoti in ! -za·gotovjl "nakazovanje 

s.meri· ---~·a. .. n_a.ct~!j~H r:·~~o) · g?l:dap~v~ ... -·p.a: čep mv. ~e z~~~n-- ,~~jo~A?:r~~-- - -~4 .J.Q~l· .. 
v:scbo·val osp. ovna ·hacela za up·ravljanJe z· goz-dov1 m za tzkons-ca_nJ~ .- ter _za . r_a·z:po-
laganje s- Johdo.m lesne . 'mase,: venclar tedanji .·državni aparat ni--1-rnel .. dololenega 
interesa, da -u·-&:ede _. tr-'d'en· s .ist~m · eyidcric~ in -družbene -kontro'le.nad izk,oriščapje~ 
gozdov· ter :itporab'b· -fonda lesne· m:ase . . čimbolj so bili rtosild ... valrtih funkcij :v. 
bivšem d:ržavrien1: ·apadith··n~posiedno sami vmešani v mnoge predvpjne· ~el-~kc;·· 'afer~ 
v zveii ·z: : izkdriščanjem tedanje gozdne posesti, je naravno, da· so ·tudi sami 
od·klahjali- -sleherni ·na'čin ·kak~ dobro organizirane družbene ko11trole. Ka:ko p·roste 
roke je' ~ i:inie:ra stihij~ zgolj na pod-ročju ltkoriščanja gozdov, se vidi, če omenimo 
sa:mO' vse :la's-fni'k.e_ ·go-zdne pose-sti: s tire Jugosiavij'e. To so tele kategorije: Držav~, 
bano,virie; ·: n:estr~-~ - · obČ!·ne,· va·ške ~ ob·čl.ne, .zemljiške in agrarne sk·up-n.o?ti , pl~mena 
i'ri. orafsfva ;' 'rijwvne obč~·ne, ·_cerkvene in verske_ ustanove (vakufslke in ~amo~tanske) i 
razni &kladi, ' delniške ·družb~, ·.banke --i-n· hranilnice, ·gozdne zadru-ge, razne di·uge 
ustanoy e in d:r;užbe ter končno ind.iy.id·!Jalni _-p-rivatni lastnik. Povsem je jasn(:>-, da 
je bil fa vo1j·- · 1 s amega ' "značaja Tastrrlš'tva- _državni ,ap_arat neiadQ·~tn_o -'~interesira.n · hpa. 
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tudi ·nesposoben, da bi ustvaril objektivno .kontrolo nad. dejavnostjo ta·ktj velikega 
števila lastnikov. 1 

Edina evidenca, ki je mogla služiti, toda 1kot prav nesigwren ·vir -statističnih 
p·odaiko·v '(5e to samo· .onih v prometu z lesom), je bila evidenca fiskilnih· ~davčnih) 
državnih organov. Toda zavoljo ·korupnega ·d.ržav·nega aparata · niti ta ·evidenca ni 
,bila na ·potTebni višini. Ostale podatke o gozdnem .fondu in o njegovih izpremem
bah so vodili gozdars·ko-.u_pravni organi (banovinski in okrajni ter ,gozd-ne· uprave 
in direkcije). Pa tudi ti podatki niso bili enako vredni na vsem .tedanjem drža~vnem 
teritoriju. V podro·čjih dežele, v katerih je bil uveden kata.ster in kjer s-o · upravljali 
z· gozdovi na temelju goz·dnoureditvenih ela'boratov, so bili- podatki o gozdnem 
-fondu vseka·kor mno·go tkvali.tetnejši in popolnejši od' podatkov, ki so bili usno·vani 
zgolj na ocenah. Te raz.like .med 'Posameznimi področji. so t·udi -predstavljale eno 
izmed tehnič-nih motenj, ki so- do·prinašale svoj delež k odlaganju :Vlpdjave eno-t
nega sistema statistične službe v gozdarstvu. Tukaj je treba: naglasiti, da te, tako 
imenovane, tehnične razlike še v današnjih razmerah niso docela premagane in 
da bomo· zaradi njih' še · precej časa ·operirali .s podat-ki (·zlasti tistinli: o · fondu 
lesnih zalo.g), dobljenimi iz dveh vi·rov: l. iz -gozdnoureditvenih elabo.ra.to·v in 2. iz 
ocene na podlagi raznih inventarizacij. 

Pod pritiskom vedno večjega pomanjkanja lesa, stalnega večanja brezgozd
natih površin in goljav, . .katkor ·zaradi rastoče or;ga.nizi·rane kon'kuren·ce ·v prometu 
z lesom na svetovnem tr.gu, je bil državni aparat stare Jugoslavije prisiljen, da 
se resno peča s ·problemom ruvedbe nekega sistema poroČ·evalne službe,· ki ·bi zago".:. 
tovil vse objektivne olemente, potrebne za tekočo ·in per.s·pektivno·: ·politiko· goz
darstva. To je vodilo·, resda z veliko zamudo ·do· Navodil za vodstvo gozdne 
statistike ·in gozdnega gospodarstva, ki jih je predpisai minister za g"ozdove in 
"rudnike stare Jugoslavije •v feb-ruarju 1939. Na s-estavljanju teh Navodil je delala 
S'kupina dvajsetih strokovnjakov bivšega Mi-nistrstva za gozdove·. p,ri oceni tega 
sistema lahko rečemo , da je zajel vse panog-e -dejavni)sti v · gozdarstvu in lesni 
incl'ustriji ter da j~. ,gledan IZ ožjega strokovnega stališča, ohetaJ znači'len vpogled 
v celotno dejavnost go•z.darstva in deloma lesn'e industrije, .. I·zhajajoč :0·d ·- načina 
razdelitve . ohravnavane materije, ne upo·Števajo-č 1pri . tem n.jegovo .. ·oflganizaci'jsko in 
metodološko ~stran, se lahko .reče, da je ta ·sistem tudi pod. današnjimi pogoj i 
ustrezal. · 

Osnovna enota v tem sistemu je bil ter.itorij tedanjega okraja-mesta.· Za tem 
je :bila poseben teritorij bivše .banovine, na katerem se je vršila sumarna obdelava 
vseh . .statističnih podatkov iz pri,padajočih ol<Jrajev. Organi za ·zbiranje podatkov 
so bili okrajni in mestni gozdar~ki referenti, gozdarski odseki. bivših .b-anskih 
uprav in Ministrstvo· za gozdove in ru·dnike. Po navodilih je .b.ilo b·.eba: osnovati 
referat za statistiko·, ki je imel nalo-go, da 1;bira, obdeluje in objwvlja vse stati
&tične ·podatke iz .gozdarstva ·in lesne indrustrije za vse območje stare Jugoslavije. 

Poda~ki so se zbirali po vprašalnih p-o.lah -in obrelizc.ih, v katerih je bila 
razpore~ena vsa snov raznih panog ·gozdarske ~in lesnoiridu-strijs<ke ,dejavno·sti. Vsi 
spredaj navedeni lastniki so· 'bili obvezan:i izpo.Ini~i v1prašalne po.Je in obrazce in 
jih rv predpisanem roku vrniti okrajne:mu ,oziroma banovinskemu ·. referentu z.a 
go,zdarstvo. Okrajni referent je ohdelo!Val podatke •za o1kraj '·in jih. ·.tako ·obdelane 
dosta,vljal .ban.ovini. Na banov ini so sumarno obdelav.ali v.sako dejawnost -posebej ; 
te ba·novinske suma rije so 1pošiljali Minis~r'stvu ·za go.zd.ove, ki . je · končno vse 
puda.tke .statistično obdelalo. -Na ta način je bila kvaliteta :zbranih, . statističnih 
podatkov neposredno prepuščena .samim tedanjim las.tnikom : gozdne· posesti .. , Meto
dologija teh navodil ni predvidevala nobene o:bjektivne · kontt:ole. a-li ·kak drug 
jlačin zbiranja stati.stičn1h podatkov,· ki hi slonel na kaki obst'oječi znanst>veni sta-

229 



tisti čni Il?eto.di. lzj emno j.e bila v .. ,oa vodilih -določena budi možnost ankotiranja 
mestnih in vaških hišnih gospodarjev za ugotavljanje porabe lesa. Anrkete kot 
instrume~t za dopolnilna poročila in :morehi·tno poprava izvršenih ocen :pora;be lesa 
·So v -navodilih ·samo načelno O·rilejen·e, brez 'ka·kršnih koli .podro·bnejših in natanč,.. 
ne}ših navodil za UJporaho na terenu. To je :pa praktično puščala· vsalkemu okraj:. 
nemu gozdar.stlcernu referentu in ·dr.ugim organom na .terenu proSita -izbiro o načinu 
.izvedbe. ankete kakor· tud.i glede števila ·anketiraonih .gospodarjev. 

Zaradi nezanesljive evidence,. ia ·katero so podatke zbirali sami številni 
lastniki gozdnega ·pooestva, potem zavoljo relatwno majhnega dela gozdo·v, ki so 
b.ili zajeti z gozdnoureditveoimi c;laborati i.n bi mogli nuditi elernentarne stati
stične pndaot.ke o g<Yzdnem fo:l.).du ter končno zaradi pomanj·kanja široke mreže 
statističnih o.rga,nov, ta porqčev.als·ka služba n.i ·mo·gla nuditi pričakovanih razultatov. 
V resnici se je mo:gla· ta ·služba uveljav.ljati :in izpopolnjevati le v sami praksi. 
V tem -pa je ta služba obstojala le prav kratek čas ·zaradi izbruha druge svetovne 
vojne. 'Du'kaj je treba ·dodati še neke ra.zlog.e, ki so delno o.bjclctitne narave, delno 
pa .suhjoktivne in 1ki .SO< •pr.asv gotovo vplivali na kvaliteto z.biranih statističnih 
podatkov. Ni iZ'ključeno, da je bil program teh navodil v nekem smisl'u moTda · 
tudi maksimalističen, ker j.e na mah zahteval obilico izvirnih sta-tističnih podatkov, 
za 1<atere prej rri hi·lo nobenega obvestila. To je v-sekakor o·rgane na terenu pa·Č 
demnrali.z,iralo, :zato so ·s.po·ročall.i poda:tke ne da bi jih -prej pregledaJli, če so 
.natančni in 1po·polni. K temu •je vsekakor IPristpevalo tudi razmerje !kad-rov do 
biroknits·kega državnega .aparata, ki je izhajal .iz konsiitucionalne slabosti tedanje 
družbene ureditve. Toda pQjleg teh o:bjelktivnih r~zlogo·v kaže, da S•o· se statistika 
i<D nJjene zaMeve zaradi inercije gledale vedno kot nekaj, kar je po pravi1lu .zadn:je 
in .se sprejema lko·t izredna ·in neprijetna d'oHnnst, namesto da bi b-ilo ·-r.aZAmcrje 
ravno in povsem ohrnjeno .in •da. bi bila s-tatistika temelj vsakemu raciona.lnemti 
planskemu gospodarjenju . To je tukalj ·omen1jeno tudi zaradi :tega, ker danes ob 
doceb no·vih pogojih ne moremo reči, da smo· ustvar~l:i popo-lnoma enako· razm.~rje 
do statistike pri vseh naših kadrih, to je -razmerJe, tkaknšnega po srvo:ji veljavi 1n 
mestu v družbi in go·spodars.tvu tUJdi zasluži. 

Po omenjenih navodilih <So zbrani statistični podatki iz gozdarstva in lesne 
industrije na vsem ter:itoriju bi.~e ·države ·in so p-odaja-li stanj-e s koncem leta 
1938. Te podatke je objavilo Ministrstvo za go-zdove in rudnike leta 1940. Iz pr.ej 
navedenih razlogov ·se ti podabki ne rmorejo sprejeti kot .neoporečni statistični 
podatki, ter vsako· opiranje nanje vsebuje nevarno-st posplošenja, ki lahko povsem 
zastne pr.avo orientacijo o .stanju go·zdnega fonda. To posebno· velja za problema
ti·čne •podatke o· uporabi lesa v .stari Jugoslaviji. 

So·vražni·ko.va okupacija stare Jugoslavije je pri·zadela sistem poročevalskih 
s-lužb, ki je .na terenu jel komaj delowati. Povsem je razumljivo-, da med okupacijo 
ni moglo hi-ti niti -govora o kakem enotnem s-istemu evidence jn statistike v 
gozdasrstvu. OktUpator je naše ·go·zdno bogastvo poti·snil v službo vojnih ciljev in 
skrbel,. da brezOibzirno izko·risti vse g<Yz.dne objekte, kjePkoli se mu j·e na terenu 
nudila ano-žnost. Pod takimi -pogoji je okupator.ska administracija imela zgolj 
po·trebo za ·evidenco ·izvršenih sečenj, medtem ko so .bile vse .druge dejavnosti v 
goz·darstvu zanemarjene. Jasno je, da doha okupacije potemta~kem predstavlja 
veliko -praznino v ·zajemanju našega gozdnega fonda, ker je bila kontinuiteta 
-starega 1poročevalskega sistema -docela 1prekinjena. 

Neposredno po osvoboditvi ·dežele se je za potrebe plan.ske.ga -go·S!podarjenja 
pokazala ko-t ena najvažnejših nalog, zbiranje osnovnih statističnih. podatkov Q 

~tanju gozdnega fonda tako· v kv.antitativnem (pregled lesnih mas, površina zemijiš-: 
i. dr.} kakor v 'kvalitativ.nem smi<;lu (strukbura .go;zdnega fonda rpo lastni5tvu, po 
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tipiih 'gojitve in vr.s-tah drevja· itd.) . Te podatke j·e bilo treba p-reskrbeti oza vse 
področje FLRJ, a posebej ·Še z<1 vsako ljudsk~ •republiko. Edini podatki, ki so bili 
v_.tem času na voljo, -so bili :stati-stični •podatki iz leta 1939._ Državni sta•tistični ,ura-d 
FLRJ je 1predelal .te -podatke po republikah in v njih po okrajih. TaJko je vsaka 
republika .imela osnovne toda samo· orientacijske elemente o· stanju svojega -goz'd
nega fonda. Ti podatki so ib.il.i i·z dveh razlogov ~golj o-rientacij·ski:- prvič, način 
zbiranja, o čemer srno prej ,go-vorili, jim je jemal po·trebno zane'sljivO\St, a po drugi 
plati so sečnje, izV1rŠene med okupacijo, v mno:go.čem iz.premenile velikost skupnega 
fonda lesne mase, kakor tudi prej·šnjo splošno· strukturo gojitvenih. go·zdnih' tipov, 
vrste drevja, sestojev in dr. Zavo:l~o tega je Državni -statističmi urad -tudi organi
zi·ral anketo O· ·sečnjah, i·zvršenih med -okupacij~. Anketa se je vodila po oh·aj-nih 
go·zdar.skih referentib. Ker v .mnogih oklrajih ni bilo strokovnega -gozdarskega 
kadra, zato tudi rezultati te ankete niso bili povsem ,zanesljivi. Vendar so· -bili. ti 
podaflki edi-ni statistični ~podatki, ki so ,sJ.užili kot osno-va 1pri .iZdelaN.i perspektivnega 
plana gozda-rstva ·in lesne industrije, v trenutku uvodbe družbenega plana v 
našem go·spodarstvu. 

V pla-nskem ob>dohju je uveden v gozda-rstvu in lesni industriji sistem planske 
in operativne evidence, ki je v -glavnem o-rientir·ana na to, .da spremlja ·izvrševanje 
planskih nalog. Ta evidenca obs.ega izko-riščanje glavnih in postranskih gozdnih. 
proi.zvodo'V, obnovo- in vzgojo gozdov, medtem ko- so- bili ostali važni faktorji, ki 
vplivajo na stanje in izpremembe gozdnega fonda,. šele v drugem planu. Evidenca 
je v glavnem sprem·ljala ~vpremembe, •ki so n~tale v tedanj-em 1 državnem ali 
zadružnem sekto.rju lastništva, medtem iko je hil prirvat-ni .sektor izven organizi
rane ev.i:dence. Pa -tudi sam ddavni sektor ni bil v celoti za.:jd · s -to evidem:&;•· V 
prvem planu je bil •zgolj sekto·r republiškega značaja, a državni sektor loka.Ln~ga 
z-načaja je bil spremljan le v .toliko, .koJikor je bil obvezan nasproti 15plO-š.nemu 
ctružbenemu .planu ko·t njegova dopolnitev. Ta ·sistem evi:d-~nce ~e je ·m'errjal 
s·kladno z izprememba:mi same meto-dologije planiranja. S primerjanjem osnov-nih 
plan&ki:h pokazateljev, so se vzpo'I"edno· primerjal.i tudi -pokazatelji 1p-lanske evidence 
{od osno1vnih skupin •pro.izvodov ·do .zbirnih, do ključnih itd.). Razen tega so pogoste 
·i21premembe v gozdars:kem apara-tu imele velik vpliv tudi na izpn .. 'membo organi
zacijskih ob.lik evidence, -kar se je brez dvo-ma odražalo- v kvaliteti samih podatkov. 
Iz.premembe v o.rganizactj.skih oblikah upravljanja ·z go·zdovi SO· ustvarjaJe težave 
pri rokonslirulkciji ev.idenčnih podatkov iz katerekoE dej-avrrwsti ,gozdarstva. Bili so 
p·rimer.i, da se je celotna -dO<kumentacija o.b reor-ganizaciji na nek način izgubila. 

Jako skopi podatki- ·take evidence niso mogli zado-voljiti potreb t'ekoče jn 
perspektivne .gospodarske ·politike v· -go-zdarstvu. Za vodenje gospodarske politike. 
temelječe -na -stvarnih dejstvih, ·so v pll'Vi vrsti neobhodni zaneslj-ivi podabki o skup
nem gozdnem fondu .in njegovi ~strukturi iz r-a·znih gledišč. Ko't .drugi važen 
element je po·znanj'e ko-ličinske po•rahe lesa, kako-r tudi kategorij ipOtrošnikOIV po 
namenu in krajih po-rabe. Na osnovi toga bi se mo-gli uvesti ukrepi z.c racionali
zacijo uporaJbe in varčevanja z lesom. 

Za p-rid-obivanje osno·v:n.ih ,info-rmacij o stanju -gozdnega fonda v celoti, je 
-bi.la leta 194 7. o-rgani.zilfana hitra inventarizacija gozdov na vsem teritorij·u FLRJ. 
Metoda je dovo·lj znana vsem, ki so v tem 'Čas-u aktivno sodelo.vali ·pri inventari
'l.ac.iji. Zara-di hitrice, s katero je bilo to delo iz:vršeno, kakor tudi zavoljo 
udeležbe precej velikega števila neza:dostno s-troko-vnih kadrov, ti podatki niso 
povsem zadovo-ljivi. Poprava podatkov z revizijo- i-z leta 1951 je s planom d.olgo
ročne o-snove sečenj dala podatke o. celotnem -go-zdnem fondu, s katerim d~nes 
.razpolagamo. Po vsem -tem predstavlja .inventarizacija v resnici resno in veliko 
statistično akcijo, i-zvršeno pri nas po o-s~oboditvi. 
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,Drugat ~ečja stati-stična akcij<t _pri nas je bila izvršena z anketo o porabi ·tesa 
-v vaških b:i$nih . gospodau~tvih na teritoriju FLRJ, izpeljana v letu 1952. Ta ·anketa 
je bila izvedeiJ.a na pobudo bivše Glavne .uprav.e za go·zdarstvo LR Srbi'je. 
Rezultati so služ·ili k~rn.isiji za integracijo .gozdnega fonda FLRJ, .-ki je v letu 195~ . 
sestavljala dolgoro·čni ·plan za .izko-riščanje in obnovo go.z-dov. Ta anket4- je Tesen 
pqSJkust d-~ . se· ·problemu količinske po·ra-be lesa pri-bližamo- na. znanstveni način ~ 
sodobnimi statističnirni -metodami. Ne glede na to, kako posarpezni . .gozdarski ·stro.
kovnja~i gledajo 1n ocenjujej.o rezultate te ankete, je ta gotovo resen ko-rak _naprej 
k i.vpr~membi statističnih metod v go:zda-rstvu. 

· Ako torej izvzamemo. be statisti·čne akcije, .. ki so bile izvedene v kar velikem 
časovn'em razmaloo in v ja.ko ~krčenem obsegu .evidence, lahko odkrito rečemo, 
da pri nas v gozdarstvu ni bilo nobenega s-istema Ulrejene statistične službe. še 
več; .po i1zvedeni decentralizaciji in debirokratizaciji državnih upravnih organov, 
i-zgleda da je prejšnja ·kzrepka resorna povezanost centrale z o-rgani na terenu, 
glede evidence vseh dejavnosti gozdarstva, 'docela oslabela. Medtem ko so druge 
panoge dejavnosti sko·ncenbrirale svojo evidenco in statistiko v repub.hških zavodih 
za statistiko in evidenco ter s tem izvršile tudi •znatna kvalitativna in kvantita
tivna izbo·ljšan]a,· je gozd?-rstvo glede s.tatistike in -evid~nce po·polnoma zaostalo-. 
K terp.u je doprineslo tudi . dejstvo, -da -59· šde od leta 1951. re-publiš·ki zavQdi z 
Zveznim .zarv.odom za statistiko· .in evidenco določili v svoji organizaciji mesto tudi 
statistiki za . . goz,darstvo .. Ray·I).O . to je terjalo tist_o rprekin~tev, ki je nasotala v 
vo-denju evidence. in statistike v 1go-zdarstvu,- po i<Zvršen.i .reo·rganizacij-i državnih 
gospodarskih orga_nov. Zato je bilo mogoče .izvesti anketo o !porabi lesa. kakor 
tudi . priprave ·za uvedbo novega ;sistema poročova•lske službe v statistiki go.zdarstya. 

Izhajajoč iz spoznanja, da je po-vsem lo.gično in upravičeno, da se široka mrež;;t 
statističnih. organov na. ·terem.l .izkoristi tudi za arrganizacijo statistike v .go-zdarstvu, 
je Zvezn_i zavod . za >Statistiko in, ev·.idenco odredil, da se uvede nov enoten s:istem 
poročevalske službe za statistiko gozdarstva na vsem -paodročju FLRJ. z·e· pro·ti ko·ncu 
leta 1952. ·je delala skupina gnzdanskih in statističnih strokovnjakov na sestavlja
I).ju · no·vih · .na vodil z.a . vpe-ljavo· poročev:alske službe v . statistiki :za gozdarstvq.. 
Predloge. navodil -so širše .pretresali tud-i . z gozdars-kimi stro\kovnjaki i:z v~eh 
ljudskih republik, -ter je na po-dlagi ~njihovih predlogov -in pripomb prišlo v drugi 
•poJav-ici 1'953. do končne 1redalkc)je navodil. Navodila so sto·pila v veljavo l. ja
nuarj.a 1954. in že se v. smislu •teh koncentrirajo ,v republiš-kih ·zavodih vsa po-ročila, 
ki j·ih -pravila določajo. 

Glavna značilnost tega sistema je, .da jemlje !Za o.snavno eno,to o:pazovanja cel 
_teritorij okrajnega ,-- mestnega ljudskega odbora. Tako je v tem s~stemu, izvzeta 
le nekaj posameznih prime.rov~ dosled~o· izpeljan teritoriaLni princip. Iz njega , 
izhaja obveznost za ·vse poročev.alske enote., ki ·upravljajo in nadzirajo gozdove, 
da vsa poroč-ila, ki jih do.Ioča ,ta. sistem, dostavljajo tistim statističnim uradom, 
ki so ter.ito.r.ialno pristojni za ta del go-zdnega fonda. To j·e va,žoo iz nekaj razlogov .. 
Prvič, pristojnost republiš-ke ru prave za gozdarstvo za upravljanje ·i·n nad.zorovanj~ 
privatnih in zadružnih go~dnv, za katere .skrbij-Q· okrajni in mestni .ljudski o,dbo-ri, 
ni ,· takega značaja, ,da -bi . d.ocela ,zago:tavi,la vse potrebne podabke s tega 
-področja. Drugič, na terenu vse . FLRJ so- okraj-ne: . in mes·tne 'statistične p~sarne , 
ki z-birajo in obd~lujejo· vse spredaj omenjene . gospodarske in družbene dejavno·sti. 
Ker ta služba •prav .dobro _deluje in d<;1je povs·em kvalitetn_e podatke, potrebne za 
mmerjanje ostalih dejavposti, bi bilo docela !1-eoportuno,·. če hi te organe 11:e 
izko.ristili in j.ih ne 1bi izvežbali :za potrebe .gozdarske ... statistik-e. Tretjič, v perspek
tivi bodoče. orgafi!i·zacije- go·zdarske službe, se je upoštevala potreba _(ne g.lede na 
to, kako bo njena končna oblika z zakonom ·precizirana) Olkrajev- mest, •kot bqdoče 
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komun:, ki b~ vs.~kaokor int.eresira·na na problC:~h go-jitve in i])koriščallJja gozdov 
na s~oJem tentonJU. Zato Je .potrebno,. ~a se JI ~agotove v<Si potrebni po-datki za 
us,pes~o vodstvo .g-o-zdnogospodarske poltbke na nJenem :področju. 

V JJ.a.vodilih je ?redviden različen met~dološk~ :Po·sto·pek pri rugotavljanju 
podabkov IZ posamezmh o-dsekov gozd·anske dejavnosti, m to po sami naravi mate
rije. V -pretežnih primerih je določeno, da se statistični podatki nas.Io-nijo na ob
.stoječo evidenco, ki jo je tre>ba prikroj.iti •posameznim •službam, ki so določene v 
navodilih. V kol1kor pa take evidence ni, jo je treba oPganizi:ra•t1 tako, da bo 
ustrezala potrebam tega sistema. V ·posebnih primerih so predvidene komisije .za 
ocenitev tistih podatkov,· kjer ni nobenih · evidenčnih podatkov ali pa so le-ti ne
zanesljiVli. Te ocene smejo s.luž1ti le kot dopolnitev nepopolne evidence, a v nekih 
primerih tudi kot ko-rektura sumljivih evidenčnih podatkov. To velja zlasti za 
ugotavljanje ·podatkov o splošni poraJbi lesa. 

Ves I.Sistem ima 16 o.snovnih obrazcev; od- katerih se eden (oni o gozdnem 
fonq.u) sestavlja vsako peto leto·, .a po•gozdo-.vanje je razdeljeno na dela v pomla

_-qaoski i.n jesenski .sezoni, o katePih se. dostavljata polletno dve poro-čiLi. ViSa os~la 
. p<;>roč1la se .pošiljajo· enkrat na ·leto. Predmet opazovanja v tem siste~:D:u je celo-tni 
gozdni f orid in vse . njegove kvalitativne. in ~vantitativne i'zprernqnbe v do-loeenem 
Časovnem obdo·bju ter vsi drugi. .-pojav), \ki s·o tesno •povezani s temi izpremembarni. 
Faktorji, ki 'Po·vzročajo izprememb~ v ·stanju gozdnega fonda,. so· v glavnem zajeti 
v temle r.edu: a) pogo·zdovanj e, ne glede· na ·t·a, kateri krat .se to izvaja (primarno. 
-in. sekund~.rno), h) vsa meliorativna dela na g.ozdnih tleh in v .gozd·nih k·ulturah, 
·c) jJ-roiivodnja glav·oih -in po·stransk•ih gozd.nih ·pro~zvodov, d) celotna poraba lesa, 
e) vse gozdne škode, nastale .po raznih uzurpacijah, f) vsa dela na izgradit.vi 
gozdnih ko-munikacij, za ureditev gozdov, 'za ·zagrada hudournikov, g) število in 
razRored zaposler;tih kadrorv v go·zdarstvu. ,Posebno por'o·čilo ·zajema najvažnejše 
.el~mente lovs·kega gos·po·da;J'lstva. · 

Ta .sistem ima· vsekakor ·svoje pomanjkljivosti. Te se bodo na}bolje pokazale 
v samem praktičnem funikcioniranju te službe. Toda ne. glede na vse njegov.e 
pomanjkljjvos-ti, predstavlja_ ta .sistem, za o;nim iz leta 1939. prvi resen ·poskus, da 
se celotna dejavno·st vseh go-zdarskih panog organizirano -statistično -zajame . To 
!::e dane.s v gozdarstvu občuti kot ena naj-nujnejših potreb. Vseka:kor bosta življenje 
.in pra;ksa popravila mo-rda neke nezadostno- in nejasno o.brazložene po-stavke 
v sistemu v o:ganizacijskem in metodološkem smislu. Toda enkrat se mo•.ra začeti. 

Tukaj je treba ·poudari-ti še neko dejstvo. Statistični organi na. terenu kažejo 
več volje in vztrajnosti 'Pri utrjevanju tega ·sistema kakor nekateri naši .gozdarski 
strokovnjaki. To 1izvira od tod, ker se ·mno:gi naši k~dri še niso o-tresE dediščine 
v. ,neprav.ilnih odnošajih do statistike. ZaJrad·i tega se .statistika navad·no prepušča 
najsla.bše kvalificiranemu kadru .po go-zdnih upravah, ~irekcijah in gospodarstvih, 
namesto da bi se v bo,rhi za pridob~'Vanje objektivnih popolnih in točni4 statističnih 
po·datkov zadolž.ili · ravno .kar najbolje kvalificirani in .najbolj odgovo-rni kadri . 
·.'?ar.adi pomanj·kanja skoro Y.sakršnih statist~čnih serij, ki. hi ·omogo-čale vpo·gled v 
nepretrgano živJjenje cdotnegc,t _goiZ·da·rstva, j'e potrebno, da se· vs.i naši strokovnjaki 
na terenu pošteno zav.zam~jo za utrditev in za nadaljnje izpopolnjevanje tega 
delovnega sistema .. Le ria tem·elju kontroliranih, natančnih jn popolnih statističnih 
po,datko:v bomo mogli uspešno voditi go·zdnogospoda·rsJ:c.o ' po-litiko-. Pa tudi naše 
gozdars-ko znanstvo bo dobilo dovolj elementov za svoj nadaljnji uspešen razv.oj. 

Na ·konw . .. ne ·s.mell).o . prezr-eti. ogronUlega :. napredtka v· upo.rabi modernih 
statioStič.nih metod na· ·p·odročju ·go·zdarskih ·raziskovanj_ mnogih ~ra 'Zvi tih dežel·. 
ZDA, Kanada, Anglija, nordijske dežele, v zadnjem ča.'si.i tudi Zahod.'na ·Nemčija 
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se .pri inventariza~iji lesnih ··zalog in izračuna:vi .prirastka 'poslužujejo illključno 
sodobnih matematično-statističnih metod. Ni dvoma, da s·e bo tudi pri nas začela 
preučevati možno-st upo·rabe ·teh metod za n~še -posebne. razmere. Toda treba je prej 
US1peŠno ,prebroditi vsaj -prvo fazo pri organizacijski usta)i1:vi admi•nistrativne sta
.ti-sti.ke, za katero· so dani vsi potr.ebni pogoji. 

PRIRODOSLOVNI MUZEj' V LJUBLJANI 
(Za p:rv.i »Mednarodni -teden muzejev« v Jugoslaviji)* 

Dr. Maks W ra b e r (Ljubljana) 

Muzeji so pro·svetno-znanstvene ustanove, ki stoje po· svoj-em značaju in svojih 
nafogah nekako sredi .med raznimi s.plo-šno-izobraževalnimi učilišči ~n strogo 
inans-tveno-razi·sko·valnimi inštitucijami. Njiho-va naloga je v glavnem dvojna, da 
namreč po eni -strani z rallstatvljenimi 1predmeti in ·ponazorjenimi razvojnimi pro
cesi do-polnj-ujejo šolsko izohrazbo. in prosvetljujejo ljudske rnn·o.žice, po drugi 
strami pa 1po.spešujejo znaDJStveno raziiSko·valno dejavnost. Za ·o-bojni namen zbirajo, 
urejajo, ra·zstavljajo in proučujejo raznovr;Stno gr.ad·ivo. Po značaju .grac1iva raz
likujemo zgodo-vinske, naro·dop-isne, ·prirodoslo-vne, tehniške, ·industrij-ske, lovske, 
vojne, umetnostne in -druge muzeje. 

V meni časo-v so tudi muzej-i do neke .mere dobivali nove naloge 1n O'bJike, 
v glavnem pa lahko •rečemo, da so s precejšnjo .mero konser.vativnosti vztrajali 
pni -svo-j-ih prvo·tnih .nalogah ,kopičenja 1gradoiva in njegovega sistema-tičnega 'raz
vrščanja v razstavne ~birke. V taklŠne okove starokopitnosti je bil do nedavnega 
vklenjen tudi naš lj·ubljanski Prir'odoslo-vni muzej. Spr.i·čo -pomanjkanja prostora, 
neu-streznih razstavnih omar in drugih . te:žav se vklj-ub dobri vo-lji muzej•skega 
vodstva ne more v pravi .mePi prilagod-iti po-trebam novega časa, .k;i mu nalag-a 
velike in važne naloge. · 

Zgodovinski razvoj in položaj Prirodoslovnega muzeja 

Ljlllbljanski mlllzej je bil ustano·vlj~n l. t821 s skle-pom kranjskih deželnih 
stanov, nameščen v starem gimna-zijskem poslopju na Vodnikovem tr.gu in tam 
odprt pa l. 1831. Njegovo glavnico· je · tvorila bogata zbi,rka rudnin in kamenin 
barona ž1ge Zoisa, znane.ga slo-venskega .mecena. Tedaj se je_ ~p-ri,druž-ila .zbirka 
konhilij (.polž jih hišic in školjčjih lupin) in fnsilij ( okamenin) grofa Franca 
Hohenw.a-rta. Tudi ·nadalj-e se je -izpopolnjeval .kranj<Sk-i deželni muzej predvsem 

" Mnenja smo, da objava sestavka o našem Prirodo-slovnem muzeju kot ustanovi s 
prosvetn<>-vzgojnim .in gospodar·s.ko-praktičnim namenom ne ho brez ktoristi za naše 
go-zdar.ske .kroge. Prinaša namreč so-dobna gledanja -o narav-i, važna tudi za gozdarje, ki 
upravljajo naše največje prirodno bogastvro - gozd, in torej ne more biti vseeno, kako 
gledajo nanj kot prirodno tv-onbo in gospodarski objekt. Clanek na i vzpo-dbuja bralce k 
ra•zmišljanju :in k zanimanju za naš Prirodoslovni muzej, ki se iz krize tradici·onalne 
zastarel-osti skuša prebiti v novi .svet s-odo'bnega gledanja na naravo, da bi mo.gel zado
sti•ti velikim nalogam novega časa in postati najširše ljudsko i·zobraževališče. Gozdarske 
šole, tečajniki in strokovne organizacije naj bi v večji meri obiskovali Prirodoslov.ni muzej 
ter se izobraževali ·Oh njegovih zbir.kah, ki se polagoma preurejajo v duhu so-dobnosti. 
Naprednejši -~n biološko usmerjeni gozdarji .bodo lahko dali tudi kako dobrodošlo pobudo 
za ureditev zbirk za potrebe gozdars-ke .stroke, mansikd<> pa bo lahko tudi kaj prispe·nl 
za ·obogatitev -muzejskih ~bir-k . 

U r e .d n i š t v o 
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z- naravoslovnimi predmeti. Sele sčasoma so se za-čele množiti tudi zgodovinsko
:nar.odopisne zbirke, vendar je naravoslovje 'Po bogastvu tin zanimivosti 2lbirk vselej 
p·revladovalo·. L. 1888 je .dobil muzej nwe 'prosto-re v sedanji stavbi na Prešernovi / 
·cesti. Sele l. 1944 se je -iz prvotnega Dež-elnega in poznej1šega Narodnega muzeja 
izločil Prirodoslo·vn1--muzej kot samostojna ustanova. Po ·rojstnem listu sicer mlad, 
.ima Priro.doslovni muzej ·že kar česti1tljivo starost več kaJko,r- 120 let, saj je bil 

Planinska favna in flora z Jalovcem v ozadju. (Dvorana IX. - ekološka zbirka) 

ta .muzej po svoji ·začetni, o·snovi, sv-ojem bistvu in ·svojem pomenu v glavnem 
sko·zi vso· dobo nararvoslovna ustano-va. 

Zgodovins-ki razvoj in sedanje •stanje našega muzeja razodevata v pravi luči 
-usodo ·prirodoslovnih ved na Slo·venskem, kjer so humanistične vede (zgodovina, 
zemljepis, leposlovje, j czikoslov je, umetnost) od narodnega preporoda dalje pa 
vse do našega časa u1Živa1e ugled 1n pod•poro, medtem ko naravoslovje ni veljalo 
za pravo ali vsaj ne enakovredno ·znanost in se je v vsa-kem oziru zapo-stavljalo, 
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posohno· pa. še v gmotnem. Dejstvo pa je, da .so napravile naravoslo.vne vede, 
všteN"ši tudi· fiziko· in kemijo, v zadr;tjih desetletjih nesluten razvoj, . preobrazile
duho·vni svet ter postavile trdne temelje razvoju .go·spodarstva in t'ehnike. Pni 
večjih kulturnih .narodih so že. davno prelomili .g tradicijo pret-iranega veličanja. 
humanistične kulture in dajejo ustrozno mesto tudi naravos}OVJ10-it:ehničnim vedam. 
Po osvoboditvi se je v tem pogledu · tudi pri nas abrnilo na bolje, vendar naravo~ 
slotVje še vedno nima tistega mesta, ki mu pripada po· njegovem pomenu za 
gos•podar.ski napredek ter posebej še za pravilno oblikovanj.e in ·usmerjanje člo
veškega duha. To nezadovolj•ivo stanje prihaja .do izraza zlasti v Prircxloslovnem 
muzeju, ki je naša največja in osrednja naravo·slovna ·ustanova. 

Sedanje stanje Prirodoslovnega muzeja 

To ' stanje je slabše -kakor l. 1888, ko se je vselil muzej v sedanje prostore_ 
Prirodoslovne zbirke so odtlej precej narasle z nab~ranjem, nakupi in . da.rovi, 
pro\S.tora pa je sedaj manj kakor tedaj. ker je. moral Prirodoslovni muzej del 
svojih prostorov odstopiti novoustanovljene-mu Etnografskemu muzeju. Sedanji 
razstavni prostori merijo 67_3 m2

. Zoisova 7lb--irka rudnin in kamenin --:- (4660 ko
sov) - je nameš-čena na hodniku, pet -dvoran ·pa napolnjujejo s·uhi in mokri 
:bivalski preparati ter okamenine. Med živalmi prevladujejo vretenčarji (10l3 
ko.sov), .ki ·so p-recej popo-lni , razen nekaterih sku-pin .(glo-dalci •in prhutarji), z-birke 
nevretenčarjev pa so zelo nepo•polne (212), ne vštevši žuželke, med .k~terimi so 
zlasti . -zbirke hro-~čev · in mctuljev zelo· bogate, največ seveda nerazs,tavljene v 
shrambah. Gozdarje in lovce bodo· seveda zanimale predvsem -gozdne in lo·vne 
živali . . Posebnost -naše zbirke je srnji par belinov iz idrijskih gozdov. - Med 
o:kameninami· (ok. 500) ·sta omembe vredni okostji praslona mamuta iz Nevljice
pri Ka.mni·ku in jamskega medveda z Mokrice. '----. Zoološki in paleonto-loški pred
meti so . ·izvečine z nahaja:lišč na slovensk·ih tleh, ka:r jim daje ·posebno vrednost. .
Botaničn~ga gradi.va v ·~az.stavi sp.Joh .ni,· ho1gato herbarijsko gradivo pa je strp<ino 
v -pretesne omare. 

Dvoj·no slabo .stran -imajo razstavljeni pred-meti . Prvič so zaradi neprikladnih 
omar in preveEke natrpan osti . ncpJ·eglednu_, drugič :pa so razvrščeni po· trad•icio
nalnem sistematskem ·principu: Oboje obiskovalca močno utruja.. -Posamezni raz
stavljeni objekti, iki bi sicer prite-gnili .na·se pozo-rnost, se izgubljaj q v ·množici 
drug-ih in izgu1bljajo na svoji vr(;;dnosti. Biološki prindp razs.tavljanja ·.se vkljub 
prilzade'vanju s·koraj ne more uveljaviti zar~di premajhnega pros4:o·ra ·i.n nepr.imernih 
omar.· Delno se je dal uresničiti pri pticah, kjer so sedaj gnezda in jajca združena 
s •prjpadajočimi pticami. Naravno okolje (bi.oto·p) je·· uresn1čeno le · za diyjo kozo, 
divjega· petelina (gi. sliki) in nokatere ·barske živali, in to v treh velikih steklenih 
omarah. Zoisova mineraJoška in Hohenwarto·va konhilijsk.a ~birka sta; ohranili v 
bistvu svoj prvolni ; az•pored, ki že zdavnaj ne U1streza več . 

Od zgodovinskih, etnografs-kih in prirodoslovnih zbirk, Ici •so vse razstavljene· 
pod ]sto streho , obisko.valce .najbolj privlač.ujejo prirodo-slovne, v teh pa se zadržu
jejo največ v dvorani z vretenčarji, kjer je bogata posebno zbirka ptičev. Zveza 
med človekom in prirodo je prabitna in žiNljenj5ka. Naloga muzeja je, da ohranja~ 
poživlja in utrjuje to pra.a;vez-o- človeka z naravo, ki jo življenje po IIDOStih in indu
s·trijskih srediUih vedno bolj rahlja . . Ljudem je tr~ba naravo čimbolj približati z. 
znanstyene, es tetske, .goopodarske ter zlasti še s strani pravilnega pojmovanja edin:
stva -'in celovitosti narave, ki je neusahljiv vi.r zdravja za duha in telo, pa tudi trdna. 
podlaga za duševno ravnotežje. · 
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. še. . manj ugodne od zbirk in razstavišč so raZJmer.e glede delovnih prostorov, 
·delovnih 1pripomo&ov in shra-mb za nera~tavljene ~redmete oziroma študij\9~o g.ra
clivo. Znanstveno in tehnično osebje nima ustreznih delovnih ·prostorov in labo
ratorijev za mirno in nemoteno delo; .znanstveno-tehnični .pripomoč·ki so skrajno 
pomanjkljivi oziroma zaslareli, novejš]h sploh .ni; študij·sko gradivo je natrpano 
r .o. o-marah, zabojih in vseh ko·t!ih ter domala nedostopno. Bo·gato in. dragoceno 

: Divji petelin in d~l zbinke pti·čjih jajc ter gnezd. (Dvorana IX. ·- ekološka zbi.rka) 

herbarijsko gradivo pridnih domačih in tujih zbiralcev-botanikov je •v največji 
meri spravljeno v zavitke ali nepr.aktič:ne kartonske ovitke, prevezano z vrvcami 
in natrpano v pretesnih omarah, da je za ~tudijske ,potrebe komaj dostopno. 
Podobno je z lepimi in bo·gatimi zbirkami žuželk. - Zastarelost, utesnjenost,. 
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nepreglednost in težka dost-o-pnost razstavnih in študiJskih zbirk hr·omijo muzejsko 
dej'!-vno.st in ovirajo· razvo-j muzeja v smislu sodobnih nalog, o kate-rih bomo g~vo
.ril-i v .naslednjem. 

No-ve naloge PrirQ·d-oslovnega muzej_a 

Novi čas je 'prinesel muzejem nove nalo~e in nove s-meri, ki j-ih moraj() 
sprejeti in i-zvrševati, da ne zgrešijo· svojega namena in ne izgubijo eksistenčne 
upravič~_n,o-~ti:· Prav ta je v novem Ča·su .ra-zširjena in poglobljena ter narekuje 
Prirodoslovnemu muzej-u o-bstoj -in razvoj .po .nov-ih vidikih in p9-trebah. L~-.te se 
ra?:odevajo tudi -v ustanovitVli Tehniškega muzeja Slovenije ·(1951) in njegovega 
oddelka, .ki ga 'predoou.je Gozdarski, :lesnoindustrij-ski in lovski muzej -(ureje.n in 
odprt l. 1953 v gradu Bistri pri Vrhniki). To je tudi za -slovensko prirodoslovje 
razveseljiv dogo-dek, ker ·po-meni okrepitev gospodarsko-tehniške smeri i-n posr~dno 
tudi ruveljavljanje .naravoznanstvenih. vidiko-v v sodobnem življenju nasp-roti pre
tiranemu tradicionalnemu po-udarjanju enostra-nske huma-nistične kulture. 

, V .smislu novih idej, ki jih prina'ša naš las, _prirodo:slovni muzeji niso več· 
zgolj razstavišča živalskega, rast-linskega in geol-o-ško-minera:loš·kega sv.eta, .zbra
nega in ra-zvrščenega ·po zastare_lem, .togem in neživljenjskem s-istemu, marveč imajo" 
širše prosvetne iil! znanstvene ·nalo-ge. Znanstveno--raziskovalne -nalo-ge .zahtevajo, 
da gre večji del .ZJbranega grad~va v študijske zbir,ke, ki naj se -stalno izpopolnju-
je-jo·, urejajo po najnovejših znanstvenih vidi;Jcih ter razvrščajo tako, da so predmeti 
čim laže do.sto:pni za znanstveno ob-delavo .. V ta namen ·so seveda potrebni velik],. 
ustrezno urejerii in opremljeni pro~-tori za shranjevanje in proučevanje ip·riro:d.nin. 
Kot ' »zemlja s1tikov, ikTiž-išč. in razpo.tij<< v tVsa.kem in t'Udi v geoJoškem -in klirria-
tolookem -pogled1u je Slo-ven-ija prava naravoslovna zakladnica, odlikujoč se po-
sebno s florističnim in favni·stičnim bogastvom. Prav to bogastvo je vzpodbujalo-
1n .priva.bljalo. naravo-z.nanst\lene strokovnjake 'k pra:učevamju. Zato je Slov·enija. 
dežela naravo11nanstvenih 'tradicij. Takšen ·polo·žaj narekuje kulturno dolžno-st in 
gospo_dars~o potrebo, ·da se naravosloy.ne trr~d-.icije dostojno nadaljujejo ~n i·zpo-
po1njujejo. Prirodo-slovni muzej naj .bo s svojimi ~tudijskimi in razstavnirni 
zbi~ka.mi · živa in verna podoba našega prirodnega bogastva v malem .ter žarišče· 
·prirodoslovne dejavnosti, p-ovezano z do-mačimi 1n tujimi naravo-znanstvenimi usta
n~vami. Njegova poglavitna ·znanstvena naloga je v tem, da proučuje prirodne · 
p-osebno~ti slovenskega ozemlja ter seznanja z njimi domači in tuji svet. 

Delo- sistematično-analitičnega proučevanja naše prirode je vsaj v glavnih 
.po-tezah že OPJ"avljeno·. Prihaja -čas -s-intetične obdelave prirode v smislu -biološko
ekolo-ških celot, njiho-ve opredeli.tve nasproti sosednim -pokrajinam ter njihovega 
pomena za življ·e.nje .slovenskega člo ;veka. To je do.segljivo· predvsem s fitos<;>cio
lookim . načinom proučevanja vegetacije, s katerim naj -se ug-o-tavljajo prirodne · 
enote :na~e tako pisane vegetacijske odeje z njiho-vo Uoristično-ekolo-ško· sani,o
stojnostjo·, zgodovinskim razv-ojem, zemljepisno razširjeno-stjo, razvojno dinamiko .. 
gospodarsko· vredno-s-tjo. Tako PJ"O'UČevane in vsestran~ko do,kumentirane rastlinske· 
združbe (fitocenD-ze) so ·najboljša podlaga rza ~iudij živalskega sveta in njego-vih 
življenjskih enot (.zoo-cenoz). Rastlinske in živalske združbe skupaj pa ustvarjajo 
t~iste prirodne, organsko povezane in biološko uravnotežene življenjske enote (bio
ceno-ze), ki naj bi bile končni cilj našega biološkega raziskovalnega prizadevanja, 
po-vezanega .s študijem vseh činite1jev mrtve narave (geološko-pedološke podlage 
in klimatičnih pogojev). 

Ta geobiocenotična smer proučevanja narave naj ne bo· samo· vodilo za 
-muzejske znanstvene delavce pri njihovem -.ravis-kovalnem d-elu, -marveč naj prihaja 
do- ·izraza tudi v muzejskih raz.stavnih ·11birkah. Le-te naj predočujejo organske~ 
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priro-dne enote '(fi.toceno·z~, zoocen,oze in ·-geobiocenoze) v njihovem resntcnem ziv
ljenjskem_ okolju -(~i~·~opu), seveda v poe~osta~ljeni obl.i~i, ki pa ·bo _vendar d<YVolj 
~azorno .m 'prepPlclJlVO predo·č·evala pnrodmne v nJihovem· okolJu in njihovi 
vzajemni odvisnosti, .ne pa iztrga-ne .iz celote iri b.rez nara·vne me-dsebojne po-vezave. 
Istočasno naj "prihaja v razstavnih :zbirkah do izr~a razvojna ideja, prep-ričujoč 
ljudi o razvoju vsega organskega .sveta. Nauk O· razvoju življenja na zemlji in 
ideja celovitosti vse narave sta najdragocenej.ši pridobitvi naravoslovja, ki v 
največji meri oblikujeta člo·veško miselpost, u~tvarjajoč ·pravilen .življenjski nazor 
in racionalno podlago za člo·veško· gospodars.ko·-tehnično ·p_rizadevanj-e. 

Razvoj naravoslovnih ved ter njihov vse večj.i pomen. v :intelektualnem in 
ekonoms1kem ·živUenju narodov narekujeta potrebo po· razš1.rjtvi in preureditvi ·tudi 
nO-Jšoga Prirodoslovnega muzeja. V ta namen pa je potrebno· živo idejno m k~n
kretno sodelovanje naj širših strokovnih kro·gov, Jci · ·ifnajo nepo-sreden ali· vsaj 
po.sreden :interes, da ·se naš muzej razv1ja po Z;a.Črtan.ih načelih. Med temi strokami 
ni na zadnjt!m -mestu 1gozdarstvo kot ena naj.zajetnej.ših in najpomembnej~ih pri
rodnogos·podarskih dejavno~s.ti slovenske zemlje. Napredek in po-pularizacija priro
doslovj-a z namenom, da se O!blikuje pravilno pojmovanje narave kot organsk~ 
cdote z -določenimi -razvojnimi smermi in določenim razvojni-m procesom ter da 
se ustvarjajo čvrsti temelj1 prirodnogos.po-darskim .strokam, kakr~na je .zlasti 
gozdarska, je vehka ·in neposredna naloga Prirodoslovnega muzeja in do,žnost, 
ki obvezuje v-so našo kulturno 1n gospodarsko javno·st. 

Le tako se bo. mogel PriTodo·slovni muz·ej rešiti okovov svoje nesodobno-sti, 
ko· p-redočuje razvojno· stopnjo prirodoslovja i~pred sto let, in se z velikim skokom 
postaviti v današnjo stvamost, ki stoj~ v znamenju si•lnega ra·zmaha naravoslovnih 
ved ter njihove sinteze v smislu znanstvene teorije o v.zročni po-vezanosti vsega 
pri-n~.dnega dogajanja in gos-podarskega nauka ·o materialni po-go1jeno~ti ljudskega 
življenja. Na ta način •urejeni Prirodoslovni muzej bo· živo ponazo,rilo· naše lepe 
in bo-gate narave ter verno ogled-alo· našega prizadevanja na tem področju, torej 
prava ljudska univerza, ki naj jo oblikujejo najširše ljudske množice, da se v 
njej duševno· oboga-tijo ter na vzamejo 1pravega sm.i.sla za važnost in napredek p:ri
rodo-slovja kot vede, k1 je ·človeku v ·njegovi življenj.ski dejavnosti najhUžja m 
naj potrebne jiŠa. 

MUS.EE D'HISTOIRE NATURELLE DE LJUBLJANA 

L'auteur trace d'abord le caracthe et les ta-ches des rnusecs. Ensuite, il donne un 
aper~u du ·develo·ppement et de l'etat ac.tuel du Musee d'Historie na.turelle de Ljubljana. 
D'une maniere plus detailU:e, il s'occ-upe .des nouvelles taches que la nouvelle epoque impose 
alL musee. Eta-nt une creation historique, le musee a pourta.nt .des importants devoirs dans 
le temps actuel; c'est d'une part qu'il pr.opage les lumieres .dans la population et qu'il 
accomplit les instructions scolaires et d'autre part qu'il f,o·rrne et oriente la pe·llJSee humaine 
au sens de 1' evolution naturelle et de l'ensemb-le natu reJ. Le musee do it surtout avancer 
et affirmer les .sciences naturelles en i.nterp.retant d'une rnaniere tres express-ive les rapp"orts 
mutuels entre la nature vivante et morte. Ainsi, le musee aidera les sciences naturelles, 
techniques et economiques a se faire valoir contre la favori.sation exageree des sciences 
classiques quelquefois tr.op abstrac-tes et idealistes. 
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ING. JANKO URBAS - - 77 LETNIK! 

Kdo ne pozna tega vzornega moža. 
markan_tne postave? Rodil se je· 10. maja . 
1877 v Št. Lovrencu rta Dravskem polju 1 

kjer je tudi končal osno.vno šolo-. ·Gt-in
na·zijo je obisko-val v Mariboru,· visoko 
šo.]o ·pa kon.čal na. Dunaju leta 1908:·· 

Svojo gozdarsko prakso· je ing. J. 
Unbas ·pričel pod vodstvom vi·sokošol
skega profesorja A. Guttenberga pr-i re
viziji gozdno gospod-ar.skeg.a na:črta za. 
gD"rnjegrajsko· velep.osestvo. Nato j~ vstO
pil v dr~avno· sluzbo pri odd.dku za ure~ 
jevanje hudournikov v ·Beljaku in de~_al 
tudi pri regulaciji Raše v: Istri. Po-zaeje 
je :postal okrajni gozdar v .Logatq.1, ~nato 
pa v isti frunkciji služboval še v Novem 
mestu, Krškem in črnomlju. Leta 1913 
je bil premeščen v Maribor. Z njegovo 
premesti.tvijo. v MaPibor je -tamkajšnje 
slovensko prebivalstvo .mnogo pridobilo, 

ker je· s svojimi ' strokovnimi nasveti v slovenskem jeZ>iku p·omagal štajerskim 
gozd·nim posestniko·m :zboljševati njihove gozdove. Po •prvi svetovni vojni je ing. 
J. Urbas zopet posta) ~gozdar v okraj-u Maribor, 1ci je takrat obsegal današnje 
okraje Maribor mesto· in okolico·, Slov-enj-gradec in P.tuj. Pozneje je hil postavljen 
za oblas•tnega gozda.rslkega referenta mariborske oblasti. Po ukinitvi veli1kega župan
stva 'je na lastno prošnjo do l. 1934 ostal v Mariboru. Nato je bil .premeščen .k ban-. 
ski UJpravi v Ljubljano, kjer .je ostal .do. svo~e upo·koji:tve l. 1939, ko se je \ZOJpet 
vr.nil v· Maribo-r, kjer živi ·še -danes v krogu svoje ·družine. 

že kot srednješo-lec j·e bil ..sl•avljenec član slovenskega dijaškega krožka in 
kot a-gilen ·član te zavedne mariborske slovenske organizacije je bil od avstrijskih 
oblasbi -preganjan 'in večkrat kaznovan. V času · .svojega študija na Dunaju je 
po-s.t·al prvi predsednik dPuŠ·tva »Slovenija«. Se ko-t študent je sodeloval pri usta
novitvi ·Narodnega -doma v Celju, ·l. 1908 pa Narodnega ·doma v Ptuju. 

Kot go-zdarski stroko-vnjak je v svojem p-lodnem življenju sto·ril mnOlgO· za 
vtgojo gozda·rskih kadrov in za na,pi-edek našega gozdnega· gospodarstva. Imel je 
mnogo uspel1h predavanj m~d 'kmečkim -prebivalstvo-m. R&zne predmete iz
gozdarstva je ·poučeval tudi na kmetijsk-i šoli na Grmu in vinogradniški šoli v 
Mar-iboru. Na merodajnih mestih je l. 1931 izposlo-val ustanovitev enoletne in. 
dvoletne ·gozdarske šole v Mariboru, ki je bila prva slovenska gozdarska šola . 
Na ·tej šoli je .tudi -poučeval ·in predaval tudi na mnogih gozdarskih tečajih širo-m 
Slovenije ter vo·dil številne .strokovne ekskurzije. 

Kot gozdarski referent je vodil mnoge ·pogozdoval-ne akcije. Leta 1922 je· 
ustanovil veli·ko go·zdno drevesnico JSU v Slivnici ·pri Mari·boru, po njeni ukinitvi 
.pa veliko .gozd-no drevesnico- v Rača:h. 

Leta l 929 je bil med glavnimi organizatorji skupščine ] ugoslovanskega 
šumarskega udruženja v Mariboru. Na tej skupščini je imel tudi predavanje »0 
naro.dnogos·po-darskem in socialnem 1pomenu kmečkih gozdov v Maribor.ski 
oblasti« . Predavanje je ·bilo objavljeno v ·pose~ni izdaji Šumarskega lista. 
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Svoje strokovne članke in razprave je ing. J. Urbas priobčeval v Kmetovalcu 
šumarskem listu, Go-zdarskem vestniku i.td. O eksotah je pj_sal v knjigi »Pol~ 
stolječa šumar~Stva«. Sestavil je tudi skripta o· varstvu gozdov, ki so služila za 
pouk v gondarskih šolah in tečajih. Kot pooblaščeni inžen·ir je ;.zdelal mnoge 
gozdnogospoda.rs:ke načrte. Dal je [>obudo- :za regulacijo potoka Polskave i.n zanjo 
izdelal .tudi vse ·potrebne načrte. 

Po osvoboditvi, čeprav že v letih, ki pa mu jih človek ne bi dosodil, ni .prenehal 
s svojim n~utrudJjivrim delom. Zaradi svojih priznanih stroko-vnih uspehov je bil 
leta 1948. imenovan za sodelavca 'Gozdars-kega instituta Slovenije v Ljubljani, 
kjer je bil .zadolžen za proučevanje eksot -in leta 1949 imenovan za zaupnika za 
varstvo prirode. 

Kot velik ljubitelj 'prirode je tovariš Urba6 tudi vzoren lovec. Goto·vo je eden 
najstarejših še živečih članov lovske organizacije, saj je član že od leta 1908. 
Bil je odborni·k mariborske podružnice SLD in crnnogo doprinesel za povzdigo 
slovenskega lo·v.stva. Po -letu 1945 je tud.i predaval o lovstvu na gozdarski šoli v 
Mariboru . Skupno ·z dr. ]. Lavričem in ing. M. šušteršičem je izdal učbenik 
»Lovstvo«. Lan•i .ga je Lovska zveza LRS odlikovala -za zasluge za lovstvo. Lovska 
družina Podvelka pa ga jo izvo1ila za častnega člana. 

Najsrečnejši je, kadar živi sredi pohor-skih gozdov .na Rdečem ·bregu v svoji 
idilični lovski koči, kamo-r še vedno čil ra·d ·zahaja. 

Tov. ing. Janko Urbas je v,se .svoje plodno življenje .po-svetil nas1m goz-dovom 
in jih napolnil z uspehi svojega dela ter slovensko gozdarstvo bogato op-lodil s 
silami svojega ustvarjalnega duha! 

Ob viso.kem in pomembnem življenjskem prazniku mu želimo ~Slovenski 
gozdarji še mnoga srečna leta! Lavoslav Krajnčič 

SODOBNA VPRAšANJA 

KONFERENCA GOZDARSKIH FAKULTET 

V Skoplju je bila meseca junija t. l. ·konferenca vseh gozdarskih fakultet, oziroma 
gozdarskih oddelkov na vseh jugoslovanskih viso·kih šolah. Zadnja taka konferenca je hila 
pred tremi leti v Sarajevu . Medfakultetna konferenca je imela namen pretresti pereča 

vprašanja, med njimi predvsem trajanje študija, načela glede učnega načrta in režima , 
namen fakultetnih gozdnih pose-stev in uskladitev znanstvenega raziskovalnega dela. 

Vprašanje -trajanja študija, števila in vrste predmetov ter obremenitve študentov z 
določenim številom učnih ur ob upo.števanj~ študijskih vaj .in medštudijske prakse se javlja 
na vseh fakultetah oziroma v vseh str-okah. Studentom je treba .na eni strani dati 
sodobno osnovo za uspešno strokovno delo v praksi, ki pri sedanjem razvoju ved in ob 
splošnem tehničnem napredku zahteva razne dopolnitve, na drugi strani pa vidimo, da 
študenti po.trebujejo za -dokončanje ·Študija mno.go več ča,sa, kot ga predvideva učna doba 
na fa·kultetah . 

Dandanes -si uspešnega študija ne moremo predstavljati brez istočasnih vaj ali labo
ratorijskega dela. Za .to pa so p-otrebni ustrezni pripomočk,i. Za gozdarski študij je v tem 
smi.slu še posebej potrebno las.tno gozdno po·sestvo, kjer naj bi se študentom med študijem 
~mogočilo naz·orno povciovanje predav-anj s prakso. 

Po tridnevnem vsestranskem prctresanju vprašanj, ki zadevajo vse naše gozdarske 
fa·kultete, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

241 



I. Trajanje ~todija 

Razš.irjeni delokr.og udejstvovanja gozdars·kega inženirja, posebno na področju eksploa
tacije in predelave lesa, poo.stavlja v primerjavi s predvojnim stanjem vse večje zahteve 
glede učnega načrta in njegovega· izvaj-anja na gozdarsk,ih fakultetah. Zraven tega je po 
večini v učnih načrtih tudi predvojaš.ka vzgoja. Sttidij je postal tako obsežen, da ga 
povprečen slušatelj nikakor ne more dokončati prej, k·ako·r v petih letih. 

Ugotavljajoč to stanje, je medfak-ultetna konferenca prišla do sklepa, ·da je pouk 
nujno podaljšati v-saj na 9 semestrov. Zv,iša.nje števila semestrov pa mora stremeti k 
vskladitvi dosedanjega obsega študija in ne k · povečanju obsega ali števila ze uve.denih 
obveznih predmetov. 

Tedenska obremenitev znaša na nekaterih fakultetah tudi čez 34 ur. Z devetimi 
semestr,i bi se ta ·Obremenitev zmanjšala na okr·og SO ur tedensko, upoštevajoč, da traja 
semester, v-ključno z vajami, povprečno 15 tednov. V smislu navedenega pripor<lČa konfe
renca fakulteta-m, naj pristopijo k revi·z.iji veljavnih učnih načrtov v zvezi z zmanjšanjem 
o-bsega posameznih in združevanjem nekaterih predmetov, kjer je to možno. 

II. Režim pouka 

Konfer-enca je ugotovila. na v.seh fakultetah zelo· visoko ·Število absolventov, ki so kon
čali šolo, niso pa še diplomirali. Na taJko v isoko število absolventov je vplivalo- zraven 
drugega prvenstveno tudi to, ker študentom v času študija niso bile postavljene pravo
ča.sno in zadostne obveznos-ti, .ki hi ·Opravile učinko·vito· selekcijo. Da bi se kritično stanje 
popravilo ,in da bi študenti pravilneje .spremljali pouk ter pravočasno dokončavali študij, 

priporoča konferenca , naj se ·izve.dej-o' sle.deči ukrepi : 

1. Fakultetni sveti naj predpišejo omejitve za vpis v višje semestre. Med njimi mora 
hiti o.bveznost, da je za vpis v' 5. semester potrebno opraviti izpite iz vseh predmetov 

prv.ega leta. 

2. Fakultete predpišejo vrstni red rp·olaganja izpitov in se o tem medsebojno obvestijo. 

3. Poleg predavanj in vaj na faJkuHeti se iSma.trajo tkot sestavni del pouka tudi terens·ke 
vaje (šolska pmksa) in ekskurzije. Za izvajanje tega nei.zogibnega dela pouka je treba 
zagotoviti p·otrebna sredstva, kar bo hkrati izboljšalo in pospešilo študij. Zaradi boljšega 
razvoja p·ouka se priporo~a tudi večjo uporabo kolokvijev. 

4. Z namenom, da bi se pregledalo, poglobilo in povezovalo me.d študijem doseženo 
znanje ter se upora;bilo pri reševanju konkretn ih nalog, je ·konferenca sklenila, da mora 
vsak študent priprav~ti diplomsko delo iz strokovnih predmetov. Sprejeto diplomsko delo 

brani kandidat pred komisij-o po vseh opravljenih izpitiJ1. 

· 5. Razčiščeni učni načrti, pmgrami . in statuti, .ki bodo izdelani p.a novem zakonu o 
univerzah, bodo med fakultetami medseb<ljno _izmenjani najpozneje do konca zimskega 
semestra 1954/55. 

6. Konferenca priporoča, da sosedne ,katedre oziroma zavo·di fakultet organizirajo 
medsebojne sestanke zaradi vskladitve učnih programov v okviru predpisanih učnih 

načrtov. 

III. Postdiplomski študij 

Kar zadeva postdiplornski študij , ki se lahko izvaja na več način·ov, poudarja konfe
renca velik pomen nadaljnjega dviganja ka.dra, .ki je na delu v operativi. T 'a način na
daljnjega izpopolnjevanja je nujen vsled ·tega, J<.cr omogočajo· revidirani učni načrti in 
programi samo pridobivanje splošnega stroko-vnega znanja, dočim s-o operativi pri reševanj;t 

posameznih dejavnosti potrebni specialisti z večjo poglobitvijo v določeno· problematiko. 
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Gozdarske fakultete imajo nalogo, da tudi v tej smeri, s pomočjo sodelovanja operative, 
omogočijo nadaljnje stroko·vno razvijanje ,kadr-ov. · · 

Po vsem tem je konferenca mnenja, da bi bilo za rl:a način izpopolnjevanja strokovnih 
kadrov potrebno zainteresirati tudi Zvezo gozdarskih .društev FLRJ. Vsled tega naj se 
zaprosi imeno·vano Zvezo, da pristopi v .sodelovanju .z vsemi fakultetami k proučitvi mož
nosti, način·ov in pogojev postdiplomskega. študija z ozirom Jla potrebe operative in da v 
tem smislu izdela potrebne predloge . Tako po·stavljeno in ·obdelano vprašanje ·bi b!lo lahko 
predmet posebne medfa'kultetoe konference ter predstavnikov ostalih zainteresiranih 

ustanov in organizacij. 

IV. Fakultetna gozdna posestva 

J. Naloge fakultetnih gozdnih posestev .so naslednje: 

a) da omogočijo študentom goz.darstva stalno·, organtztrano in smotrno izvajanje 
terenskega pouka in šol&kih terenskih vaj. da bi se -teoretična podajanja snovi mogla 
us.pe:šno povezati .z delom na terenu; 

b) da služij.o kot objekti za znanstveno raziskovalno delo; 
c) da služijo v demonstrativne svrhe, kjer bi se prikazo·vale sodobne metode napred

nega gozdnega gos.podarstva; 

d) da perspektivno p .ostanejo vzorni .gospodar-ski objekti. 
2. Upravljanje in gospo.darjenje g.ozdnih posestev je treba mediti s posebnimi 

predpisi .. 
3. Iz doho·dkov teh gozdov je .treba kriti stroške tudi za: 

a) terenski pouk, šolsko terensko ·pra·kso študentov in znanstveno raziskovalno· delo: 
b) investicije, ki so potrebne za izpolnjevanje nalog tak<šnega po-sestva. 
4. Glede na naloge teh poseste-v, jih je treba oprostiti .davka .jn obresti na osnovna 

sre-dstva. 

5. V tem du·hu je p·otrebno naknadno .sestaviti in preko Zveze gozdar~kih društev 
FLRJ takoj predložiti dop·olnitev osnutka zveznega ·zakona o gozdovih. 

V. Znanstveno raziskovalno delo 

V zvezi s perecimt problemi znanstvenega raziskovalnega dela je konferenca sklenila : 
l. Zn<,lnstveno raziskovalno delo· na. gozdarskih fakultetah je po mo.žnosti tr<;·ba 

usmeriti čim bolj k reševanju vprašanj, .ki so ·ozko povezana s problemi gozdnega in 
lesnega gospodar-stva. 

2. Fakultetam se priporoča, da po svojih možnostih in potrebah izdelaj·o orientacijske 
načrte znanstv·enega raziskovalnega dela. Načrti pa morajo biti dovolj elastični, da bi se 
vanje lahko naknadno vnašale nove, nujitejše kme in morebitne spremembe. O teh načrtih 
naj bi se fakultete medsebojno o.bveščale. 

3. Priporoča se, da se uredi p.ovezava in sodelovanje fakultet :z obstoječimi goz.darskimi 

.in lesnimi znanstvenimi raziskovalnimi ustanovami po specifičnih pogojih posameznih 
republik. 

4. Fakultetam se priporoča, -da si v pom-oč pri .delu me-dsebojno posredujejo literaturo, 
5. Priporoča se fa.kultetam, da zara·di spowavanja širše javnosti s str-okovnimi publi

kacijami .posvetijo več pozornosti njihovim recenzijam. 

Zraven navedenih sklepov so bile v ·dis.kusiji izmenjane še ~noge izkušnje in p-ogledi 
z namooom, da hi izboljšali in poenotili študij na na;ših goz.chrskih fa'kulte·tah. 

Ing. Zdravko Tur k 
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IZ PRAKSE 

NAKLADALNE RAMPE 

Kakor je znano, je pri eksploa•taciji go,zdov kapaciteta •transporta le.sa najvažnejša, 
ključna kapaciteta. To dejstvo .smo posebno težko o-bčutili v letih izrednega gosp<ldarskega 
napora 1948:.__1952, ko so bile našemu gozdarstvu in lesni industriji postavljene posebno 
tež.ke naloge. Kapaciteto .sečnje lesa je bilo mogoče 'Povečati ;z uvedbo motornih h·g in z 
upo-rabo prostovoljne delovne sile, kapaciteto predelave lesa pa z uvedbo večih izmen 
delavcev na žagah in v lesnoindustrijskih obratih. Kapac.iteta transporta pa je daleč 
zaostajala, zaradi česar je o:staja.J izdelani les predof.go v gozdu in se kvaril (posebno 
bukovina L 1949/50), naše nar.odno gospodar.stv·O' pa je trpelo občutno škodo. Primanjko
valo je .namreč živinskih vpreg oziroma opreme in tovornih avtomobilov. 

V ten letih so podvzemali razne ukrepe za čim racionaluejšo ureditev in pospeševanje 
transporta. V transportu, ki je bil organiziran po verižnem (pot-očnem) siste~m so bile 
osnovane tudi delovne br-igade, da bi tako •odtekali gozdni proizvodi skozi vse leto ena
komerno iz go-zda . . Za p-ospešitev kai:I1i.ons.kega prevoza pa so bile - .z iznajdba ing. Fr. 
Rainerja uvedene posebne nakladalne rampe. 

Uve-dba na:kladalnih .ramp se je po:spcievala z vsemi JSredslN.i, ·Čisto kampanjsko, brez 
podrobne prou·Čitve vseh okoliščin. Često je bilo ·treba premagati tudi <l'kti·vni :in pasivni 
odpor p-osameznih strokovnjakov, pa tudi nakladakev in šoferjev. Pri tem se ·je pa šlo 
včasih. pre!faleč, v .domnevi pač, da je .nasprot.ovanju -kriva le konservativnost, ki se 
pojavlja bolj ali manj ob v<Saki uvedbi novotarij. Temu pa ni bilo vedno tako, temveč. 
so bile ·odporu vzrok večinoma objektivne okoliščine . Precenjevanje p-omena ramp in 

dejstvo, dai so jih uvajali tudi tam, kjer ni ,bilo za to potrebnih pogojev, jih je okoraj 
popolnoma diskreditiralo v .oč~h operative. Ko je zaradi zmanjšanih se-čenj prit-i>S.k po'P-ustil , 
so podjetja rampe sploh zavrgla, odrekajo ji vsako ko-ristnost in marsil<ateremu opera-tiv
nemu vo.d ji je ·odvra•ten že samo l'ipomin nanjo. 

Mnenja sem, da je takšno ekstremno gledanje nepravilno in da je ob .določenih 
pogojih nakladalna rampa koristna naprava . Spričo stremljenja po večji rentabilnosti 
poslovanja podjetij se pojavlja danes nova nalo.ga: nuj.rio zmanjšanje proizvajalnih 
stroškov, .kajti lc.sgj ·proizvodi s-o dosegli že težko zmogljive cene, ki še vedno naraščajo. 
V :strukturi cene lesne surovine pa je najvažnejša postavka transport, saj znašajo prcvozni 
stroški gozdnih sortimen.tov v splošnem cca % njihove vrednosti fco vagon ali fe-o mesto 
uporabe . Za poceni-tev izdelkov je t.orcj najnujnejša pocenitev pr~vo.znih stroškov. 

Zato je treba pri.p·oročati, da podjetja ponovno in brez pre·dsodkov proučijo e.ventuelno · 
uvedbo nakJa.dalne rampe. Prepričan ,sem, da bi ob določenih pogojih lahko znatno pri
spevala k zmanjšanju prevoznih stroškov. Doslej v naših revijah tega vprašanja žal 
nismo kritičUD obravnavali. Nismo analizirali njenih do-brih in .slabih strani, temveč 

j-e hilo posplo~eno negativno mnenje. Dobro bi bilo, če -bi podjetja in posamezniki poro
čali o sv-oJih i-zku-šnjah z nakladalno rampo, ,da bi dosegli objektivno oc<mo .in iznajdbo 
pravilno izkoristili, če ·-se bo izka•zalo, da prevladujejo njene pozi-tivne S'trani . Te vrs-tice 
naj bi bile torej spodbuda za kritično razmišljanje o .nakladalni rampi. F. S. 

GOZDNA UPRAVA - MESTO ZA šOLANJE GOZDNIH DELAVCEV 

K članku v Gozdarske~ vestniku 1954, Uev. l/2 ))Strokovna izobrazba in šolanje 
go-zdnih delavcev« naj iz obiska pri gozdnih upravah v Nemčiji v septembru preteklega 
leta na kratko ·opišem, -kako -i-zob.razujejo na gozdnih upravah v Nemčiji gozdne delavce 
v kvalificirane delavce. Na med-narodnem kongresu v Stuttgartu, ki je ob udeležbi dele
gatov iz cele Evrope obravnaval vprašanje dviga proizvodnosti v gozdarstvu in v lesni 



industriji, so si udelež.enci ogledali vzorno g·O·spodarjenje na gozdni upravi Fiir.stonberg pri 
Donau-Eschin.genu. Tu so lahko videli, kako izvajajo na terenu predla,gane ukrepe za 
dv.ig pnoizvodnosti v gozdMstvu. 

Na osnovi ugotovitve, da kvalificirani kader .ni osnova za dvig proizvodnosti samo 
v industriji, temveč tudi v gozdarstvu, posvečajo posebno pozornost prav vprašanju stro
kovnega šolanja delavca, ki je zaposlen v gozdu. Veleposestvo Fiirstenberg, ki je urejeno 
z znaoo nemško pedantnostjo, ima za seboj že nad 100 let st'a::ro ·tradicijo urejenega go
spodarstva. S sistematičnim delom pri gospodacr-jenju in gojenju gozdov, ki rastejo na 
peščenjaku (Bundsands-tein), so dvignili donos goz.dov na 6m3 lesa po ba (-hor in jelša). 

Uprava skuša pridobiti za svoje gozdove kader stalnih gozdnih -delavc·ev. Zanje 
gradi na primcm·ih mestih stanovanjske hiše in jih nastanjuje v goz.du. Iz teh stalnih 
g-ozdnih delavcev vzgaja nato kader kvaJificiranih gozdnih delavcev. Potrebno izobrazbo 
si gozdni delavci pridobijo na sledeči način: 

Gozdni delavci - nava-dno mlajši - sklenejo z upravo pogodbo -o učni dobi. Nato 
jih dodelijo v učenje mojstrom, ki morajo b.it.i izuceni in strokovno izprašani gozdni 
delavci. Učna doba traja ·dve le-ti. Med učno dobo delavci-učenci ne smejo biti zaposleni 
pri pretežkih delih . Mojster jih poučuje v ravnanju z orodjem, o tehniki podiranja, o 
pf'ikrojevanju in sortiranju lesa, o delu v drevesnicah, o sajenju, o izpopolnjevanju in 
gojitvi kultur . V posebnih tečajih se seznanijo s higieno dela, z nevarnostmi gozrlnega 
dela, dobijo pouk o preprečevanju nczgo.d, o prvi pomoči pri nezgodah itd. Poleg učenja 
pri svojem mojs-t·ru, obiskuje učenec en-krat tedensko nadaljevalni tečaj, v katerem 
poučuje revirni gozdar, ki mora -imeti opravljen izpit za kvalificiranega delavca. Na 
upravah s takšnim poukom so učilnice opremljene z vsem sodobn-im orodjem in opremo, 
ki se uporablja v g-ozdarstvu. 

Po dveh letih učne dobe položijo učenci izpit za p-omo,čnike. Izpit polagajo pred 
komisijo, ki sestoji iz šefa uprave , revirnega gozclarja in enega kvalifici-ranega goz.dncga 
delavca. 

Po izpitu mora vajenec kot delavec delati najmanj tri leta v gozdu v eni izmed 
delovnih skupin. Vsa tri leta pa mora obiskovati ' praktična predavanja v svoji šoli. 
Na sv"a je šolske sestanke prinašajo gozdni delavci-vajenci s seboj svoje orodje, ki ga tu 
urejujejo, popravljajo in se v strokovnih vprašanjih posvetujejo s svojim učiteljem . 

V šolski delavni ci so vajencu na razpola-go strokovni gozdarski časopisi. in prospekti _pod
jetij, ki j.zdelujejo najnovešje gozdarsko o:rodje. 

Po treh letih opravijo vajenci strokovni tečaj, ki traja samo l .teden in predstavlja 
neke- vrste repetitorij. Nato morejo polagati pred zgoraj omenjeno komisijo izpit za 
kvalificiranega gozdnega delavca. 

Z uspešno .opravljenim izpitom dobi gozdni delavec kvalifikacijo strokovno izobra
ženega gozdnega delavca, ka-r vpišej-o tudi v knjige, ki j-i.h vodi zbornica za p-oljedelstvo. 

Jzučeni kvalificirani gozdni delavci pa imajo na upravi še m-ožnost za na-daljnje 
izpopolnjevanje v s-troki. Tud·i po opravljenem izpitu imaj.o šc vedno možnost za nadalj
nje obiskovanje p·ose-bnih predavanj v učnih delavnicah pri svoji upravi, kjer izmenja
vajo predvsem svoje izkušnje in opažanja pri. pra,ktičnem delu, prebiraj-o strokovne časo
pise itd . Od časa do časa priredi uprava zanje posebne tečaje, kjer se kvalifici,rani ~delavci 

seznanijo z najnovejšimi pridobi-tvami, ki bi jim kor.istile pri njihovem delu. 

Tako vzgajajo pri naprednih gozdnih upravah v Nemčiji kadre kvalificiranih 
gozdnih delavcev. Toda tuclj pri nas moremo ugotoviti živahno zanimanje za strokovni 
dvig gozdnih delavcev. ·želeti bi b i.Io samo , da bi od zainteresiranosti elo konkretnih 
ukrepov p-o·t ne bila predolga . 

Ing. Oskar Jug 
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NORVEšKO GOZDARSTVO 

Splošni podatki 

Norveški g·ozdovi sodijo med najsevcmejše go·idove na svetu in obsegajo okoli 

75.000 km~. t j . nad ~ skupne povr:Šiue zemeljskega kopna, O•d katerega je 14.000 km2 

poraščenih z hrezo. in brezovimi gozdovi, ki leže nad mejo iglavcev. Od celotne površine 

je 61.000 kom2 gozdov produktivnih v pravem pomenu besede. 

Po ur~dnih podatkih je lastništ'V·o·.gozdo·v razde-ljeno takole: 14% skupne gozdne povr

šine po.scduje država; 7% go,zdov upra·vljajo občine, ali pa ·SO ·skupna last prebivalcev do

ločene t?'hčine; 8% go:vdov je last raznih gozdarskih združenj i:n .sličnih organizacij; 48% 
vse~h gozdov pripada kmetom, 1ki se :bavijo pretežno s kmetijstvom .in jim je gozdarstvo 6 

postran~ka panoga; 23% g-ozdne površ.ine pa je last drugih zasebnikov (večinoma gozdnih 

veleposestnikov). Kot je razvidno iz navedenih podatkov, je večina gozdne .površine v 

za·sebni posesti. Po najnovejših .službenih ceni·tvah znaša lesna zalo·ga v norvdkih gozdovih 

320 milijonov m 3, dočim je letni prirastek ocenjen na 12,5-13 milijonov m 3 (brez skorje). 

Najvažnejše vrste go.zdnega drevja .so s.mre.ka, bor in bre.za ter nekatere vrste listavcev. 

Od skupnega letnega prirastka odpade ·okoli 2 milijona m3 na trdi les, ostalo pa na 
iglavce (smreka in bor). Zaradi različnih rastiščoih pogojev prirastek v ra:zličnib predelih 

držav.e ·občutno variira. Naj:boljši pogoji za rast so v nižinskih legah notranjosti južne 

Norveške. 

Povprečna produkcija stavbnega lesa je po končani vojni dosegla 7 milijonov m 3 

letno. Osta1i ·del etata predstavljajo drva in stavbni les, ki ga porabijo za obnovo kme
tijskih poslopij. Za primer racionalnega izk-oriščanja lesa kot su rov inc gov.ori dej s tvo . 

. da porabijo za kurjavo samo· 10% celotnega letnega etata in Lo samo les najslabše kvali

tete. Drva je na· Norvclkem v veliki meri zamenjala električna energija, saj proizvaja 

Norveška poleg švice v Evropi relativno· največ C::·lC'ktrične energije na prebivalca. 

Današnja neprimerna razvrstitev gozdov po debelinskih razredih sili merodajne fak

torje, da morajo letni etat stavbnega lesa ·za prodajo o'bčutno zmanjševati, če se v bodeče 

hočcj·o izo.gniti splošnemu pomanjkanju lesa kot surovine. Predvidevajo, da se bo v 

naslednjih 10-20 letih etat zni.ža1 na 6.5 milijonov m3 , kar je še vedno za 0.5-1 mili
jona m~ nad večletnim predvojnim povprečjem. 

Skrb za proizvodnjo 

Norveški gozdarji s1 ze nekaj let prizadevajo, .da bi povečali produktivnost svojih 

gozd.ov in razširili g·ozdno površino. Menijo, da predvideno povečanje lesne proizvodnje 

za 50% v pri~odno·sti ni pretirano optimistično. Ukrepi, ki bi to povečanje· omogočili, bi 

bili naslednji: 
l. Boljše upravljanje .z gozdovi in regeneracija nezaraščenih gozdnih površin, ki se 

trenutno n~ izkoriščajo smotrno· za lesno proizvodnjo. 
2. Izsuševanje primernih zamočvirjenih zemljišč in dreoiranje preko mere vlažnih 

g{)zdnih 1al. 

3. P·ogozdovanje o-balnih področij zahodne in severne Norve-ške. S to akcijo upajo 

povečati go,zdno površino za 4000-5000 km2
. 

4. Ustanavljanje državnih drevesnic za množično produkcijo gozdnih sadik in gradnja 

modernih sušilnic za pridobivanje semena po vseh gozdnih predelih države. 

5. Leta 1952 je bilo posajenih 40 milijonov sadik in pričakujejo, da bodo število 

v nekaj letih poclvojili. 
Gozdarska zakonodaja 

Gozdarska ·zakonodaja je na Norveškem zelo popolna. S SV·OJlinl predpisi uspešno 

ščiti goz;dno pr-oizvodnjo in sk.rbi za čim boljše upravljanje z gozdovi. Prilagojena je 

karakterju norveških gozd.ov in stremi za čim večjo produkcijo lesne mase. 
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Najvažnejši med zakoni je takozvani >>Zaščitni .zakon« iz leta 1932 k' d 'd 
. . . . , , 1 .pre VJ eva 

naJ bo v v.sakt upravm enob ustanovlJena gozdarska komisiJ·a kt naJ· -~k ·b· . 
. , ' " 1 1 za nJegovo 

dosledno JZVaJ·anJ·e. Med nalogami zozdarskib komisij. J.C tudt' splošno p " . · . . . . ~ . ospesevallJC 
gozdarstva m popul~nzactp. _gozdar·~t:a med prebivalstvom. Administrativno izvrševan je. 
tega zakona kontrolira -kmetiJsko mm1strstvo, pod katero -spada celotno gozdarstvo. Prvi 
člen zakona pravi, da lahko za·sebni goz{}ni posestniki sami odkaJzujejo drevje .za sečnjo 
in skrbijo za svoje gozdove vse d-otlej, dokler je njihovo delo v s.kladu s splošnimi načeli 
umnega in racio_nalnega gozdarstva. Takšen sistem dela v norveškem gozdarstvu bi lahko 

Slika I.. Poskusna ploskev na meji gozdne 
vege_ta.cJ Je _(980 m) z meteorološko postajo . V 
sredmt stOJI prof. Mork, zelo ugledni non'e-

ški gozdar. 

Slika 2. Največja norveška dr~avna dreves
nica v Sonsterudu 

imenovali svobodno gospodarjenje z odgovornostj·o, ki je možno samo o'b se-danjem stauju 

gozdov in mentaliteti norveških privatnih lastnikov. V slučaju, če gozdni lastnik ne postopa 

v smislu omenjenih spl-ošnih določb o ~·acionalnem gospo.darjenj·u z g.ozdo.vi, ga pokliče 

na ·zagovor posebna gozdarska komisija zaradi nestrokovnega o-dkazovanja drevja za 

sečnjo ali podobnih napak. Pri pr-odaji l'csa je treba vplača-ti 2'% vrednosti v gozdni fond, 

ki .ga upora:bljaj-o za razne izdatke upravljanja gozdov. Zakon nadalje omejuje pa~o v 

go.zdovih in vsebuje •posebne določbe za zaščitne in gospodar~ke gozd·ove. V zadnjem 

času razi\Skuje Norveški raziskovalni inštitut problem škodljivosti paše na regeneracijo 

gozdov. Podatki ·O ·tem pa še niso sistematično urejeni in po-splošeni. 

Leta 1947. je bila ·s ciljem, da se povečajo investicije v gozdarstvu izdana o-dločba 

o plačevanju invc-sticij.ske priMoj:biue. Višino pr-istojbine d-oločajo vsako leto posebej ·in 

se spreminja s cen-o lesa. Variira od 2-7 norveških kron (.t. j. 84-294 deviznih dinarjev) . 

Sistem z-biranja in plačevanja je isti kot za go·zdni fond, denar pa se lahko uporablja 

samo za fina.nciran je najrazličnejših gozdnih investi-cij v cilju povečan ja gozdarske 

proizvodnje. 
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Pred vojno je bila mreža gozdnih komunikacij na Norveškem redka in so imeli 
nekateri manj do-stopni predeli še karakter pra:go.zdov. Prijazni ·ravnatelj šole za gozdne 
delavce v Sonsterudu je naju ·s prijateljem odpeljal s svojim osebnim avtomobilom v 

takšen neodprt gozdni predel, ki leži v bližini švedske meje. Po kratki vožnji smo zavili 
na novo gozdno kami·onsko cesto, ki je .bila ~ele v gradnji. Delo na cesti je V·ečji del 
mehanizirana, saj je gradnja zaradi razmeroma položnega terena olajšana ·in z uspehom 
lahko uporabljajo buldožer. Gozdovi v tem predelu so p-opolnoma ohranjeni, lesna zaloga 

pa močno presega njihovo ekono-mično mero, kar je tudi za norveške razmere redek 
primer. V o·dpiranju nedost.opnih gozdnih predelov z gradnjo komunikacij vidijo norveš-ki 
go.zdar ji važen ključ -za povečanje intenzivnosti gozdnega gospodarstva. 

Med gozdarskimi .zakoni je vredno omeniti tudi Zakon o merjenju lesa iz leta 1928. 

Ta zakon pred~ideva ustanovi·tev odbor-ov za merjenje lesa v med seboj ločenih odsekih 
oziroma za vsak okoliš posebej . Pravila za merjenje -dolrača država. Po .zakonu iz leta 
1892. merijo okrogli les za -izvoz uradno po·oblašče-ni merilci, kar se je pokazalo kot 
pravilno za prodajalce in za kupce lesa. 

Organizacije 

Norvežani imajo več gozda-=sokih ,združenj, ki igrajo .poonembno vlogo pri razvijanju 
gozdarske znanosti in populariziranju g-ozdarstva v de·Želi. 

Norveško go·z.darsko društvo (Det nors.ke skogselskap), ki je bilo ustanovljeno leta 

1908, je O·rganizacija gozdnih posestnikov, ki ima cilj delati za ohranitev in razvoj 
privatnih g-ozdov. Svoje sekcije ima v vsa·ki upravni enoti. 

Zveza norveških lastnikov gozdov (Norges skogeicrforbund) zastopa na nacionalni bazi 

interese manjših gozdnih posestnikov. Zveza ima v vseh upravnih enotah države 22 pro
dajnih organizacij . Zveza in prodajne organizacije nadzorujej-o -tržne pogoje, organizirajo 
prodajo, financirajo sečnjo in razne gozdne investicije. 

Zveza la-stn ikov gozdov iz leta 1950 (Skogbruksforeninge.~1 av 1950) zastopa interese 
o-koli 100 največjih norveških lastnikov gozdov. člani zveze •SO -tudi mno-ge velike indu

strijske družbe celuloze in papirja, ki imajo svoje lastne go·zdove, iz ka.terih črpajo 

SUr·OVtnoO. 

Za -borbo proti go.zdnim požarom je bila leta 1912 ustanovljena takozvana gozdno
pohrna zavarovalna družba. Njena naloga je, da organizira uspešno gašenje gozdnih 
požarov. Družba je v sodelovanju ·z veleposestniškimi gozdnimi ustanovami osnovala v 

gozdnih predelih požarno-obrambne .postaje ter občutno zmanjšala število in obseg požarov. 

K uspehu je pripomogel tudi učinkov.iti zakon -o gozdnih .po,ža rih. 

Prav tako imaj.o .svoje strokovJle organizacije tudi kupci kot so Zveza lesno-kemičnih 

predelovalcev. Norveška -zveza izdelovalc-ev papirja in druge, vse s sedežem v Oslu. 

Šolstvo 

Najvišjo izobrazbo v gozdarstvu nudi kmetijska visoka š-ola ~ svojim odsekam za 

gozdarstvo. Svoj sedež ima v Vollebdlcku, slikovitem zaselku .30 km južno od Osla. Na 
fakulteto sprejemajo kandida.te, ki so absolvirali gimna1zijo ali srednjo strokovno gozdarsko 

šolo in opravili obvezn-o triletno p-rakso na vzornih gozdnih obratih, ki jih predpiše 
fakulteta. Tu se kandidat podrobno spozna z značajem gozdarske stroke, poleg tega pa 

se nauči opravljati vsa .gozdarska dela s pomočjo najmodernejšega orodja . Tudi med 

študijem se kandidati praktično izpopolnju jejo. 

Srednjo gozdarsko izobrazbo posredujejo 3 drža·vne gozdarske srednje šole . Pos(;:bno 
zanimiva in za naše razmere poučna pa je šola za gozdne delavce s sedežem v Son-sterudu 

v bližini švedske meje. Ravna1:elj šole Saxhaug nam je prijazno razkazal šol&ke prostore, 

delavnice in mali muzej gozdarskega or-odja. Predavatelji posredujejo učencem teoretično 

248 



znanje, težišče dela pa je tudi tukaj na praktičnem delu, ·ki ga -demonstrirajo stari izkušen ~ 
mojstri. Sola .si priza.deva, da popl'larizira moderno gozdno orodje, ki se je O·bneslo pri 
delu v skandinavskih gozdovih. Ravnatelj šole pravi, da je gozdni delavec na svojem 
delovnem mestu prostorno ločen od lSplošnega napredka tehnike, kater.o industrijski delavec 
osvaja takorekoč vsakodnevno. Zato je poglavitna nalo·ga šole, da ·seznani tečajnike z 
najmodernejšim gozdarskim oro.djem in to predvsem s tehnične plati. Tu pokg lahkih 
tipov sekir in žag za 1 osebo (lisičji rep) vzbuja po.zorno.st zlasti najnovejša motoma 'laga 
norveške tvrdke JO-BU. Težka je 10.10 kg, ima moč 2.5 KS in 75 cm. Ta tip motorne žage 
je pri gozdnih delavcih zelo razširjen, saj jo uporablja že 5000 od 20.000 aktivnih gozdnih 
delavcev. Značilno za vse dcmonstrirano orodje v šoli pa je, da je prirejeno za ·indi
vidualno delo v gozdu, t. j. za po·sameznike. Pri razgovoru sva s tova.rišem omenila, da 

Slika 3. Pri obiranju semena (Betula 
verrucosa var. mascrica) uporabljajo 
pripravne zložlji-ve a.lumi.nijastc lestve 

Slika 4. Pravilni drži posvečajo v šoli 
za gozdue delavce posebno pozornost. 
Delo z lahko motorno žago znamke 

]0-BU 

nameravamo tudi pri nas osnovati -slično šolo. Ravnatelj nama je prijazno predlagal, 
da bi njegova šola ·z veseljem sprejela 2 naša gozdar ja, ki bi pri·sostvovala njenemu šest~ 

tedenskemu tečaju ter bi njene pozitivne metode in izkušnje p_rcnesla v naše razmere. 
Značilna je izjava ravnatelja, .da za opravljanje dela v gozdu ni več potrebna fizična 

moč delavca. Do-bro opremljen gozdni delavec lahko svojo telesno silo nadomesti s so
dobno tehniko dela, ki omogoča tudi slabo razvitim delavcem uspešno delo v gozdu. 

Znanstv~no delo in osebna opažanja 

V zadnjih letih se je v norveškem gozdarstvu močno razvilo znanstveno delo. Več:no 
od tega opravlja Državni znanstveni inštitut (Det norske skogforsoksvesen) s sedežem v 

Wollebekku. S t·ovarišem inž. Knsom ·sva bila na dvomesečni praksi pri tem inštitutu, ki je 
bil ustanovljen leta l917 . že okvli 25 let vodi uspešno delo inštituta prof. Erling Eide, 
ki naju je prijazno sprejel. Inštitut obravnava bio·loške, ekonomske in tehnične prohleme 
ter se je prav letos preselil v moderno, arhitektonsko dognano·, zgradbo. Zaradi relativno 
mrtve sezone (julij, avgust), sva .bila dodeljena bioJ.oškemu ·odseku inštituta in sva 
o pra v ljala prakso pr.i genetiku prof. Rudenu ·in prof. dr. Morku, znanemu norveškemu 
gozdarju. Genetik Ruden se intenzivno bavi s problemom vegetativnega razmn-oževanja 
iglavcev (smreka). V višin'Skih smrekovih gozdovih, posebno na gornji meji gozdne vege-
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tacije je namreč vegetativno razmnoževanje smreke s pomoeJO zakoreninjenja spo·dnjih vej 

splošen pojav. Vs-a·ko leto vodi .:ubiranje enoletnih poganjko·v t. i. plus dreves (t. j, dreves 

z .dobrimi genetskimi osnovami), ki -se nahajajo v vseh gozdnih predelih države. Potaknjenec 

sadijo v rastlinjaku v posebno preparirani muskovit, ki je uvožen iz Amerike . V ra·stlinjaku 

se temperatura in relativna vlaga regulirata avtomatično, vendar naprava še ne deluje 

popo.lnoma in zato uspeh vegetativnega razmnoževanja še ni zadovoljiv. (V Ameriki in 
Nemčiji je ta problem že uspešno rešen. V Nemčiji uporabljajo ,kot orsnovo posebno 
kemično mas-o, ki jo pr·oizvaja ne1ka nemška kemična tvrdka.) 

Genetik Ruden je ·pred par leti odkril brez·o svojevrstne .rasti, ki jo smatra za posebno 

varieteto . Imenoval jo je Betula verruco-sa, var. maserica. Pose-bnost te breze je v njeni 

značilni grčasti rasti, po te.kstur.i pa je slična cvetastemU" javoru. Upora·bljajo jo za 

drag-oceno· pohištvo in do·seza lO kratn.o ceno navadnega lesa. Prof. Ruden poklanja veliko 

važnost njenemu nadaljnjemu širjenju. V·sako leto -01berejo vse seme vseh znanih primerkov 

te breze. Pri obiranju upora.bljajo 3m do.Jge in lahke aluminijaste lestve. 

Drugi del prakse sva s -tovarišem opravila na poskusnem objektu prof. Morka, ki leži 

oko.Ji 350 km ·severno .od Osla, v planinskem pre.dclu, arealu planinske .breze, ki je slabe 

te-hnične kvalite.le (d!'va za kurjavo). Tu se prof. Mork med .drugim interi.zivno havi s 
konver.zijo brezovih gozdov v iglaste gozdove. Za natančno preučevanje ekoloških pogojev 

je v tem predelu postavljenih na raznih nadmorskih višinah G meteoroloških postaj, ki so 

bile v zadnj.ih letih izpopolnjene z najmoder.nejšimi meteor.ološkimi instrumenti. Vsaka 

postaja ima avtomatično na.pravo, ki grafično predočuje jakost in smer vetra, avtomatični 

merilec za padavine, ki grafično bele~i količ.ino padaviq v teku enega meseca, na vsaki 

po-staji pa merijo tudi dnevno temperaturo l cm pod zemljo, na zemeljski površini in v 

višini 2m -nad zemlj·o. Postaje o:bratujejo samo štiri poletne mesece. Z njimi določajo 

tetratenne, -ki so važnc za ra·sti-ščne pog o je različnega gozdnega drevja. V tem plaillinskem 

predelu so že od leta 1930 na šir·oko zatsnovane poskusne plo-skve, na katerih preizkuhjo 

razne načine sajenja in uspešnost .sajenja spomladi, poleti ali jeseni, prilagodljivost sadik 

in semena raznih izv·or-ov {med drugim je tudi smreka iz Harza) ter učinkovitost gn·ojenja 

z različnimi umdnimi gnojili. Poskuse •Opravljajo .s sadikami in semenom smreke in rdečega 

bora. 

Kakor pri na.s, je tudi na Norveškem zelo pereče vprašanje gozdne paše . Da bi defi
ni-tivno ugotovili njeno škodljivost na regeneracijo gozdov, uporabljajo· omenjene poskusne 

ploskve .tudi v ta namen. Vsak p-oskus poteka namreč na dveh ana,lognih plos·kvah, od 

ka,terih je ena ograjena .z žično ograj-o ,in živini nepristopna, dočim je .druga neograjena 

in se lahko živina v njej nemoteno zadržuje. Vsaka parce1a in tudi vsaka posamezna sadika 

je kartir·ana, vsako leto pa vodijo toČO(} kontrolo o uspehu p-oskusnv. Z natančno evidenco 

in s pos.plošenjem dobljenih podatkov .bodo točn~ ugotovili, kolika je Š'kodljivost paše 

na regeneracijo gozdov, .ki imajo podO<boc ekološke pogoje. Slične p-oskuse delajo tudi v 

raznih drugih predelih Norveš.ke. 

Kolikšna je pomembnost gozdarstva v no·rvcškem gospo.darslvu, vidimo ·JZ dejstva, da 

predstav lja vrednost izvoza lesa, finalnih izdelkov in celuloze trenutno 25 do 30% skup

nega norveškega eksporta. 

Praksa na Norveškem je tovarišu in meni mnog·o koristila. V·si ljudje, s ka·ter.imi sva 

se -ses·tala so bili ·izredno gostoljubni in prijazni. Dosedanji norve-ški gozdarji še niso imeh 

prilo,žnosti po.kazati nam svojo naklonjenost, saj sva bila me<l prvimi jugoslovanskimi 

gozdarji, ki so po vojni obiskali Norveško. Zato je -značilna izjava genetika prof. Rudena, 

da sva na inštitutu hetji in četrti Jugoslovan, dočim .sta prvi in drugi gost iz naše države 

dve .drevesi Picea omorica, .ki se prav dobro počutita v malem arboretumu fakultetskega 

parka. 
Ing. Branko K or b e r 
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KNJižEVNOST 

IZšLA JE KNJIGA, KI NAJ BI JO VSAKDO POZNAL, POSEBNO PA ~E NASI 
GOZDARSK,I IN LESNOINDUSTRIJSKI STROKOVNJAKI! 

Redakcija })Nove proi-zvodnje« je storila ·našemu lesnemu gospodarstvu in gozdarski 
stro-ki .že dokaj uslug. Poleg važnih ·str-okovnih člankov v posameznih števiLkah »~ove 

proizvodnje« je v preteklih leti-h izdala naslednje ·strokovne brošure: Ing. Franjo Ra~ncr. 

Vpliv . g·oz.dov na vodni režim (slovenska. naklada je. razprodana, na razpolag-o je šc 
srbska; cena 50 din), ing. Lojze Žumer, Lesna moka (cena 58 din) in dr. Maks Wraber. 
Primdnogospodarski temelj.i razmejevanja gozdnih in kmetijsk·ih zemljišč (vsa naklada 
je razpro.dana). 

Pred kratkim pa je »Nova proizvodnja« ·založila novo stro-ko-vno -knjigo z naslovom 
,,o gospodarjenju z le-som v LR Sloveniji«. V njej s-o· -objavljena poročila, .diskusije in 
skle,pi posvetovanja gozdarskih -in lesnih stroiko-v-njakov, ki je bilo letos 23. in 24. janu
arja v Celju. Vsebina te stro.ko-vne knjige b.o vedno aktualna in ne bo nikdar zastan::la . 
Tako važna, poučna in koristna je, da bi jo moral poznati vsakdo, ,kj dela v lesni in 
gozdarski -stro.ki. Zaradi tega je tudi izšla rv zelo visoki nakladi. Cena izvodu je 150 din. 
Čeprav je tiskai1a samo v slovenskem jeziku in s kra·tkim povzetkom v srb-ohrvaščini. 
posegajo po njej ~u-di naročniki iz ostalih naših republik. 

Veliko nesor.uzmerje m ed p-otrebami po lesu -na eni strani in kapaci-teto gozdov na 
drugi strani ni -občutno samo v Sloveniji, marveč ga .o-pažamo kar pov.sod po svetu. Seda
nja poraba lesa , ki je bila v zadnjih letih dokaj zmanjšana, je glede na .kapaciteto 
naših gozdov še ve-dno pre-velika . Povzroča progresivno zmanjševanje lesnega ka.pitala in 
s tem prirastka v goz-dovih. 

Zaščita go-zdo·v jn p.ovečanje proizvodne moči v .gozdovih zahtevata -nujno zmanj
šanje sečenj . V gospodarstvu je •nujno >treba ~pra-viti v sklad potrošnjo lesa z njego•vimi 
bodočimi razpoložljivimi količinami, odoosno s .trajnim prirastkom gozdov, kar je edini 
zdrav·i temelj trajni zados.titvi p-otrebam. Za rešitev tega težkega pwblema je treba 
poskrbeti hitro in .odločno. V zameno za les je treba •naj-ti :in -nuditi potrošnji druge 
materiale, -ki naj pomagajo ,rešiti vprašanj~ pomanjka-nja .lesa, 1_)redv-sem drv za ogre
vanje in kurjenje, gradbenega ali ostalega lesa , ki se -v raznih obli-kah Hporahlja za 
neštete namene. Predvsem je potrebno vsepov,sod poskrbeti za kar največje varčevanje z 
lesom in za najracionalnejše -iz-koriščanje lesne surovine. 

K varčevanju morajo prispcva•ti -vse gospodarske stroke , ki potrebujejo in uporab 
ljajo les v raznih obli·kab, predvsem veLiki potrošniki lesa: gradbeništvo, rudnik1, tovarne 
celuloze, mehanično-lesna -industrija, promet itd., ki so vsi v lastnem interesu .dolžni 
čimbolj pomagati, da bi se a:ktualno vprašanje kar ·najhitreje rešilo. Pri tem bodo prav 
g·ot-o-vo sodelovale tudi o-ne gospodarske stroke , ki izdelujejo ali bi mogle izdelova•ti pr-o
izvode, .ki so uporablji.vi kot nadomestek ,za les in za lesne izdelke. 

V knjigi »0 go.spodarjenju z lesom v LR Sloveniji« je o tem toli&o napisanega, da 

jo pra.v zaradi lega mora poznati vsak naš čl.o·ve!k. A. L. 

MILOš MEHORA: »GOZDARJEV TONčEK" 

Ob prvem svitu plane Tonček iz postelje k oknu, vesel dneva, ko ga -bo ded gozdar 
po-vedel v ·temni gozd, o katerem je še kot ciciban slišal , da v njem prebivajo le vile in 
palčki. Dedkov vrt je -drevesnica, kjer rastejo sadike za zasajanje g-oljav. Da, tudi Toriček 
je lani .sadil s svojimi -tovariši pionirji. , 

Toda v go.;>;du nista srečala niti vil niti palčkov. Delavci v gozdu trebijo suhljad, 

otroci nabirajo gobe . Tam šumi -skozi g-o•zd potok, umirjen z lesenimi in kamnitimi pre
gradami. Jasli za sen-o pa pričajo, da je v bhžini tudi srnjad, ki tukaj dobi zimsko hrano . 
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Ded odreja drevesa za posek, sekira udarja, motorna žaga ·brni, drevesa padajo. Delavci 

jih lupijo in režejo v hlo-de, lubje pa spravljajo za odvoz, saj pride prav za strojenje kož. 
Veje z iglicami pa zlagajo, ker pojdejo v kotle, da iz njih pridobij<> dišeča olja. 

Drugod zopet teše jo tramov je in železniške pragove, izdel1:1jejo drva, dela jo k ope in· 

kuhajo v njih oglje. Na borovih deblih pa s-o pritrjeni lončki, v katere se ioz zarezanega 
debla cedi smo·la. Po obedu pri ogljarjib .nadaljujeta dedek in Tonček zanimivo pot. Pod· 
lu:bom smreke po-kaže dedak Tončku bele črvičke in. hrošče. To s-o lubadarji, nevarni· 

, gozdni š.kodljivci. Po leseni drči drvijo hlodi in se nabirajo nedaleč ceste, od koder jih 
od va.žajo s kam ioni. 

Tudi gozdna železnica, žičnica in splavi na reki p·omaga jo pri prevozu lesa, ·ki prihaja 
na žago in v tovarno, odtod pa gre deloma na ladje in v tuji svet. Se ko je Tonček 
zvečer utrujen zaspaL je v sanjah zopet doživ'jal vse to, kar je podnevi videl v gozdu. 

* 
V 32 posrečenih enobarvnih slikah, opremljenih z enakim številom kitic, je izšla v· 

\zdaji »Kmečke knjige« risanka Miloša Meh or e. (V isti založbi je izšla tu-di srb.ohrvaška 
izdaja.) Knjiga je najboljše, nevsiljivo propagandno sredstvo za naše ponirje pa tudi za 
njihove odrasle svojce. Dolžnost gozdarjev je, poskr.beti, da »Gnzdarjev T.onček« prodre 
do sleherne osnovne šole. 

PREDPISI 

UREDBA O SEčNJAH GOZDNEGA DREVJA 

(Uradui list LRS, št. 30 od 5. 8. 1954) 

1. člen 

VI. Be 1 tram 

V go7-dovih je dovoljeno se.lcati samo na podlagi sečnega dovoljenja ali sečnega nalogzt 
m šele potem, ko je stoječe drevje odkazano za posek. 

2. člen 

Posebno sečno -dovoljenje ni potrebno za sečnje v gozdovih, za .katere je potrjen . 
gozdnogospodarski na-črt, kolikor scčnje v posameznem letu ne presegajo količine lesa, dolo

čene za to leto·. Vendar je treba v takih primerih priglasiti nameravano sečnjo okrajni 
(mes.tni) upravi za gozdarstvo najpozneje en mesec pred. nameravane sečnjo. če uprava. 

za gozdarstvo v enem mesecu po prejemu priglasitve ne sporoči pripomb zaradi nesklad
nosti nameravane sečnje z go-zdnogospodarskim načrtom, se sečnja lahko začne. 

3. člen 

Posebno sečno dovoljenje ni potrebno za sečnjo v gozdu, za katerega je iz.dano do vo- . 

ljeo je za krčitev ali za sečnjo na golo. 

4. člen 

Za izdajo dov-oljenja za secnJO so glede na to, kje Ježi gozd, pristojni: 

l. občinski ljudski odbori za sečnjo do 10 prm drv letno za lastno porabo v prosil

čevcm gospodarstvu; 

2. okrajna (mestna) uprava za gozdarstvo za sečnjo· do 100m3 stoječega lesa letno, 

ra.zen v primerih iz l. točke tega člena; 

3. uprava za gozdar.stvo LRS za sečnjo nad 100m3 stoječega lesa letno. 

Za sečnjo v gozdovih splošnega ljudskega premoženja,· ki so v upravi okrajnih in_ 

mestnih ljudskih ·odhorov, velja kot sečno dovoljenje pogodba, ki jo sklene okrajna (mestna) 

uprava za gozdarstvo s prevzemnikom sečnje. 
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5. člen 

Za izdajo .dovoljenja za krčitev gozda, za sečenj o oa golo ter za secnJO redkih. 

zredčenih ali gospodarsko posebno pomembnih drevesnih vrst, za katere je to določeno 

s predpisom državnega sekretarja za gospodarstvo LRS, je pristojna Uprava za gozdar

stvo LRS. 
6. člen 

Sečni nalog izda okrajna (mestna) uprava za gozdarstvo, če je to potrebno i-z gozdno 
varstvenih razlogov po 20. členu zakona o gozdovih ali po drugih posebnih predpisih, ali 
pa če to naroči -pristojni višji državni organ iz razl-ogov državne varno·sti . 

Ce izda okrajna (mestna) uprava za gozdarstvo po prvem odstavku tega člena sečni 

nalog za sečnjo nad 100m3 stoječega lesa , mora to sporočiti Upravi za gozdarstvo LRS. 

7. člen 

Sečno dovoljenje se izda na prošnjo la.stnika, posestnika oziroma upravitelja gozda . 

. Prošnja za sečno dovoljenje mora obsegati zlasti : podatke o prosilcu (ime in biva
lišče oziroma .sedež), zemljiškoknjižne podatke in podatke o. kraju, kjer se namerava sekati, 

podatke o količini in vrsti lesa, podatke o tem, kdo bo izvršil sečnjo in o namenu sečuje. 

Te podatke morajo obsegati tudi priglasitve sečnje po 2. členu te uredbe. 
Prošnje za sečno .dovoljenje se vlagajo v primerih iz l. točke 4. člena te ured·be pri 

pristojnem občin-skem ljudskem odboru, sicer pa pri pristojni okrajni (mestni) upravi za 

gozdarstvo. Okrajna (mestna) uprava za gozdarstvo poHje pro·šnje za sečno dovoljenje, za 

katerih rešitev je pristojna Uprava za gozdarstvo LRS. tej upravi s svojim mnenjem. 

Uprava za g<Jzdarstvo LRS mora obvestiti pristojno okrajno (mestno) upravo za 

.gozdarstv,o o izdanih sečnih dovoljenjih. 

8. člen 

Pristojni organ sme izda·ti sečno dovoljenje samo, če nameravana sečnja ne nasprotuje 
·določbam 2. in 12. do 16 .. člena .zakona O· ,gozdovih, in samo v meja!h, ki· jih dovoljuje 
družbeni plan. 

Glede količin lesa, . za katere se izdajo sečna dovoljenja na območju posameznega 

·okra.ja (mesta), morajo organi, ki so pristojni za iczdajo sečnega dovoljenja, vskladiti 
svoje delo. 

Pri izdaji sečnega dovoljenja je treba upoštevati tudi količine lesa, ki se posekajo 

na podlagi gozdnogo·spodarskih načrtov, količine lesa, za katere ·se izdajo sečni nalogt 
ter ·količine le·sa, ki se podro zaradi naravnih nezgod . 

9. člen 

Sečno do,voljenje se izda z odločbo. O.dločba mora obsegati podatke o tem, komu, za 

katero gozdno zemljišče, •Za kakšne količine in za katero vrsto lesa se izda sečno dovoljenje. 
V (}dločbi o sečnem dovoljenju se lahko predpišejo tudi ukrepi za gojitev in varstvo 

gozda po izvršeni sečnji (pogozditev, prepoved paše in podobno) . 

Zoper o.dločbo, s katero se izdaja sečnega dovoljenja v celoti ali .deloma odkloni, 

je v osmih dneh po prejemu odločbe dovoljena pritožba na višji državni organ. 

10. člen 

· <:':e se dovoljena sečnja ne izvrši v enem letu po izdaji sečnega dovoljenja, njegova 

veljavnost ugasne. Veljavnost sečnega do.v·oljenja se ne more podaljšati. 

11. člen 

Določbe 7 .. do JO. člena se primerno upora'bljajo tudi pri prošnjah za dovolitev krčitve 
gozda. in sečnje na golo. 
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12. člen 

Sečni nalog se izda z o.dločbo . Odločba mora obsegati zlasti podatke o tem, kdo mora 
poseka ti drevje, na katerem gozdnem zemljišču, ka,kšen les mora posekati in v kakšnem roku. 

Zoper sečni nalog ima· lastni·k, pose-stnik ·oziroma upravitelj gozda pravico do pritožbe
na Upravo za gozdarstv-o LRS v treh dneh po prejemu sečnega naloga. Uprava za gozdar
stvo LRS mora rešiti tako pritožbo v treh dneh po prejemu. 

13. člen 

Na podlagi pra·vnomočne odločbe o dovolitv; sečnje oziroma sečnega nal·oga in na 

i>-odlagi prigla.sitve sečnje po gozdnogospodarskem načrtu · odkaže drevje za posek gozdarski 
uslužbenec, ki ga za to pooblasti okrajna (mestna) uprava za gozdarstvo. 

Odkazovanje drevja ni potrebno, če je dovoljena krčitev ali sečnja na golo. 

14. člen 

Sečnja ·se mora izvršiti strokovno pravi.Jno po načelih umnega gozdnega gospodarstva 
in po posebnih predpisih o higienskih in tehničnih varnostnih ukrepih ·pri izkoriščanju 

g-ozdov. 

15. člen 

Sekati je dovoljeno praviloma samo ·od l. -okto.bra do Sl. marca. 

Za sečnje v višinskih gozdovih .lahko organ, -ki je pristoj-en za dovolitev sečnjc, glede 
na vremenske in druge krajevne razmere določi drugačen čas sečnje. 

V katerih krajih se štejejo gozdovi za višinske g-o·zdove, predpi-šejo okrajni (mestni) 
ljudski od-bori. 

I-zjemoma lahko organ, ki je izdal sečno dovoljenje, podalj:.ša čas sečnje, določen po. 
prvem oziroma drugem odstavku tega člena: 

l. če je t-o nujno po.trebno iz gozdnova•rstvenib razlogov; 

2. če se je sečnja za,kasnila zaradi vremenskih ali naravnih nezgod; 

3. če je sečnja poh·ebna zaradi nujnih popravil poslopij in drugih objektov, ki so. 

bili poškodovani po naravnih nezgodah. 
Dol-očbe prvih dveh odstavkov tega člena ne veljajo za scčnje, ki jih je treba 

izvršiti na podlagi sečnega naloga. 

16. člen 

Posekani ali podrti les se sme spraviti iz go.zda šele potem, ko je žigosan. Žigosanje 
lesa opravijo gozdarski uslužbenci, ki jih !Za to pooblasti okrajna (mestna) uprava za 
gozdarstvo. 

17 . člen 

Določbe te uredbe o ·sečnem dovoljenju, sečnem nalogu .ter o odkazovanju in žigosanju 
lesa veljajo tudi za g-ozdno drevje v drevesnih pasovih, ki varujejo tla pred vetrom, peskom 
a..li v-odo, in za sečnje na gozdnatih pašnikih. 

Določbe te uredbe o žigosanju .lesa veljajo tudi za vsa drug-a gozdna drevesa, ki 
rastejo zunaj gozda (na vrtovih, med nji.vami, na dvoriščih, v vodnih strugah in podobno) . 

18. člen 

Z denarno ka,znijo do 10.000 -dinarjev ali .z zaporom do 30 dni se kaznuje: 
l. kdor ne izvrši ukrepov, ki .se mu predpišejo po drugem odstavku 9. člena te uredbe: 
2. -kdor ne izvrši sečnega n.,aloga. 

19. člen 

Tehnična navodila za izvrševanje :te uredbe izda po potrebi Up-rava za gO'zdars.lvo LRS. 
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20. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem lis.tu LRS«. 

S lem dnem preneha veljati pravilnik ·o dovolitvi sečenj ter o načinu m ča·su izko
riščanja gozdov (Uradni list ·LRS ,. š~. 17-72/52). 

St . U-139/54 Ljubljana, dne 29. julija 1954. 

'Izvršni svet Ljudske skupščine 

Ljudske republike Slovenije 
Predsednik: 

Bons Kraigher L r. 

ODREDBA ZA IZVRšEVANJE ZAKONA O OMEJITVI PREDELAVE LESA 
IGLAVCEV 

(Uradni Jist LRS, št. 30 od 5. 8. 1954) 

. l. člen 

Srednji premer, pod katerim je po 2. členu zakona o omejitvi predelave lesa iglavcev 
prep.ovedauo žagati hlodovina iglavcev, se določi : 

l. ·Z 20om .za okraje Ra:dovljica, ·Knnj, Šoštanj in Slovenj Gradec, 
2. s 24 cm za okraje črnomelj . Kočevje , Novo mesto , Maribor okoli.ca m Po.stojna in 

za mesto Maribor. 

V vseh drugih okrajih in mestih znaša ·srednji premer 22 cm. 

2. člen 

Za izjemo od prepovedi tcsanja tramov in okroglega lesa iglavcev po .3. členu zakona 
je .dovoljeno tesati trame izglavcev v hri'bovitih .krajih, kjer bi bilo drugačno izdelovanje 
in predelovanje nesorazmerno .dražje rzaradi visokih spravilnih ali prevoznih stroškov do 
žage in nazaj, če so trami namenjeni za graditve v kraju kjer je .bil les posckan , ali v 
njegovi okolici. · 

Za tesanje tram·OV po prv~m odsta"vku je potrebno posebno do·voljenje, ki ga izda 
okrajna (mestna) uprava za gozdarstv·o v ·sečnem dovoljenju a·li pa s posebno odločbo. 

3. člen 

Les ig.lavcev , ki ga je si 'cer·mogoče uporabiti za tehnične in druge industrijske namene 
(za žaganje, tesanjel za gradbene namene, za jamski les, za kemijsko predelavo in podobno) , 
je za izjemo od prepovedi po prvem odsta·vku 4. člena zakona dovoljeno predelati v drva 

.samo v takih krajih, kjer za kurjavo ni drugega lesa in tudi ni rmogo.če zamenjati lesa 
iglavcev .z drugačno vTsto kuriva oziroma kolikor .taka zamenjava ni mogoča in so drva 

namenjena samo za uporabo v ta·kib krajih. 
Za predelavo lesa iglavcev v -drva po prvem odstavku tega člena je potrebno posebno 

dovoljenje, .ki ga izda .okrajna uprava za go.zdarstvo v sečnem doyoljenju ali pa s posebno 
tJ •dločbo . V tem dovoljenju je treba navesti .količino drv, ki jih je dovoljeno· na.pra-viti. 

4. ·člen 

Ta uredba velja od dneva objave v ))Uradnem listu LRS«. 

št. U-137/54 . Lj-ubljana , dne 29. julija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 

Ljudske re-publike Slovenije 
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ODLOK O UPORABI EKONOMSKIH INSTRUMENTOV ZA FINANčNO 
SAMOSTOJNE ZAVODE, KI SE UKVARJAJO Z GOJITVIJO IN EKSPLOATACIJO 

GOZDOV 

(Uradni list FLRJ, št. 32 z .dne 4. VIII. 1954) 

l. Finančno samostojni zavodi, ki se ukvarjajo z gojitvi]o in eksploatacijo gozdov, 
lahko uporabljajo v letu 1954 v polnem znesku sredstva, vplačana .kot amortizacijo, ki je 
obsežena v ceni lesa na pan ju, in sicer tako del , ki je namenjen za nadomestitev osnovnih 
sredstev, ·ka~kor tudi ·del, k.i je namen jen za rekonstrukcijo in vzdrževanje -o ~ bsto ječ ih 
.zmogljivo s-ti. 

2. Zavodi iz prejšnje točke obračunavajo in vplačujejo obresti od osnovnih sredstev po 
splošnih predpisih, ki veljajo za gospoda·rska podjetja, in sicer :po letni obrestni meri 
'6% od vrednosti osnovnih sredstev. 

3. Celotni dohodek rzavodov iz l. točke tega. odloka pomeni doseženo vrednost rednega 
'donosa in drugih g-ozdnih proi:zvodov in pa doseženo vrednost izrednega -donosa. Če se od 

·celotnega; dohodka odbije celotni izdatek, se dobi celotni presežek, v katerem je obsežen 
dobiček .in doho-dek od doseženega izrednega dono~a. Tako dobljeni celotni preseže-k se 

:šteje za dobiček, ki je zavezan razdelitvi in o:bdavČel).ju po ·splošnih predpisih , ki veljajo za 

.go-spo~arska p-odjetja. 

4. Ta odlok velja -od dneva obja-ve v »Uradnem listu FLRJ«, uporablja pa se od 

1. avgusta 1954. 

R. p. št. 333, -Beograd, 30. julija 1954. 

Zvezni izvršni svet 
N adomestuje sekretar ja: Podpredsednik : 

Moma Markovic s. r. Svetozar Vukmanovic s. r. 

ODLOCBA O PREPOVEDI IZVOZA 2ELEZNišKIH PRAGOV 

(Uradni list FLRJ, št. 39 z dne 15. 9. 1954) 

l. Prepovedan je izvo.z cvseh vrst lesenih železniških pragov. 

2 . Izvoz pragov po zaključkih, ki so bili napravlje.ni do dneva uveljavitve te odločbe, 

JC dopusten samo -še do konca oktobra 1954. 

3. Ta - odloč-ba velja od dneva objave v »Uradnem listu FLRJ«. 

Zvezni izvršni svet 
O . P . št.14i. Predsednik 

Beograd, 15. septembra 1954. Gospo da rs kega odbora: 
Svetoza-r Vukmanovic s. r. 
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l. R 

M [' Rll O 

2.5 Hm . 

me; o podroija Jraso 
-- -- -- po lel( e!rslfur.z ije r- /lii !10 krasu 

BJs~~JC'A 

·· ... 
····· 

S 1 oven s k o prim or j c. Vrisana je meja degradiranega kra~kega področja in eksku~
zijska pot, na kateri so označeni ogledni objekti z zaporcdnimi. Hevilkami 1-18. Lepo J.e 

vidno apnen ča sto in flišno področje 

uporno 3<1juboval sovražni tujčevi sili, ki .ga je hotela uničiti in mu ozetl .slo•vensko 
;ime, tako so s·e tudi •naJŠi kraški 1boTi uspešno upirali pohlepnemu tujcu . Padali so 
sicer očetje, toda za nj~m.i s-o v-stajali sinovi v številnih vrstah in celih ses,toj1h ter 
hi.teli pokrivati ·zemlj-o .svojih očetov. Bo.ru je pns.tal kras, kamo-r ga j-e .posadila 
podjetna gozdarjeva roka, nova domovina. Zrasel je z njegovim osrčjem kakor 
Kraševec 1n se z nje.ga ne da ·ve.č ·iztrebiti. 

Z osvob<P.d1itvijo in priključitvijo kraškega sveta k ma-tičn~ zemlji Sloveniji se 
začenja druga zlata .d:oha kraš·kega po.go·zd·ovanja. Po d-olg.em odmoru je pog<>zdo-
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valno 'delo oživelo ~n doživelo d·oslej neviden razmah. Ob pomanjkanju semena, 
sadik, drevesnic, orodja, s;trokovnega ,kadra so se lotili Kraševci pogozdovanja z 
veliko vnemo in najb-oljšo· voljo. Zares da prva pogo.z.do·vanja niso b.ila prav 
uspdna, saj je ,staJr.i rod .k1·aŠ1kih pngozdovalcev že skoraj izginil, mlad<i.na pa ni 
imela potrebnih ·izkušenj in znanja. Toda kaj kmalu S·O se zna.š·li in kra·Š.ko po
goz,dovanje je dame;S na dos·tojni strokovni višini, ki us.treza napredku znanosti, 
posebej še biološko·-ekoloških ved (fitosociologije, pednlogije, eko-log.ije, klimat~
logije, genetike). če so se morali prvi pogozdovaki krasa zadvoljit-i s povprečno 
30% uspeha, nas danes že 60-80% uspeha ne zadovoljuje več. B-iološko in teh
inično ·izpopnlnjeva'!1je kraškega pogozdovan0a je v zadnj-ih letih zelo napred.ovalo. 
Na .kakovost dela se •polaga največja važnost in so tudi us.pehi razvesclji.vi. Pa 
tudi po obsegu presega kraš.ko pogozd·ova·nje ono v prvi zla'ti dohi. Nikoli se ni 
na .našem 'krasu toliko pogozdoval-o kakor zadnja leta. čez 10-20 let bo .na·Š goli 

Hrib ~ pri Sežani l. 1875. Gola kraška površina je nudila kvečjemu borno pašo 

krCbs zares ozelenel. Kakor je .p.retirano uničevanje gozda vzelo kra!S'U r-odovitnost, 
tako mu jo bo pogozdovanje sčasoma spet vrnilo in ustvarilo Kraševcu boljše živ
ljenjske pogoje. 

Pričujoča publikacija ·naj bo zna111ilka te nove zla>te dobe kJ·aškega pogozdo
vanja in vesela napovedovalka vstajenja našega krasa. Nosi pečat naše dobe, ko 
hočemo vkljub nemirnemu vrenju v svetu ter vklj.ub vsem mogočim težavam z 
mirnim, p.remišljenim in neopo·rečnim priiadevanjem ustvarja•ti 'Vdika dela, ki bodo 
prenesla .pretrese .časovnih dogajanj in ohranila trajno vredno·st. Gozd je dobrina, 
ki ·raste sicer poča-si, ki pa trajno deli preštevilne darove ka.kor noben ... 1. druga 
prirodna 1tvo·rba. 

Ko je pred desetletji prenehalo pogoz-dovalno delo .na krasu, je utihnil tudi 
,str-okov.ni g.las ·O krasu. O njem se je malo pisalo in govori.Jo, pri nas skoraj nič. 
S ponovno poživ.i.tvijo pognvqnvalne dejavnosti je oživel .tudi gozdarski glas o 
krasu, -toda to so· hili le skro·mni ,prispevki ·v našem ~strokovnem gozdarskem Ča<So
·pisju. Ta publikacija je prvi ' večj.i jn širši str·okovni glas o pogo.zdova.nju in obnovi 
gozda na krasu. Pomeni sodobno gledanje .na problemati-ko kraškega pogozdova-
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nja. Zato je zgodo~insk~ga p_omena . važen me~nik v našem pri za,devanju za obno~o 
kra:sa. K~kor z ,zanu~a~Jem :~_s ~rido_m p~eb1ram~ s.tara p o,r oč il a 0 pogo11d·o.:anJU 
kra·sa, kt nam od~nvaJO m~slJenJ_e pwnHJeV. kraskega pogozdov a Jj a in DJ1ho·:o 
delo~. tako bo" tud1 ta zrb_o.rmk ov· ·l~rasu ... . g-ovor.Il_ pot.o-m;em .0 naše tJl prizadevanJU· 
Z nJim se hocemo hkr.ah oddolzi-h nas1m <tr.dmm kra-sevcem za 1 ji11ovo zvestobo 
sloveru;·ki d-omovini :in za njihovo junaško ho~bo proti okupatorju . 

Zbornik je plod stro·kovnega z-bo-ro-vanja in študijske ekskurzije kraških gozdar
jev. P:rvič po dolgih desetletjih .so ·se sestal-i go-zdarski pra!ktiki i,n zna nstveni k i, da 
se pogo·vo.re o problemih pogo21dovanja in melioracije :krasa, hoteč postavi.ti trdne 
temelje iri kor-i;stne smernice .z.a bodoče .delo. O tem govore -objavljene razpra·ve. 
Najbolj konkreten in živ izraz V'Seh referato·v in diskusij v dvorani in na poljani. 
pa so obširne »Ugotovitve in zaklju·čki«, ki v smise1nem .razporedu l)>Odajajo bist
vene probleme, koristna spoznanja .in dog-nanj-a ter premišljena navod-ila za na-

Hrib Tabor pn Sežani ok. l. 1935. Kraško goljavo je porasel nasad črnega bora. ki nna 
veliko biološko in gospodarsko vrednost 

daljnje obnovi,tveno ·in pogozditveno delo na kr·asu . Komisija za zaključke, ki so 
jo bili izbrali udeleženci ekskurzije na poslovilnem sestanku v Pivki, je opravila . 
svoje delo v metdsebojnem 's.poraz;umu ter v pdni zavesti velike odgo-vornosti pred 
naŠ·o ·Strokovno in politično javn.ostjo. Koliko so naša gledanja na .obravnavano 
pro·b1ematiko pravi.ho.a .ali zgrešena, bodo najlaže sodili bodoči .rodo'Vi, ki jim 
bod·o ogledalo naših .spoznanj in merilo našega znanja, predvsem -pa d·okazilo 
i...skrene ljubezni d·o našega ·krasa in velikega prizadevanja, .da se -izbo-ljšaj·o živ
lj.enj.ski 'Pogoj·i na tem lepem in težko preizkušen-em delu slo-venske zemlje. 

Sežanski gozdarj-i so s·e v preteklem letu močno razg;iba,li.. Priredili ·so več 
ožjih strokoVlJlih sestan'kov, kjer so razpravljali ·o problemih obnove -1n pogozdo
va'llja krasa, obraviTlavajoč ·konkretne primere in objekte. Na terenu so· razvili 
živahno opazovalno, nadzo,r-ovalno l'D raziskovalno dejavnost. Meseca fCJbruarja 
1954 &o sklicali ši r:ši ses-tanek sežanskih gozdarjev, .dr-evesničarjev in pogozdoval
nih delovod·ij, kjer .so ·Ob referatu dr. M. Wraberja »0 biol·oško-tehničnih pr·oble
mih p-ogoz,dov.anja kra·sa« živahno ra:zprav1jali o konkretnih primerih i:n pogozdo-
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valnih obje!Gtih. K sestanku -so povahih v0rdilno· g·ozda-r.sko osebje <Sosednih okrajev 
(P•ostojna, Gor·ica, To1min, Knper), ki .so se udeleži·h sestanka v Jepem štev-ilu in 
v ra·zpravi krepko soddo·vali.. Upravo za gozdarstvo LRS je zastopal -ing. V. Bel
tram, izkušeni poznavalec \krasa. Sestanek je rodil sadove, ki so bi1i opazni tudi 
na terenu. Kot nepo.sredmo· zadolžitev .sestanka je priredil sežanski -o.k:raj v marcu 
1954 14-dnevni pa:rnladansk·i tečaj za gozdne .dreve_sničarje v Klancu pr<i Kozini, 
kj-er je večja .goz-dna dreves-nica in .pr.irrlitivna sušilnica za seme. Tečaja se je 
udeležilo in ga z zadovoljivim uspehom končalo 30 udeležencev iz vseh kraških 
okrajev. Oktobra 1954 j·e hi.I .isto.tam 14-dnevni jesens·lci na,daljeval.ni drevesni
čarski tečaj. v.zgoja ,drevesničar.skeg.a in lo-garskega kadra je najboljša pot za 
uspešno ob.nov.o .d·eg.radiranega kra<Sa. 

V tej. razgibani strokovni deja vnos ti so sežaooki go-z-darji radi ustregli želji 
ing. Petra Ziam:ija, ;r;n.anstvenega sodelavca Instituta za šumar.ska ·i.straživanja NR 
Hrva-ts·ke v Zagrebu, .da obišče slovenski kras •ter se seznani z •njegovo meli-oracijsko 
problematiko·, primerjaj -oč ·SV·oje do1•goletne izkušnje !S hrvaškega krasa z noV'imi 
sp-·o-manj-1 . To je ·dalo p01budo·, da .se je ;pciredilo- v Sežani maja meseca širše 
p-o.s-vetovanj·e kraških •KOzdarjev z oh-ravnavamjem problemov, k:i jih v-sebuje ta 
zbo-rnik K udeležbi pri rt:ej študijs:ki prireditvi -so bili pov<11hljeni ~o·d:ilni gozdarji 
sosednjh hrvaških predelov, .ki 1majo .ena'ke ali V6aj podobne pr-obleme na svojem 
podwčju . Upravo za go-zdarstvo LR·S je zas·to:pal ing. V. Bdtram, ki je pri zbo
rovanju in na terenu -zelo aktivno sodeloval. Tajništvo za -gospa-dars-tvo OLO Sežana 
je zastopal načelnik S. Jež, kmetijstvo pa ing. Vovk in Z. Stoka, ki so vsi v debati 
koristno sodelovali. Od hrvaških gostov so bili navzočni: ing. N. Šepic, ing. V. 
Korica in ing. P. Rupent, vsi ·od Inspekt·orata .za šumar>Stvo v Reki, dalje gozdni 
upravitelji ing. M. Pužar (Buzet), ing. H. Madirazza (Poreč) in 'ing. M. SirQti_č_(J3uj~).! 
Twko se je udeležilo .s.trokovnega Z'horo-v.anja 24. maja 1954 ·Ok. 80 oseb, &tudi.jske 
ekskurzije od 25. do 27 . maja pa 45-'50 oseb. 

Naj zaključ-imo te uvodne besede z -iskreno zah-valo vsem, ki so pri Š>tudijs·kem 
zb-orovanju kraških g.o.zdarjev akti·vm-o ·sodel-oval-i z referati in diskus-ijo, da se je 
za!ključilo v splošno ·.zadovoljstvo vseh udelež-encev. Vo~dilnemu gozdars.kemu osebju 
pri OL.O Sežana, predvsem o'kr.ajnemu g-o·zd.arju V. Orlu ter šef-u SeJ<.cije za po
go.~dova·nje in mc;li·o.racijo krasa F. Brezcu, gr-e zahva-la in priznanje za brezhibno 
organ-izacijo št-udij!SU<ega zhorovanja. Komisija za zaključke je imela nehrvalležno 
·in odgovo-rno- -:p.alogo sestaV'1janj.a zaključkov. Ing. M. Pužarju, g.o-zdnemu upra- 
vitelju -v Buzetu, se zahvaljujemo za ljubezni-vo p-ogo-st.itev v Buzetu ~n us.pešno 
vodstvo ekskurzije po podr-očju hrvaš:ke lstre. Ing. V. BeLtram je opravil veliko in 
težavno ·nalogo {ehničnega urednika tega .zbo·rn-ika o krasu z rn.jemu laiStno stro
kovno rvneil)o· in po·Žrtv-ova1no~tj o. 

To -del-o je, .namenjeno našj gozdarski, •gospodarski in po-li-tični javno·sti kot 
dQikument našega dela in naše -dobre volje. Zavedamo JSe, da je gozdarjev-o delo 
na krasu uspešno· in kori-stno le ob pravem razumevanju rmerodajnih predsta-vnikov 
oblasti ter o.b _.slo·Žnem -sooelovanju ostalih pniuodn·ogosp-odar.skih panog, zlasti 
še kmetij<stva, k•i se .na krasu ·i po· strokovni ,dejavnos{·i i. po go-s-podarski -pr·ohlematiki 
n.aj.tesneje prepleta ·z gozdarstvom. Naj hi ·zat-o naša p-ublikacija naš-la dober odmev 
v krogu po;sredni.h lin nqpo..s•rednih -iruteresentov ter še bolj .razgibala in s-tro:kovno 
pogloh1·la melioracijsko -dejavnost na kraškem svetu. 

Ooi-nili 6mo pogled v p-re'teklos•t, da bi iz nje b-olje pres-ojal-i sedanjoot, v 
/ ka-ter;} .smo čvrs1o za:ko·reninjeni . Iz sedanjosti, ki nam 111alaga •težko breme odgo-
1 v-om-ooti rza obnovo zapuščenega kra..sa, zremo -v bod-očnost, ko ho kras zaživel 

lepše življenje. Sonce in senca ·sta .se menjavali na na-šem krasu skozi celo sto
letje gozdar.sJ<.ega udejstvovanja. V bodočnosti želimo našemu krasu kar naj-več 
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sonca go-spodarske in kulturne obnove. Njego·va i.zčrpa·na in v sončni pri.peki 
izsušena zemlja pa naj se spočije v blagodejni senci zelenega gowa :in obnovi 
svojo rodovitnost, da bo hranila bodoče kraške rodove laže in obilneje kakor 
doslej. 

Zgo.dovino .kraškega pogo-zdovanja ·Spremlja b ·Or na vsa•k ko-rak Z ho·rom so 
gozdarji premagovali trdi kamnitni kras in ga odevali v zeleno obleko. Bor je 
pognal na krasu korenine in ho• na njem tudi ·O·stal. Bor je otrok 1n o·Če kraškega 
po:go·zdovanja. Nepremagljiv in neuklonljiv stoji na kraiSU kot simb.ol trde borbe 
za i.zholjšanje nerodo·vitnega kraškega sveta 1n kot kažipot ob cest1 v njegovo 
boljšo. bodo·Čn·oS>t. 

P.o zen p.omla.danski sneg 
(marca 1952) je povzf{)čiJ 
zaradi po·Žleda kaJta·SJtr.o.fe 
v· starem bor.o·vem na.sadu 
na Divč. i hribu pri Komnu 

GOZDARSKA· šTUDIJSKA EKSKURZIJA PO SLOVENSKEM KRASU 
IN ISTRI 

Dr. Maks W r ah er (Ljubljana) 

Ek·skurx~ja lje imda namen, .da udeleženci, 45-50 po 8-twilu (11 g.otZ.darskih 
inženirjev, 21 tehni•kov, 13 logarjev in tdr·evesničarjev .ter nekaj drugih strokov
njakov) pobliže spoznajo nekatere značilne predele slovenskega krasa z različno 
stopnjo vegetacLj-s'ke lin taliile deg.radacije, dalje da se seznanijo .z bio:loško-tehn~č
ni.rni problemi ter s sCFdohnimi metodami pogozdovanja ·in ohnosve krasa, slednjič 
da si medsebojno irzmenjajo ·SipDtZil1anja i.n itkuš-nje pri p,ogo!Zrlova~nem -in ··ohnoiVit
venem ·delu v· nuzl.ičnih eko·lo~1knh Tazrnerah kraškega s.vcta. Udeleženci ekskurzije 
so povečini vneto zbirali za herbarij rastline, značilne za posamezne rastlinske 
združbe, ter ·si z~pisosval~ podatke o obje.hih -in .njiho·V'j problemabiki. Sklepaj·oč po 
>izredno živahni ·in •stvarn~ tdisku'Siji ;pri obravnavanju .problemov v zv~zi z o,~Iednimi 
objekti, je ·dooegla ekskur.rija po,po·ln moralni in -srhokovn.i us,peh. 

Bkskunz.i-ja se je začela 25. maja v Sožani lin končala 27 . .maJja v p j,vJci. Za 
prevo.z u.ddožencev je bil na ra·zp·olago• udoben aiV't·obus po1o1Valnega urada >),Putnik« 
v Ljubljani. O.glodni objekti ~SO bih iz;brami ta.ko-, da so hu·li čim Ja.že dosto·prui ~n 
da so hkra·ti -raZ'groi1i vse va•ž.nejše bri.ološke, •tehni·čne i111 socialno-ekonamsike prohle-

263 



me v .zvezi .z melio-racij'o golih ·in go.zx:Lnatih !kraških :površin, hoteč rpredočiti tailco 
dohre kakor tudi slabe melior.aoijske uspehe. 

Po·t .nas je vodila !po-tehle krajih )n O'bjektih (oglodni ·objekti·so raz.prto 
tiskani). Priložena •sk~ca Slovenskega :pr-iunorja ,ima v·risan·o eJkskurzij·sko po-t in 
ogledne objekte z za,po•rednimi števillkami. popisa. 

25. V. Sežana - Griž -e - 1Seno-žeče - Razdrto - O toš če - Podnanos -
š t a n j e 1 - Ko.men - T r s •t e l j - Tem nica - B i r g o 1 a - K o m e n -
Dutovlje- Sežana. · 

26. V. Sežana - L i p 1 c a - Ko'rZ-ina - V 1 d e ž - K 1 a .n e c - P e-t ri nj a 
M ,i lj e - č r n o. t .i č e - P odgor.j e - J a m .p r o :v n i k - Socerb -- Ko.per 

~ D e rk a n i - Kubed - S o• č e r g a - Buzot. 
27. V. Huzet- Srv. Stjep-an- Motovu ·n•ski gozd- Buzerl:- Brest 

- Dane - .Vo.dice - V elika 'V·rata - Neb es n i k - Go·lac - ObroTV - Pod
gr-ad - Il:irska Bisti'ica - Pivika (1zaključek ek•skuPzije ~n razhod). 

Stroko;vuo-2manstveni vodja ekSikurzij·e {dr. Ma-k.s W rabe r) je na v·sakem 
objektu ~po.d.al udeležencem potr·ebne -topografske 1n ekološke pod3itke ter razgrnil 
pi'oblematiko D'glodnega ob~ekta, naka:r ISe je ra-zvila -debaJta. T.a je biJa često to·liko 
razvneta, da ·se je na-daljevala med 'hojo in vožnjo do novega objekta. Mimo 
bioJošlcih 1n 'tehničnih Vlprašanj so ·se ž.ivahno obravnavali ·tudi socia.lno--ekonomski 
pr01blemi, 'ki so .povezani z melio·racijo ,kr.aš-kih zemljišč. Nekater.i osnovni in pereči 
·problermi. so pnišli v .z:azn;ih ZJVezah .pono·vno v razpravljanje. 

P.o hrva,šk·em- ·delu I•stre je ~vodil eksku•rz·ijo· ing. M. Pužar, .gozdni. upravitelj 
v Buzetu. 

p,osamezni o·gledni .objekti so razgrnili tele. b.istvene probleme: 

L Griže: Pret~rano i,zkoriščan vaški .pašnik na apnenčasti podlagi se ob:navlja 
z resu:rekcijsko 1sečnjo :in .s-popo·lni.Jnim -po:goidovanjem. Dveletno· delo je p-olkazalo 
prav zadovoljiv uspeh. Grmišče Črnega gabra (Seslerieto-Ostryetum) je krepko od
gna-la, v .njegovi ,zašči,tj pa dobro uspeva~o posajene sad~ke č-rnega b-ora. Napoveduje 
\S·e mešani gozd hstaJvcev .z na,ds.tojnim bor()m. Udeleženci so· prmresali vprašanje, 
kdaj je pravi čas, da se v grmišče, ki ga melioriramo z resurekcijo, vnašajo iglavci 
(bor). Močno odganjajoči listavci bodo seveda na prazninah posajeni bor kmalu 
prera.JSli in .ga za~t-11li 'ter ga bo treba re,ševabi. 

2. O :tošč e: Lev,o pob.o-čj.e go,rnje Vi.pav.ske doline (Močilnik), na fl~šni 
padlagi, boga~ti z bazami, v .precej-~lllji s:tnmirni, .severni ,jn vzho:dn:i legi, pd.krivajo 
zara:di doLgotrajnega 'pretiranega ·izkorišča-nja {steljarjenje i.n sečnja) izredno dege
nerira-ni goa;dovi 1i.n gmnišča v -g;l.a-vnem tipa Querceto-Catpinetum submediter-raneum. 
Pre~Vla-d,uje gra-den, ki se ,zarad-1 i~Z-čnpan1h -tal -SiuŠi in ne tpomlaja več. Bohotno se 
razrašča-ta vresje (Calluna) in resa (Erica). Grmišča ·in goljave, mes·toma močno 
erodirane , pogozdujejo s črnim in rdečim barom ter domačim kostanjem. Sadike 
ogroža-ta buJ110 ra•st-oče vresje :in neu.sta1jena rtla. SaJdnja je preredka. Upo-rabljajo 
naj .se mD'one lSad~ke in varujejo pred :plevelom. Prip·oro-čajo .se 1~deči hrast (Quercus 
1·ubra) in zeleni bor (:Pinus strobus) ter siva jelša ( Alnus incana) kot ekološko 
skromne in mehora.-tiVJD.o dobre :vr·ste. Meho-rac-ija je zelo kri·bi ·Čna w težarv:na zat~di 
skrajno ~s-iromašne :podlage, močne oro.zije, hujnega plevela in hude :burje. 

3. št anj e ,1 : Us·pe-la pogoroitev kamenišča s črnim 1borom. P.o~go!zdo·vališče je 
izpos-tavljeno hudi hurj1i 1in ~Sončni prl.p~ki. Tehruka :po•gozdo·varuja: okrog sadike 
se obla-ga-jo jamice z dro-bnim ka~men,jem, ob robu z debelejhm . .:.__ Stare (avstrij
ske) borove nasaJde rv okolic-i je l. 1953 in 1954 mo-čno napad-la b o-rcxva g:ritZlica 
(Lophyrus pini). Borba ·proti Šlk.O'dljiv-cu z motornim-(_p'fašenjem prelparata »Bentox<<. 
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4. Tr .stel j : Pogozdovanje kraških kamei11išč i•n slabih lj)aŠnikov , meliorac-\ja 
grmišč, smo1a-rjenje črnega bora, p-remena {konver21ija) ·bo-ro'Vih sestojev, uporaba 
tujih drevesnih vrst za melioracijske ·in konverzacijske namene. razl-ična mcto·d-ika 
pogo-zdovanja. - Vsa dela izvr.šuje Uprava tZa pogozdovan_je v Ajševici (Nocva 
Go nica). 

5. Bir go 1 a: Dve majhn·i; norvo·osnovani loikalni -drevesn.ici. Predno;st m-anJ
ših l·okalnih -drevesnic, ležečih blirZU poKozdovališč, :pred večj-imi centralnimi, včas·ih 
močno oddaljenimi. Važno je genetično vprašanje dobre provenience s'emena in 
sad1·k 1ter njihove ·pravil>ne up-o,rabe. ča~ .med :i2lkopom sa-dik i.n nj-ihovo· posaditvijo 
naj bo čim ·krajši . Upo·raJba prirodnega pomlad:ka pri po.gozdovanju se ni obnesla, 
predvsem zaradi slabe manipulacije z »napuljenkami«. 

Pogozditev kamnitnega pašnika nad Podlasami pri štanjelu na Krasu s črnim barom. Levo 
v ozadju je star borov nasad, kjer se _je v l. 1953 in l954 pojavila v veliki rnnožini borova 

grizlica (Lophirus pini) 

6. K ·Om en : Najstarejši ·o-bstoJeč-i nasad črnega ho.ra, ,zaš!Čirten kot prirod,pi 
spomenik Po.s1ku:s-i. njegov-e premene z raz.nimi oksotaJm1 (grška jelka -i. dr.). - Dve 
vel-ilci. gocZ~dni :drevesnici, med najs-tarejšimi -na s•lovenskem krasu. Dobro oskrborvan-i., 
toaa ;prev-eč izčrpani in .premalo g:n·ojen:i. Plf'nj,zvajata tudi mno:go ekso't JZa urbani
stične .potrebe. Pro-blemi drevesn-ic -l,n drevesničarjev na kra:su so še ved·no akutni , 
·dasi se 'stanje močno -izboljšutje. Vodj.-a drevesnice: AvguSJt . Kalot starosta še ži.,ve
č-ih pogorlido:valcev sloven&kega kra:sa, živa kroni·ka pogozdovalnega dela. 

. 7. Li .p 1 ca : Več.s-to-~eten pr~er naj~bo-1j" ~s~~~-e melio~a~ije ne:od_o1Vi1nih ~ra- ~ 
Š~'lh t~l: ·d~~o~ro .oh~anJ~l ·?ozdov1, kr~n1 pas?''kt _~m -t~~vmb, .po-saJ~ z drevJen;: 1 
ki daJe rZasčito- -Irn IZ.bo.lJŠUJe d·onos. Objekt, k1 naJ sluz1 za vzor, kaJ se da dorseCl \ 
-s •pra:vtilno in smotr-no anelioracijo krasa. 

8. Videž : Stara b-oro-va 'kultura, že precej ·izkoriščena (sečn!je ·v ·p-ro.gah, kolo
barj-ih in- pre.svotlitev). Pri-rodna premena: tpod borovim se.Stojem so se mestoma 
že mo-čno razv-ili 1is1avcj; pod 'gost~jšim sklepom ~.n· na degrad·ira.Thih -tleh se uveljav-
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lja prvi matH jesen, za nj.im. .prihaja črni gaber, puhavec -pa nazadnje, ko so tla 
že •V zadostni meri ·.llzbo.Jjšana. Mestoma je požar un-ičil podras.tje .JistaNcev in 
borov nara'V11i .pomladek. V eJ.ika večina :s1tarej.ših bo·rov.ih nasado:v je bila ip'O'TIO·vno 
plen .po·Žara, .ki je 'UlDJiČ·i1 podrast}e, pomladek ·in humlllS. Naj'Več požaro·v je povzro
čila železnica. Zato je zašo.i.ta bo·rovih na.:sadb proti 'Uničevalnemu OKnju zdo važen 
ukrep. V1zd·olž železniških ·pro-g S·e .grade suhi kamniti zi1dovi za ·obrambo· proti 
po.žaru. Ok.re;pi1la \Se •je požarna nad.Jzorna :služ·ba. ~ Ob ·I'Obu borov.ega sestoja se 
pojavlja bujen ;pr.irodn1 pormladek •Čime;ga bora. 

Pod borov nasad na Videžu so podsajali pred 20-25 leti grško jelko ( Abies 
cephalonica), ~i .pa nek•oliko trop~ zaradi mra~a. Pod -strnjenim .sestojem raste zelo 
poča;si, na jasah hjrf:r·eje. 

Obrarvnava •se vprašanje renrtabilno.sti bmo.v.ih nasado:v, ki radi pod!legajo škod
lj·ivcem in boleznim. Večina je mn·eil!ja, da so o,p.ra'V'ili boro:v·i nasa<l1 važno p·i·oni.r
sko 111alo.go· meli.oracije .tal in pospešenega razvoja hstavcev, s svojo lesno zal·ogo 
pa .so· važen dko:nomski činitelj. Poleg lesa je treba upoš-tevati tudi pri.dobivanje 
smole .(ISmoJarjenje). Račun rentabilnosti se na kras·u ne .s.me po~taV:ljati. preveč v 
Dspredje. Marsikje je zares prepoved paše že zadosten ukrep za obnovo degradi
ranih zemljišč, •vendar s ·sadnjo ho·ra pospešll.l•jemo razvoj, gozdne vegetaci~e in 
·jzboljšanje tal, zlas.ti na močneje -·.degracLi.ranem svetu. Res pa je, ·da je premena 
č-isruh boro'Vih .o.aJSa:db Ž·e .davno za.muj ena, ker so starejši (50-60 let) na-sa-di že 
davno· opravili .sv·ojo melio·racij·sko, nalogo in bi jih hilo treba že 1pred -20-30 leti 
premen:iti v bio.loško o;dpoPnejše mešane sestoje. 

Takšni :in ipodobni bi()loški •i:n ekonomski problemi so· se obravnavali tudi na 
drugih ()glednih obj~ktih . 

9. K Ja .n ec pri K o a: in 1 : O:gloo gotzdne .dreves nice iz l·eta 1946-4 7. Obde
lova.lne površine v etažah. Top-o.Ja.v 1natičnuak Gojenje kmclijsko važnih dreves 
(črešnja, murva). Drev·esnica nima ugodne 1ege: tla 1pr-evlažna, p·reveč i1Zposta'Vlje..na 
burji, ki odnaša zemljo z gredic. Setev v drevesnici je v splošnem pregosta. 

10 in 11. Pert.rinja -in. č~rn·o•hče: P.o,go·z:dovanja v obliki vetrn1h pasov 
za !Zaščito gla"vne ceste in .za izboljšanje pašniko·v. Setev borovega •semena v pri
pravljene 1i.n obdelane jami ce je rzadovO:lji!Vo usp-e1a. U.p·oraba .ce-der in .. drugih ekso·t 
za pogo.zdovanje. Obravnava .se vprašanje, kakšna naj rho širina vetrnih pasoiV, nji
·ho·va medsebojna razdalja in •gostota sa;dnje. Mnenja .so rbila deljena. 

12. Mi 1 j·e: Kra.s·en prim·C!f :prirodne premene preredčenega boiT'·Ovega nasada. 
Listavci, najv·eč črni gaber, S·e bujno raz.ra·Ščajo in \Se že v.raščajo v drevesni s'loj. 
Č~ni rgaber se je zasejal z :dreves obcestnega 1dre:voreda. Tla sn v o-dli:čn~m s1tanju. 
Pni premeni boroV'ih nasadb v ·splošnem nis·o .potrebni močni gosiP·Oidar;ski wkrepi. 
Podpirati je treba naravo v njeni progresivn·i rawotini 1težnji, njen raa:vo~ smo
trn0 uravnavati in njeno delo .dopo•lnjevat-i. 

13. J am.p r o·v n i·k: Pol·ožno· .rpohočje ·pri Podgorju, -uzpotSiav1jeno· hudn b-urji, 
kamenit kuašU<1 pašnik, kjer :prevlaJduje mal'Ovredna pašna -zdru·Žlba dratenke (Sesle
rieto jllncifoliae- Caricetum humilis) . Logar K. A .n .dre j .aš ti ·Č :(P.odgo•rj.e) je na 

l
lastno pobudo· i.z J'Oke sejal ·Črni bor spomladi 1953. Setev je krasno uspela, med . 
rušnarl:o ·dratenko· (Sesleria juncifolia) je vs·e polno· horo!Vih m.Ja.dic. Poučen primer, 
kak·o je treba pri obno·Y.i kraških •go>lu.arv v naj!Večji meri ·i~olfiščati naraNne mo.žno.sti 

i:in rprilagojevaJti delovne metode rastišč.nim razmeram O·riroma vegetacijskim zd.ruž-
lbaJin. Tudi .Iog_:-r more z bis-troumnim. ~·pazov~njem in z~elim .prcsoJanjem, ~lasti 
p a •z zdrav1m cutom za natravo, oprav1b marsikat-ero konS>tno 110 :poučno mebo-ra
cijsko delo. 
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14. Dekan i. (Koper): GoZJdna drevesn:ica, ki jo je osnoval 1ng. S. Gaberc 
pred drvema letoma, je ISttr:okovno in est-etslko vzo-rn.o urejena. Bo-gata je s kmetijskim 
s<lJdnim drevjem :in eksatami, zlasti s cipreso; le-t"o bo.do uporabljali ,za S·norvanje 
vetm·ih pasov za :zašči·to ikmetij,skih kultur v Ko,prščini, ki 1e iiZraa;,ito kmetijsko 
pQdr-o-čje . 

15. S oče r ga : Veliko hudourniško področje na bazični flišni podlagi v po
vi.rjlu Bracana, desnega ·pritoka ·is·trske relke Mir.ne, ob •s•lovensko-hrvašk1 moji. Tukaj 

Borov nasad v Videžu pri 
Kozini . (Glej opis 

ekskurzije t. 8!) 

-so edina· večja italijanska · ,pogo.zdovanja, stara 15-20 let, ki <So spremljala grad
bena dela za umirjenje er-ozi jskih .zemljišč. Pogozdovanje s črn-im, še bolj pa z 
alepski.m barom je dobro uspelo ·in vehace opustošene ero·zijske površ.ine so se 
umirile, d.-elovarnJe hudou-rniko<v je po:pustilo. Na najb-o-lj strmih, pla:zo·v-nih .p()bo-čjih 
so z u<S·pehom upor.abljal-i brnistra (SjJartium junceum) -i-n rob:inijo . Druge dr-ove~ne 

Griže pri Sežani. Uspela 
resurekcijska sečnja 

v grmišču črnega gabra . 
(Glej opis ekskurzije t. 1 !) 

vrste (n. pr. -domači tkos1anj) se .niso obnesle. - V vojnem času so nerlokon~ane 
Il.a.!Sa·dbe in prugradbe .zanemal"i.Ii, ;zato je hudourniš;ko delovanje spet neko-Hko 
oživ-elo. Gradbena 1d·ela ·so v tekru , pogo-zduje pa se v p-remajhmeJID obsegu. 

16. M ·o ttov -unsk1 .gozd: V d·olin:i Mirne . je sJo.viti .go.zd hrasta d·oba, ki 
je h-il nekoč oonova za ·la.djeddnice. Zaradi regulacijskih del rpa so· redne poplave, 
ki .so .za us,pevanje -dotbO'Vega gozda (Querceto-Genistetum elatae) potrebne, začele 

. izoost.ajarti an dobu·ava p-ro;pada, raz.v·ijajoč se rv mešani golid -doba, gradna -in -belega 
gabra (Que?"celo-Carpinetum quercetosu.m j1edunculatae). Nekda"j mogočni good je 
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bil ;v vehki meri izkrčen za kmetijs-ke k ulture ·in meri le še 1300 ha . V . gozdu 
so nasadi (120 ha) »ka,na·dskega« (evroameriškega) topola, ki se že izlkori.šča.jo; pri
našajoč .glavni dohodek tega -go.z1da. DO:polovi nas~di oso pre;gosti. lzko·ri ,ča se tudi. 
obilna ra:s't pocLzemelj.skih gomo,l,ji1k ('[uber magnatum, T. brumale, Balsamia vulgaris). 

17. Brest - Dane: Med Brestom :in Danami so stari nas~d·i ornega bora 
na apnencu ·in ·dolomitu, ki se delno .snwl.arij'o. Poskusov njihove premene še ni 
hi lo. Dajejo v .,s,plošnem :podobo slovenskih kraških ·na:s~dov , so pa v spJo·Šnem 
manj preredč·eni in je ,za~to tudi po1drast listav':ev slaJbša. Norvih kraŠikih naJSadb je 
v hPvaški Istri razmeroma malo-, da.tSi so -pašne površine v s.p:lošnem močneje degra
cirane in razsežnejše kakor na slorvenskem !krasu. Manjši mlad borov nasad smo 
videli nad Danami. Zato 15 0 tudi izkušnje s p <:>gozdovanjem krasa mlajše kakor 
pn nas. 

18. Nebe -s n ci k je hrib na;d Go·lcem v tS!lovenski čičarij-i, visok ok. 850 m, ki 
ga po-ratŠ·Ča otk. 70 let s·tar 'borov gozd, pomeša·n mestoma z enako star-im mecesnom, 

S pogozditvi.jo se je umi
rilo nevarno hudourniško 
delovanje na fli šn i podlagi 
v Sočergi (Istra). Poljske 
k ul ture v dolini ne ogro
h _jo več hudourniški po-

toki, pritok i Bracana 

rodkeje s smreko. Borov gazd ·je .močno prerodčen, zato \Se pojavlja v njem po:drast 
listavcev {hulkev, beLi- gaber, ·arni ga;ber, gonki javor i. -d-r.), posebno bo,gat pa je 
borov ._in ·macesnov ·podmladek , mestoma .._tudi smr-ekov, in to tudi na močno zatrav
lj-enih im. zamah·ov-ljenih jasah. Pr-.irodna in umetna premena je v 1telm. V medse
bojni ž-ivljenjski :b-orbi 1gozdnega .pomladka bi bilo treba mootoma priskočiti na 
pomoč •smreki, da· je bor -in listavci ne uduše. ,P,odsajene ·in podse.jane je'l-ke, ok 20'· 
let stare, 1-2m vi·soke, sla:bo uspevajo· z.ara;di .preveč preredčenega borovega sestaja. 
Po vsem bo-rovem nasaJdu je •bila v .zadn~:ih 1etih . večkrat podsej ana jelka v ·iz!k.orpane 
jamice, ki je ·do·bro vzklila .in abota .dober uspeh, mora pa biti spočetka dotVo]j' 
zastrta. Za:rad-i ob-ilnega in ·dobro uspevajočega borovega pomladka je podsejana 
jelka -o-grožena '{er bo zaostala IZa barom in 1.zgineva]a, če je ne bo:Oo .reševali. 
Spr:ičo zelo do.b.rega stanja :tal-in starega :borovega scs1:oja, ki ga je treba postopoma 
0.dstraniti , poprej pa še •dodobra i.2lkori·s•tit1 s 'Smoljarjenjem, naj se stremi za tem, 
da ·se vzgoji koliko-r ·mogo;Če (skupi·nsko) mešani -gozd -iglavcev in lisotavcev. Med 
·iglavci naj ·ima .pr-edno\St jelka pred . .smreko, bo.ro:rn 1n mecesnom. Od -listavcev naj 
se polSrpešujejo zlasti javor, brest -in hpa . 
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SPLOšNA EKOLOšKA IN VEGETACIJSKA ·.OZNAKA 
SLOVENSKEGA KR ASA 
Dr. Maks W rab e r (Ljubljana) 

Za življenje in go-spodarstvo- določenega podro·l':ja so odl-očilnega pomena zlasti 
naravne raz-mere, kakršne nudita podnebje i1n talna podlaga. Kjer so podn ebne 
raz;mere neugodne in ta1ni pogoj·i neprimerni za razvoj prjrodnega go~Spodarstva , 
je življenje težko in ·s·e človeški rod vkljub trudu in znoju le s težavo oh ranja. 
Zares je prirdnost podlaga nap·redka, ·toda lcjer so pr-irodni pogoj·i rtr·di in surovi, 
se :bo le -s težavo razvi-lo blago.sta:nje širokih ljudskih s1ojev. 

Splošen topo~grafski in ekološki op·is 

Ko govo·rimo o sl-ovenskem krasu, moramo reči, da nudi v sv.ojem današnjem 
razvojnem s~tanju prej slabe ka·kor dobre prirodno,gospodarske crno-žnos.ti. V mislih 
imamo tis·t-i del kraškega podr-očja, kjer je bil gozd na velikih površinah uničen 
in je zaradi neugodnih podnebnih in talnih razmer z nazadovanjem go,zda pro
padalo -tudi kmetijstvo, ki je .na kraških tleh halj ka-ko-r kjerkoli drugo•d v svojem 
ohs-toj.u usodno na-yezano na go:zd k-ot varuha talne rodovitnosti in daro-valca pre
mnogih ži·vljenjsk'ih d·obrin. To slovensko kra~ko področje se razli:eza od Soče tja 
v Irstro -ter od mors·ke -obale ,pa go•ri v strma pobočja 'mogočnega go·rskega spleta 
(TrnoJVska plano•ta - Hrušrica - NanO'S - Javomik-i - Snežiš!ko pogorje), ki deli 
primor-ski del Sl.ovenije od celinskega. Bolj ali manj goli kraški svet d-osega tod 
na:dmo-rsko višino 900-1000 rn, :prehajajoč ponekod više dr.urg-od niže ka-ko-r odre
zano v visoki, z mo-gočnim gozdo-m .p:orasli planinski kras, ki se o!Stro lo-či od 
nižjega golega krasa, -kad<ršen je · pre-dmet naš-ega razpravljanja. Ta kraški svet je 
po eni strani razsežna valovi.ta .plano-ta v višini -ok. 200-600 rn, ki se širi o-d Dober-

Aktivno hudourniško področje na flišnem zemljišču pri Črnem kalu v Istri je huda rana, 
ki kliče po ozdravljenju z vegda~ijskimi in tehniškimi melioracijami 
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dobske planote do Vremščice, Brkinov in Slavnika, nagnjena v glavnem proti 
jugozahodu, dalje pa se preko P:ivke in Ilirske Bistrice prenagne proti jugo·VIzhodu 
v Reški zaliv, po .drugi s-trani .pa ga sestav lja močno razgiban gOTski svet z vi;so
kimi hribi in strmimi pobočji (južni rob Trno'v.sl<.e -planote, Nanosa, Jav.orJ1ikov in 
Snežnika, Vremščica, čičari·j.a JS Slavnikom, Pleševico, Razsuš:ico, žabn1korn, Trste
ni!kom, _Kojnikom, Lipni·kom, Goličem, žbevnico .i. dr.), do!Se·gajo·Č 800-1000 m 
višine, pod katerimi so široke kotline in doline, med njimi le dve z vodnim tokom. 

Podro·čje 'ta~ko omejenega kra.sa j·e v po·droebnem in ·talnem pogledu precej 
o9tro označeno in se v tem ·o.ziru v marsičem mo;čno razli:kuje od ostalih predeLov 
naše doonovine. S pojmom kra;sa zato -niso združene samo dolo·čooe geog.rafsko
geološke l.astno;sti, marveč v veli1k>i meri tudi vegetacijske in .gos.podarske poseb
nosti. Noben poznavalec ikr.asa ne dvo·rrui ·O tem, da je dandana~'Ilji kras tv·O·J1ba 
človeškega delovanja oziroma posledica nespametnega človeškega gospodarjenja. 
Vomo pa tudi, ·da sta .predvsem pod·nebje in ·talna podlaga hs.t.a kompleksa neugod
nih prirodnih- fruk.torjev, ki ~ta omogočila po,spešeno uničenje vegetaci}s.ke odeje 
na krasu t.er hi•t.ro- napredovanje degradacije ali zakr.a:ševanja .do današnje stopnje, 
ki nam povzroča toliko skrhi i·n dela. Opustošeul'i kraški .srvet je na.j;lepši p:rimer 
nepravilnega člCYVeš.kega ravnanja, :ki j·e brezob-zirno uničeval·o -go~dno in grmovno 
vegetacijo, hoteč prido,b.iti vedno večje površine za kme.tijs.ko i.:z;·ko·riščanje. ~Razen 

tega pa je tudi .naj1boljši d·okaz, k~ko ·je čl ovek z nepravilnim gospoda.rjenjem 
sprožil negativne pr iro dne sile, ki so usodno pospeševale opustošenje in povzročile 
pon·ekod razdejanje d·o ·stopnje, ki se ne da v;eč popravi,ti. Naš slo·venski tkras na 
srečo v splošnem še ni .tako daleč uničem., ·da se n~ego·vo. sta.nlj e ne bi dalo več 
izholjšati, to.da regresivni razvoj se .hitro in močno· uveljavlja, če se :ne podvza
.mejo energični gospodarski ukrepi v obliki 2ašč·i•te obstoječe vegetacij.sk·e qdeje in 
pogozd•ovanja kraških -goljav (kamenri·šč) . Nesporno je, da .mo•rejo prirodn(}.gospo
dans:ko problematuko kraškega sveta rešiti samo navedeni go,spo·darski ukrepi, nam
reč zaščita ohSitoječe vegetacijske odeje in pogozdovanje KDljav, da se vrne krasu 
nje•g-ov.a nekdanja ,pro:izvodna •sposobnost. Toda tozadevne ukrepe, · ki :iJlllajo drugo·d 
v ,sp·lošnem značaj navadne gospodarske dejavnosti brez posebnih težav, spremljajo 
na krasu syojev.rstni problemi ISOcial:no-·go.spadar:Skeg.a ~n 1biotoško ... t·eh:n:ičnega zna
čaja. Ves kompleks teh problemov .združuj emo pod oznako· kraš ke pr oble
m.a:ti·k e, ob Jcatero tzadev.a v.sak·do-, ki se od katereJcol.i strani. loti reševanja 
kr.aškrih problemov. Vča•s.ih na videz preprosta in .lahko rešljiva, se poikar.le ta pro
blematika v sv01j·i zamo•tahoS'ti in vsestra~ki povezana:sti, kaJco.r hj.tro· ~Se lotiš 
reševanja ko!llk.retnih nalog. 

Kraški svet je :sicer po sv.ojem naSitanku in razvoju, svojih geo1o·ško-.geo-graf
ski.h .posebno!Sti.h, \Svojih vegetacij.skih razmerah -in svo-jih g·ospodarsk:ih možnostih 
v ~Splošnem precej enorten pojav, vendar pa .razodeva v zve.zi s svo•jo razvojno· 
stopnic in •svojimi gospodarskimi z.načilnos·tmi mno•go variant s s.pecifično proble
matiko. Ni mogoče smotrno in uspešno ~reševati kraš:kih p-roblemo·v brez dobr~ga 
poznanja .kraškega .sy.eta kot celo:te z vsemi ·značiJnostmi , ki .so mu 1-a.srtne po·vsod, 
enalko pa tudi ne .brez temeljitega poznanja krajevnih posebnosti po5ameznih kra
ških predelov, ki ·imajo v 1mej.ah •splošnih krašik1h pogojev svoje specifične cl<ol·O·
ške. i n ekonomske razmere. Mno•go· bi ted<l!j tvegal, .kdor bi se lotil reševanja kra
ških problemov samo s stališča splošne kraške problematike, ki se pojavlja povsod, 
kje1· srečujemo kras; pr.av tako pa tudi ne mo·re računati a. uspehom, kdor obrav
nava (kraške probleme samo z ·o~kega vi.d:ika lokalnih prirodno~gD'spodaDSikih ·razmer. 

Po ·tej kratki ·topografski in ekološko-ekonomski ·Oznaki kraškega področja 
se ho·Čemo nekoliko dotakniti po:s.amez111ih eko·lo.ških činiteljev, ki so v svojem de·lo
vanju značilni za kras in važni za njegovo prirodno gospodarstvo. 
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Kraško podnebje 

·Po.dnebje je tisti kompleks prirodnih či~n~teljev, ki naj.bolj .neposredno in 
odl·očilno deluje na po:kr.a.Jj.ino, ·njeno vegetacij-o in gospodar:Sttvo. Med podnebnimi 
čin~telj.i :so ;n<l}jvažnejši toplota, tpadavi-ne in veter. 

Slovenski krašlci svet ;ima prehodno· podnebje, ki Z'družuje .d.o neke mere zna
čilnosti sredozemske in planinske {aJpske) klime. To je v skladu z njegovo zemlje
pisno lego med -obalo. J a-dranSikega morja i•n pre·d,gorjem Afp in Dinar.skega go-r&tva. 
V rpičE razdalji nekaj desetin kilamet-ro·v se ,d·vigne kraški .svet od roors'ke gladine 
do višine 1000 m ·in več. Da je podnebje na -t<tJkšnem prehodnem, reliefno zelo 
razgibanem .terenu zelo· neenotno, .po-dvrženo· raznim lokalnim vplivom, je razum
ljivo samo po sebi To rdeJjiStVo· nas opominja, da .se na našem kra~Su ne da enotno 
garspodariti in da je rtreba tud-i .pri pogozdovanju golega krasa v polni meri u-po
števaJti lokalne relie(ri.e faktorje (nadmorsko višino, ekspozicijo, o.Jdaljeno.st od 
morja in p-lan~.n), ki splošn-o 1(regj·onalno) podnebje v veti·ki meri spremillljajo (modi
fioirajo) glede sončnega ob..sevanja, .p:adavin ·in vetrov. 

Tempe .ratura.- Za naše ·kraško podro•čje je značilno močno nihanje 
srednje in ab-solutne i~nper.ature od marr·ske obale v notranjost. Vkljub r-azmeroma 
ozkem pasu nizkega kraškega področja, ki meri v širino 20-40 km, potekajo po 
njem letne izoterme 10-14° C. ·Od morske obale proti notranjosti se svet hitro 
dviguje in temperatura naglo znižuje. 

Zara·d:i tpomanjkanja meteoroloških podattkov 'Ilavajam temperaJturo le .za ne
kaj ve·čjih ~raj ev v širšem območju našega krasa. Ob morju ležeča Reka (5 m nad
morske viš~ne) i·n Trst (18m) imata sre.d·njo letno ·temperaturo· 14,9° C in 14,2° C: 
Gnr.ica (86 m), ki .}ež1 komaJj 20 km .od morja, -i-ma vkljub ugo·dni zavetni legi le 
še 13° C s.rednje letne .temperature; Opčine (320m), J<,i leže sicer prav blizu mo-rja, 
toda na b-urji. močno iz.po,stavljenem robu kraške plano-te nad Trstom, im.a.j.o· komaj 
12,1° C srednje lotme tem:pcrature; Po•s·tojna (610 m), ležeča oh severnem robu 
nizkega 1krasa, ·ima ..samo Š'e 8,3° C srednje letne temperature, kar pomeni v pri
meri .s Trstoun padec za 5,9° G v razdalji komaj .ok. 35 km -o·d mo.rj.a (T l.\Sta); 
Gomanjce (937 m), k.i leže že v .pa•su visokega gozdnatega krasa pod Notranjskim 
Snežnikom, imaj-o sred(!ljo . .let.no temperaturo 6° C, to ;je za 8,9° C man~ kako·r Reika. 
od kattere •so oddaljene .Je dobr.ih 20 km. - Hi·tro menjavanje t·emperature in 
šir.oka temper.atuma amprE1tuda .se vidi:ta tudi. :iz absolutnih temperaturnih vre-dno
sti. Za Reko je ;;tbso1utni temperaturni minimum -14,6° C in absolutni 'tempera
t_urui maksimum 36,2° C; z.a Trst sb u.stretZni vrednorsti -14,3° C in 36,7° C, za 
Gorico -13,4° C in 38,1° C, za Opčine -20° C in 37° C, za Postojno (podatki 
rpa.njkajo) ·in 34° C. Ampli;tuda nihanja ·od najnižje do najvišje letne temperature 
znaša tedaj 50-60° C, kar pr.iča ·O· velikih tempera,turnih ekstrem-ih. Isto doka
zujoj·o tudi srednje minimaln·e in srednje maks-imalne letne temperaJtuf'e vrednosti. 
Za Reka je :s.rednja minimal'Ila letna 1temperatura fl ,8° C, -sl!'ednja maksimalna letna 
t·emperatura 1pa 18,1° C; za Trst sta ~ustrezni vrednosti 11 ,5° Cin 17 ,2° C, za Go-rjco 
9,3° in 17,5°, za Opčine 8° ·in 16,3°C,. za Postojno 3,9° Cin 12,8° C, za Gomanjce 
3,4° C in 12,1° C. Razlika mcd ·pOViprečno najnižj.o ·in tpov.prečno .naj:višj·o· letno 
temperaturo .znaša .torej za Reko- 6,3° C, za Trst 5, 7° C, .za Gorico- 8,2° C, za Opč·ine 
8,3°, za Po-stojno 8,9° C in za Gomanjce 8, 7° C. 

Že (!lavedeni nepopo1ni tempe.ratumi podatki dokazujejo-, da ~ ·e po-dneb~e našega 
kraškega področja -precej surovo-. Ni 'dvoma, <la je uničevanje gazda na največjem 
deLu .ilu-asa sur.ovri značaj njegovega podnebja v precej·šnji meri za·ostrilo, saj je 
splošno znatno, da vpliva g.oz.d 1zenače-valno na po.dnebje, •izravnavajoč razne pod
nebne skrajnosti. 
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Letni t()jk :temperature in letne temperaturne povprečke .za TrSit, Opčine, Po
stojno .in Gormanj.ce predočuje .diagram l. Visak naved·eni :kraj leži v območju 
posebne vegetacijske .združbe, katere nastanek in ·obstoj sta odvitSna v prvi vrsti 
od temperaturnega rež·ima. To poorjuje hudi d'iagram 2 in zlasti di.ag.ram 3. 

Bo·lj kakor zimski mra~zovi je važno poletno s·ončn.o obsevanje, ki sov.pada z 
dolgotrajno po,letno .sušo. Huda poletna vr·oČina močno stopnjuje ·sušo, ta pa spet 
povečuje ·vročino. Suha in vroča :poletna doba,· ki tra~a povprečno od komca junija 
aJi začetka julija d·o konca avgusta ali začetka septembra, je za na~ kras naj-zna
čilnejši podnebni pojav, k~ je us·oden za prirodno kraško vegetacij.o ju kraško 
poljedets,~vo-. Po· odpr.tib, golih kraških plaJnjavah usahne -domala vsa zeliščna 
vegetacija Livad, ,pašnikov in :kamenišč; od .s·onca .iz.ž;gane rjave goljave naprav1Jjajo 
žal·osten ·v:hs i.n s-o za kraškega kmetovalca huda preizkušnja. Suhi severni vet-rovi, 
ki včasih .zapihaJj·o tudi čez po·letje, izsušujejo razgreto LZemlj·o in vroče ozračje, da 
je g0spodar.ska škoda še hujša . Natjmanjša i'skrjca zaneti požar, ki se razdivja in 
pož·ira ·ost.anke vegetaoije, uničuj.oč .tud·i priro·dno grmišono in gozdn'O vegetacijo 
ter umetne nasade. Suha in vroča po1etna .doba je najbo·lj krirti-čna tudi za mlade 
po·go,zdi~ve, ki jih mnogo uniči ali Visaj močno oslabi. 

Tudi zimski mrazo·v:i <imaj·o precejfŠen negativen vpEv na vegetacijo. Ker so 
tra ma večjem deLu našega kr.a:sa pozimi večinoma brez snega, zamrzuej.o v hudem 
mrazu, z.las.ti po.d v.pli.vom ledene burje, lin se v toplem vremenu , ki se pajavlja 
često rtudi v zimskih mesecih pod vpJ·ivom južnih vetrov, s,pett 9a-glo. otajalj•o. Pri 
tem se vrhnja talna p1a·st od!luš.či ·()d podlage in o.dstopi Ta p-ojav, ki ga imenujejo 
Kraševci »\Zmrzlin«, ima kaj neugodne posledice za zeliščno vogetacij·o, ·za poljske 
po.sevke (o·zimino) 1n ~tudi za mlade kraške nasadbe, ker po.trga nežnim ra!S!tllnam 
tanke ,gesalne ·korenine. - Ne .s.memo pozab.irti, da .nežne ml.ade rastline tudi v 
mrzl1 :in suhi ·z.imi mnogo trpe zaradi suše. ZamrzLa tla so fizi.ološko· suha, ker 
rastLina iz njih ne more črpati potrebne vlage, suho ·in vetr.ov·no oz.račje pa po
spešuje izhlapevaDJje do mere, ko raSJtlina izhla.pele vla>ge ne more več nadomestiti 
in se začne su.ši,b. - Kadar se ·oh ZilmJSkim deževju po•jav.i mo-čna burja, začne pada
vinska voda po ·dreVlj.u in .grmovju zmrzovati. Pojavi se žled al'i požled, ki. JC na
p-ravil v kraških gozdovih ·in IZlaslti v borovih kuLturah že toliko .šk.o·de. 

P .ada v .i ne. - Kakor toplo·tni, tako· je tudi padavinski režim na našem 
kra:su kaj malo ugo·den. Padavin je s1cer dovo·lj, saj' prejemajo na1Š'i kraški predeli 
letno .povprečno 1-100-1500 mm padavin, rto·da njihova sezonska porazdelitev je 
kaj .neugodna. Večji del moče •pade na zeml·jo p()d konec zime in spomladi ter 
jes.eni . Polebni meseci, ko sta vro·Čina in suša največji ter potreba po mo. č.i najbolj 
ohč'wt-na, ISO· padavine najbolj pičle (gl. d·iagram 2). O brezdežni in suhi poletni d.ohi, 
ki .pomeni ·za veg-etacijo· in ·kmetijske kulture najhujšo· krizo, smo že govorili v zvezi 
s tompera1turo·. Tla -se v po·letni vročin· i izredno h1,tr·O ·in močn·o ·izsušujej.o ~n za:to 
tudi kak nahv ne izda mnogo. Po letni količini padavin je kraško po.dnebje prej 
vlažno kako-r suho, in vendar no·si krašik.i svet vse značllno'Sti .suhe pokraj·ine, ki ji 
je suša :najhujša nadloga. Kra~'ka .zemlja je vedno žejna, zlasti pa v vro:čih poletnih 
m0secih. Ta pojav je v zvozi ·s talno po:dla-go, o kateri bomo še govo·rili. 

Druga neugo·dnos:t padavim;kega rež·ima je v .tem, da se izl'iva dež nava:dno v 
hudih plohah, ko v nekaj urah pade na zeml~o ogro:mna ko.tič,ina vode,. ki na 
nezavarovanih tleh z mehanično silo zbije zemljo in jo odplakuje. Prav rada pa 
se vsuje 11:ud·i toča ter sklesti po·ljsk:e pridelke, poško.duje ,pa tudi prjrodno vegetacijo. 

Količi!l1a padavin .se stopnjuj·e od. mor,ske obale, kjer znaša ok. 1000-1100 mm,' 
do ·gornjega .roba nizkega krasa (800-1000 m), kjer .dosega ok. 1800-2000 mm in . 
čez. Padavine mo.čno naraščajo 1tudi v :smeti. od Tržaškega pro•ti Reškemu zalivu in 
so po čičarijskih hribih najohilneJj.še, presegajoč 2000 mm. Tudi pa,davinska ampli-
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tuda ima rtedaj ·Š~rok -razmaJe. podobno d:cakou- toplo·tna. Seveda pnihajajo .tudi v 
padavinskem režimu moono ·do· izraza lokcvlni .rel~e.fni činitelji, .zlasti v zvezi z 
vetrovi. Va·Žna je ugotovitev, ki jo omenja že K. Rubbia, ·da so 'f)adav.ine Vlzdo1ž 
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Diagram 1 

L .etni to k tem p era ture (srednje mesečne temperature) za Trst, Občine, Postojno in 
Qomanjce. Za Občine so bile razpoložljive samo srednje temperature za januar, april, julij 
in oktober, zato potek krivulje nekoliko moti enotnost oziroma vzporednost ostalih krivulj. 
Izbrani kraji leže vsak v svojem vegetacijskem tipu, kakor sledi : Quercelo-Carpinetum 
or-ienta/is (Trst), Seslerieto-Oslryelum (Občine), Fagetum seslerietosum (Postojna), Abieto
Fagetum dinaricum (Gomanjce). Razlika med srednjimi letnimi temperaturami znaša med 
Trstom (14,2° C) in Opčinami (11,2° C) _3° C, med Opčinami in Postojno (8,3° C) 2,9° C, 
med Postojno in Gomanjcami (6,0° C) 2,3° C. Te razlike zadoščajo, da se vegetacijski tipi 
bistveno menjajo, pri čemer vplivajo v manjši meri seveda tudi padavine in še drugi čini-

telji. Pravilnost letnega toka temperature je presenetljiva 
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goi:dnega· .raba, ki ·deli ·goli kras 01d gozdnaJtega, večje .ka·kor na ~brezgoz.dnem krasu. 
To g<wori o ugodnem vplivu goz·da ·na padavinski režim v .dvojnem smislu, namreč 
glede absolllltne kol·ičine in glede sezonske porazdelitve .padavin. 

Naj navedem še nekaj padavinskih podatkov za večje kraštke kraje. Ti.SJt ima 
J026 mm letnih padavin, Koper 1042 mm, R.eka 1621 mm, Gorica 1420 mm, Komen 
1502 mm, Opči,ne 1413 mm, Tomaj 1487 mm, Sežana 1938mm, Razdrto 1728 mm, 
Predmeja '2.7 54 mm, ·Postojna 1703 mm, Ilirska B-istrica 1355 mf!l, Gomanjce '2.86'2. mm. 
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Diagram 2 

Goma1'!}· 
Ct 

Letni to k padavin (mesečni povprečki padavin) za Trst, Opčine Postojno in Go
manjce, ki leže vsak v svojem vegetacijskem tipu: Qu.erceto-Carpinetum orienta/is (Trst) 
Seslerieto-Ostryetum (Opčine), Fagetum seslerielosum (Postojna), Abieto-Fagelum dinaricum 
(Gomanjce). Razlika mcd srednjimi letnimi padavinami znaša med Trstom (1026 mm) in 
bpčinami (1413 mm) 387 mm, med Opčinami in Postojno (1703 mm) 290 mm, med Postojno 
in Gomanjcami (2862 mm) 1159 mm. Tudi letni tok padavin razodeva neko pravilnost, ki 
pa ni tako očitna in izrazita kakor pri temperaturi, zato padavinski režim sam po· sebi ne 

vpliva tako neposredno in odločilno na vegetacijo kakor temperaturni 

Letni tok padavin za Trst, Opčine, Pootojrno- in Gomanjce je raa;viden iz dia
grama 2. Da pacl'av.inski režim v mrno.go mwjši meri vpliva na :izoblikovanje vege
tacij"~Skri.h tipov, dokazuje zelo prepričljivo d·ia.gram 3. Kradi Bazovica pri Trs'tu, 
Pazin .v lstri, ]e!iblanrica ·Oh Neretvi ~n Cetinje v črni gori imajo precej različen 
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pad.av1nski. rež·im, toda <S~koraj enake ~oplotne razmere, vsi pa leže v obmo·čju iste 
rastlinske združbe (Seslerieto-Ostryetum), ki se je razvila predvsem pod vpliva~ 
enak·ega temperaturnega režima. 

Vet To v i. -- Kraško oz-račje ·je v splošnem zelo nemi.rno, .raz-gibano· zaradi 
pogostnih in ·močnih vetrov, ki obvladujeJj-o kraško podnebje. Prevladujeta dva na-

5~'()·.-----.--,------,--,-----r-.-----;---,--------.--, ---,.-·~----;---.--,,-----.------r---,-----.-----.--

/~~~;., v ......... 
~~~~~T-~~-rl-r~+-~,~~-~-+V~~~·~~~~ 

~00~· --~~--~-+-+-\~,~--+-~~--r~r-~-~-r-r--r-r--r-r--+-·-r-

Diagram 3 

Letni to k tem p era tu re i n padavin (mesečni · temperaturni in padavinski pov_
prečki) za ·Bazovico pri Trstu, Pazin v Istri, Jablanica ob Neretvi in Cetinje v črni gon. 
Vkljub medsebojni razdalj i imajo ti kraji enak letni tok temperature in tudi enako vege
tacijsko združbo (SeslerieLo-O.stryelum), todll; precej. različ.en letni tok padavin, v čemer se 
zlasti Jablanica in Cetinje močno razlikujeta o'd Pazina in Bazovice, ki sta si glede pada
vinskih mesečnih povprečkov precej podobna. Diagram letnega temperaturnega in pada~ 
vinskega toka dokazuje, da ima temperatura odločilen vpliv na spreminjanje vegetacije, 
kar potrjujeta.. tudi diagrama l in 2. Padavinski režim v določenih mejah ne vpliva odlo
čilno na spreminjanje vegetacijskih tipov, pač pa povzroča v določeni meri menjavanje 

rastlinskih vrst . v posameznih vegetacijskih združbah. (Diagram ing. P. Zianija) 

sprotujoča si vetrova:. severovzhodni v~ter, imenovan burja, in južni veter, znan 
po:d imenom jug ali šir(}ko. P.ihata ob vsakem letne-nt čas.u , vendar ,je burja poleti 
redkejša, tem pogors·lmejša in silnejša .pa je . od jeseni do ·pomla-di. Burja j·e pozimi 
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ledeno mrzla in silno ohla;di .ozraCJe. Rada se razdivja, dosegajoč 100-120 km 
br-zi.ne na uro , ko di.v1ja preko- kraški.h goljav s tak-šno silo, da .se jii ni mog-oč-e 
ustavljart:i. Traja lahko nepr-ert:rgoma .po več tednov. Burja pome~e meglo in oblake, 
-P..ap•ravi. ozračje -či.sto, suho in hladno. Njeno· pojav-ljanje napo-vedujejo visoki, 
vodo-ravno ležeči O'bl.aki, kot kape .pokrivajoč visoke gorske grebene in vrhove, ki 
delijo celinsko Siovenij,o od primorske. Silovitost burje, ki piha v kratkih, sunkovitih 
presledkih, hrez ·d-voma v veliki -rner.i p-ospešujejo kraške planjave -br-ez go:Zda. 
\]';sakdo ve, da ·so- ce'lo horni p-reredčen:i -boro-vi nasadi. ddbri vetroh.rani., ki l-omijo 
silo bu-rje in jo ,zadržujej-o. 

Burja deluje na tla ·in -vegetacijo v dvo~nem smislu neug-odno, -namreč :rneha
n-ičmo .in fiz-iološko .. Kot mehanična .si.Ja lomi i.n podira ·drevje ter ovira njegovo 
rastt v višino·. Na -burj•i močno -izp-o&tavljenih g.rebemh in vrhovih je d:r.evje nizke 
r.ast·i, v&e zveriže111o -in raz.mrš.eno·, z :nagnje-niu.ni debl-i i n eno·-stra:nsko razvi1timi, 
o.ska-bljenimi krošnjami. Burja na brez;go·zdnih kraških planjavah silov;ito pometa 
tla, trga travn-o ruš.o :in odkriva golo zemJjo, odnaša prst m .pesek, va1i t'U'di ka
menje._ To mehanično- delO/Vanje but1je, im-enovano vetroa erozija -a.bhahl~ci'Ya, zel-o 
pospešuj-e degradacijo Jua.š:bh tal in p-roces zakrašev.anja. - Nič maJDj škodljivo 
ni 1fiziol-oško d:elov.a1nje hurje v •smislu i.z.rednega :izsušev~nja ttal in vege~tacije, kar 
negativni učinek kra&ke suše ·izTcdno stopnj•uje. Za kraško sUlŠo in njene pogubne 
poslcd:ice je tudi burja v vehki meri odgovorna. 

Pri pogozd·ovanju •krasa ~e treba računati z burjo· k-ot zelo valm!im klima1ičn:im 
fakto-rjem, ki v ve1i'ki meri odloča -o uspehu :in neuspehu p-D~g-o~dovanja. Glede na 
burj.o je treba p-ri1agojeva<ti ves pogo·zdov.alni načrt v tem smislu, .da se uS1tva-rjajo 
uslirezni vetrovni p.as-ovi zCI.!do·stne velikosti, v -pravi'lnem .pro;srf:o-rnem 3m časovnem 
razpor"edu. Ta V'idi·k 1s-e navadno premalo U;p-ošteva pri 1izbiri po:gozdova1nih ()b
jektov in pri časovnem zapo-redju po-gozdo.vaLnih ,del. Dalje je -treb-a glede na burja 
i-n ves 1ko.mpleks kl-ima6čni-h -či.nikljev, k1i jih burja zaos-truje, ·izhirati .pravilno teh
niko pogoZJdoval•nega dda, p-rilago1jajoč jo •krajev-nim .tereillSkim r·azmeram ustrez-no. 
Enalk:o j·e v.a-ž.na-, da se tud:i b:iološki vidiki :pogo·zdovanja {vrSJta in kakovost sad·ik) 
v največji meri prilagodij-o hurj.i ·lGot odločilnemu klimatičnemu elementu in seveda 
hk·rati -O·S.tal-i-m podnehnim &niteljem, na ·katere ima burja svoj Vlpliv (ttalna in 
zračna vla-ga, -tempera1ura, padavine) . 

Dr-ugi redni v-eter kraŠ'kega podnebja j-e jug ali široko, prihajajoč od jugo
vzhoda, z Jadranskega morja. Povzroča niz-ko staJnje -bar-ometrskega pri·tiska, oblač
no\St in t-o,pl-o -vreme. Prinaša re-dno dež v ob-ilnih i_n močnih .nal-ivih. V mrzlem 
zi-mskem času je za-želen, da ogrej-e ozračj-e, v topli i-n sušni dob-i, da namoči izsu
šeno 'in žej-no k-raško zemljo. Vegetacija, napol ·suha ·icn vsa onemOigla, si po takem 
dežj·u hi·tr-o opomo-re, poljske ku.Hure pa ·se lahk.o rešijo pro-pa·sti. Južno vreme 
navadno ne 1raja -tako -do·lgo, k32kor bu.rjasto. Preneha vedno tedaj , ko ga premaga 
burja, ki prežene oblake in razvedri nebo. 

Geološke in pedološke razmere 

Geološko podlag-o ·slo'Venskega krasa ;tvo-rij o tele hri·bia1e: k redni ap-nenec, 
jur.sk-i apnenec, eocens-ki in oligocenski peščenjak kraš'ka jerovica -in aluyia-lni 
nanos-i. 

Apnenec gor nj e in do-lnje kr e-de sestavlja Spodnji., Sr ednji i·n 
Go-rnj·i kras, plano1to- Hrušice in Na-nosa, masiv Vremščice, kr3.1Ške predele okrog 
Po1stojne, P·iv.ke :in Ilir-ske B-.istrice, 6ičiu~ij -o .z masivom Slavn-ika in ves njegov 
podaljšek do Tr.Sitenika, -Koj.nik -in vso široko gorsko planoto, ·'k!i 1se vleče v smeri 
pro·ti Učki i(Go·li<: , Lipnik, 2bevnica i. dr .). 
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J u r !S ki ap n en e c gradi geološko .podlago Trnovske plano-te. 

Eocen s k ·i in o 1 ci g :Ocen s ·ki peščen j ak ali f 1 i š napolnjuje vso 
V·ipavs:ko dolino, segajoč prek(} Razdrtega, S.enožeč in Hrašč do P-oostojn:e, del 

. spodnjega Po~·očja, .do,lino Reke in Brki:ne, v lstr:i .pa je razširjen ·od Trž.a:Šlkega, 
Koprske.Jga in Piranskega -zaliva čez vso srednjo. !ostro v jugovzhodni smeri, zaje
maj-oč v slovenskem delu lstre predvsem predele okrog Črnega l<,ala., Mostišča, 
Kubeda, Ospa, Morvraža, Sočerge (g;l. zemljepisno <Sok-ico Slov. primorja). 

Telmi~ka rim. poog;o-2ldo;va.)na 
dela so umirila nevarno 
flišna hudourni~ko pod
ročje v So·Čergi (Istra) 

Kraška jer o v il ca kot geo·loška podlaga je raztresena v vetjih in ma.nj
šlh .o•toJcih po Spodnjem in Srednjem kra:su, pooebno o.krog Kostanjevice, ~omna, 
Avberja, Dutovelj, T·omaja. 

A 1 u via 1 ni nano si ose .pojavljajo ob V·odnih ~tokovih v Vipavski dolini, 
dolini ·P-ivke in Reke. 

Kadar govorimo o krasu, imamo v mislih le apnenčasti kraški svet. Vendar 
je zajete v področje :kraškega sveta too·iko površine s flišna podlago, da mo·ramo s 
pri.ro.doslovnega in g·ospo·darskega vidika obravnavati otudi f'lišne -predele. Marsikje 
se apnenčasta ·ion fli~na poolaga uned-sebdjno -o·zko prepletata, pon'ek'od je. fliš na
ri:njen na apnenec in ga pr·ek·riva v .debelejšenn aE tanjšem sloju. Glavno pozor-noiS>t 
hočemo posvetiti seveda ~pravemu apnenčastemu kras21, flišno področje pa obdela
vati ·bolj površno·, medtem ko aluvialnih nanoso·v oploh ne mislimo obravnavati. 
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Ap n e1n ec je .tista kame~nina, ki ustvarja pojem :krasa. Na apnenčas,to pod
la.go ,so namreč navezani Š1tevi1ni kraški pojav:i v zvezi :z mo,rfo1lo;gijo- krasa, njego-vo 
genezo jn hid·rograJij·o ter slednjič tudi njegovim gospodarstvom. Zares je člo.vek 
ustvaril goli kras, ko je z nespametnim gospodarjenjem uničil njegovo vegetacijsko 
odejo in ga raagalil do kamenite podla-ge, -vond.ar je treba vedeti, da vsebuje tudi 
z .g.o·z·dom pokri•ti v.isO>ki kras is•te .razvojne mo·Žnos.ti jn ·i~to <legradacijosko,· to je 
zakr:aševalno··,tendenoo, ter da bi se enako· razvil v .g-oh kras, če bi človek z· njim 
enako gospoP,aril, ka!koT je gospodaril s <Sedaj golim krasom. Apnenec ima takšno 
.p~tr·otgr.afsko prirodo, -da o·mogoča proces zaJkraševanja, seveda v zvezi s klima
ti&i.imi razmerami mediteranskega all submedii·teranskega podro·čja, ki omenjeni 
zalkraševalni proces izdal!:no -pospešujejo. Za razvoj krasa najvažnejša apnenčeva 
laJstnost je, da \ne _zadržuje vode, marveč jo· oprepušča. Razen tega je apnenec malo 
od;poren pr.oti ikemičnemu razkrajanju, ki ga oporavlja voda. Voda ga 1o'P'i in raz
kraja. Posledica ·tega je, da -ima apnenčasti kraJŠki svet svojevrstne h~drografske 
raZJmere: Na površju ni vo-de, saj doževnica ali 'ta1nica prav kmalu izgine v 
iwtranj.os,t; po·vršje j·e suho·, brezvodno, v ndtranjosti rpa se ·zb:ira :v·oda v poodze
melj·ske tok.o;ve ~n jezera, us1:varjajo.č .čudovito· zamo,tano hidrografsko mrežo :in 
bajni tsvet kra~kih jam. V zve11i .s kemi·č.nim in mehaničnim ddovanjem vo-de v 
apnenčasti podlagi· so rtudi .posebnosti k~;<1škega reliefa: škra.pe, vrtače, ikukave, 
dra:ge, d·ol~ne, polja, .ponikve .]. dr. T em površinskim obli'kam j.e prilagodil človek 
svoj·e tg·o·spordars.tvo- :in svoje življenje. Obrdeloval:no zemljo :išče v navedenih teren
skih d·epresijah, kjer se Je nabrala debelejša pla·st rodo·vitne zemlje, lSkalnate 
vzwetine pa up·orablja za ekstenzivno g-ospO'darjenje z g-o-zdom, grmiščem i:n pašniki, 
v kolikor so ·seveda Uiporahn~ za gnspodar.ske •namene, po.s.pešujoč na ta način 
proces zakraševanja, k~ hitro napreduje d,o ·sto.pnje nepop-ravljivo-sti. 

Iz a,pnenc.a, ·do.fomiiti,ziranega apnenca in !dolomita se je ra-zvila za ·t-oplejše 
k raške pre:d,ele ta:ko ti pi čna kraš k a j er o vic a ali j e .r ·i. na (terra rossa), ki 
predočuje netopljiv.i os:tanek apnenčasrtih ka,moo·in. Na neap.nenča'Sli :podlagi, n. pr . 
na f.li~u, se jerov,ica ne razvij-e vkljub enakim klima.tičnim razmeram. Za nastanek 
jerovice je ;potrebno po mne'nju geologov in J7edol·ogov toplo ·srerlozemsko· podnebje 
,z menjajočo se sušno poletno in vlaž:no iimsko .periodo. Zares je jer.ov~ca najbolj 
razširjena talna vrsta v 'sred-ozelt1Sikem področju. Nekateri strokovnjaki mislijo, 
·da· je jerovica f.osi1lna zemlja i'z ledene ali celo 1terciame ·dobe. Bogarl:a j.e z. ždezo
vimi, -alumi·cijevimi -in sili-cijevimi spojinami. P.o neki kemi,čni analiz-i vsebuje 
42-45% Si02 , 27% Al2 0 3 i.n 11-12% Fe~0-3 • SeV-eda njena k.emična sestava močno 
variira, ker je pač .odvi~Sna od kemične sestave apnenca, ki ni povsod enak, 1n o·d 
i·azkr·ojnih procesov, 1ci so podvrženi Ju.aj"evn~m podnebni.m 'razmeram. Da _s.e lahko 
tvori jero.vica, mora vsebovati ma.tična apnenčasta ka.memi·na do·ločeno- količin·o 
železa, alumjnija in silicija. Če apnenec nima ustrezne sestave, ~·e .tvo-rijo· na njem 
naJmesto jei·ovice rumena, rjava ali ·siva tla. - Jer-ovica je v jugoslovanskem 
sredozemskem p-odročju {.po F. Tucanu) ra·zmero.ma revna s kremenovo ki.stino 
(Si0 2), :tod.a bogata s seskv.i.oksidi (Fe20 3 , Al20s)· Na slovenskem kra·su, zlasti. še na 
področju·, kjer uspeva kraŠiki· d:eran, je jerovica izjemno bogata 's ·silicijevi'm dv-o
kisom (Si02). Domačini imenujejo jerovico, bogato s kremenovim peskom in ka
menjem, lkremenico-. - J erovica v-sebuje ma.lo ·kalija in fo·sfo·rja (P :!OG), vendar 
količina kalija za~d;o.šča ·za po.trebe ·gozdnega d.revja. Tudi .dušika je malo· -v jerovici, 
toda nekateri strokovnjaki :(V. Leiningen) so mnenja, da je jerovica zaradi obilice 
koloiclov sposobna vpijati zračni imonijak. Za jerovico je dalje značilno pomanj
kanje humusa, ker je· v toplem sredozemskem poonebju ra7Jkroj orgamskih snovi 
zelo pos,pešen in popoln . 1Pray p·omanj:kanje hU!musa in velika količina železo~ega 
hidroksida podeljujeta jerovici značilno opekasto-rdečo barvo. 
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Nenavadna in značilna je ugort.ovi.tev, da so .zemlje, ki ·s·o se razvile na .<l!pnen
časti 1podlagi, revne na kalciju. To velja v polni meri rtudi za jero-v:ico. To je po
sledica izpir3lnja, ki ·zemljo razapnjuje (d-ekalcifioira). Razen kalcija so i7Wrane 
.tudi druge l.aže Tazkrojljive soli ·in :baze. Zato reagira jero·vjca kot kisla podlaga, 
posebno pa še .zaradi prisotno·&ti Si02 • Razumlj·ivo nam je tedaj , :da j.e flora na 
tipi·Čni jerovici bolj acidofilne narave :in da tod dobr-o u~p-eva ,d:omač-i kostanj kot 
izrazito kalcifobna rast-hna.. Poma.njkanj•e apna .povečuje gnetlj1vosrt jerovice, že 
majhna količina apna (ok. 1 %) pa jo uničuje. - To dejstvo je važno za vegetacijo 
·in posebej še za pogo-zdovanje. Primes apna namreč izboljšuje· fivikaJlne la;stno-sti 
tal, lk1 do:hijo bolj .s.ip:ko .in ,rahlo strukturo. Takšna Ha so bolj zra-čna in vlažna ter 
biološko bolj aJktivna, kar pospešuje ra:s•t vegetacij-e. 

Za fizikalno struikturo· jero•vice je znač-ilno·, -da vsebuje mno.go :drobnih kol<Yid
nih delcev. Za;to lahko vpija mnogo v-ode, pri čemer nabrekne ~n pos.tane g.netlj·i va 
(pbstična). če se m·O·čno na-poji z vodo , ,postane -za vo.do nepr;epustna. P.o njeni goli 
površini se zbira zategadelj padavinska voda v obliki luž, ali pa odteka po površju. 
Tudi v suhem sta.njlli jerovica !pOČasi P'repušča vodo :in za;to je največji del ~Zipa·ri 
brez koristi za tla. To je po-leg }Hepus-tnosti ~pnenčaste ·s-kalne !Podlage važen vzrok, 
zakaj •so rkraštka tla vkljub razmeroma obilnim padavinam skoraj vedno suha 1n 
žej.na. - Spo·sohno·st jerovice, :da sprejme veliko ko-ličino vod-e -in da j-o lahiko dolgo 
za1držuje, pa ima tudi ugodne posledice za veg·etacij o. Rastline z glohlj1i,mi ko-re
ninami, toTej zlasti drevje in grmovje, naj.dej1o tudi v dolgotrajni poletni s~ši 
potrebno vlago v globlj'ih plasteh, kjer ISe jerovica ·ne ;iz.suši, medtem Jeo se p·litvo 
zakoreninjena zeU.ščn-a vegetacija v j.zsušen·ih vrhnj-ih slojih kmalu posuši Tud1 to 
je dokaz, da so skeletna kraška tla s pl-itkim slojem zemlje abso.lutna gozdna tla, 
kjer ne mo-re zadovo·ljivo uspevati nobena druga kultur.na vrsta kakor g-o·z:d. 

Po -opisanih kemič·~h in fiz1ikalruih la.stnootih velja jerovica za težko·,_ ·kom
palkbno zemljo-, ki je srednje wdovirtna. Seve:da .pa te lastnosti -lahko ;precej 'Variirajo· 
v d.obro .in :slabo ·stran. - J erovica se pojavlja v večji količ-ini po kraških deP're
sijah jn ob .gorskem vznožju, kamor jo je naplavila voda. To1d .se gosp-odarsko 
·močno izko·riš.ča za po,ljske · kulture. Na -skelctni podlagi .po vzpebinah je plast 
jerovice r.aztr.gana in s-e p-ojavlja :navadno v obliki žepov :in žil med -skalami itn 
~kalnimi -razpokami. 

F li š na t 1 a •so- nav~dno globoka in za v·odo bo·lj ali maJllj noprcpustna . 
Zato so sveža, hladna in vlažna ter v suhem -in toplem >Submedi.tera-nslkem podne:bj u 
zelo prri1dadna z.a kmoojske kulture, !ki se na nj-ih zelo ·dob:ro .razvijajo. To so 
izrazi-ta kmetij1ska tla, 'ki .se v >Splošnem premalo 1n:tenzivno- liZlk.o.z-iščajo za kmetij
sko proizvodnj·o. Njihova -slaba !Shan je velika eroz~jtS~ka sposobnost vdde, ki 
ustvarja v 'Strminah nevarna hudou·rn-iška podr-očja, kakršna p-oznamo· s Hišnega 
področja v I.stni -(čnni kal, Rižaqa, Osp, S<Kerga irt:d.), v ·manjši me•-i -mes·toma 
tud-i v .gornji Vipavski dolinj -in v Brkinih. Dokler pokriva st.rn~ema :go-zdna vege
•tacija strrria pobočja in jarke, ni nevarnosti za ero.zjjo in razvoj hudourniških 
iani·šč, h'i•tr·O· pa tse razmahne hud-o.urniško -rlel.ova.nje, če go.zd unič-imn. 

Flišno 'P'odla;gO' •tvori eocenski in oligocenski peščenjak, ki j-e ho~j ah manj 
laporas-t, :to-rej ·z apnenčasrto· VGehino·, .ki lahko dose-ga do 50% in več CaC03 . V tem 
po·gledu se razne vr.s:te fliša močno ra-zlikujej-o in je nj-ihova reakcija lahko· kisla, 
nevrtralna al~ ba.zllčna. Med našimi flišrrimi rl:ereni sta Panovec rin Stara gora pri 
Go,r-ici v sp·l·ošnem ik:isla, ena:ko tudi B.1ik.-ini, yeoji del Vipavske ·d01li:ne jn istrski 
fli.šni predeli pa se zd·i, da vlečejo· bolj na baa;·iČil!o. P·oneiko,d razodeva ta.lna Hora, 
da so tia na baznčnti fliš.ni pod,lag.i mes·t·oma tudi .zak-isana, saj najdemo :11. -pr. 
na v-ečj -ih površinah .levih po.bo .čij gornje Vipa-vske· ··doline .(Ot.ošče, Lozice) prav 
nadrobno pomešani dve rastlini, katerih ena - jesensko vresje (Calluna vulgaris) 
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- naznačuje kisl o, druga - pomladanska resa (Erica carnea) - pa bazično pod
lago. V 1ped·ološkem poo:gle:du so na.š1 flišni ierenri še neraziskani. 

Flišna področja se že po svoji pov·rš.in~ki obhkovitos-ti razlikujejo od obda
jajočega apnenčasotega krwsa. Talni ·relief je v veLilkem zelo raZigiban, t ·oda skora,; 
povsOd. eno·ben ali vsaj močno po·doben, z značiln'!Urni erooij~kimi oblikami ('zaoh
lJemi greheni, glo,bo•ki vodni jarki, enakomerno 'Padajo& pohočja) in .z zelo eno.triim,. 
umirjenim mikrorel-iefom. - T udi v vegetaciDi je raJZl~ka med kras-om lin f1išein 
prav ostra. P·r.a.vi ikraški svet nosi rtermofi'Lno-kserofilno vegetacijo, prilagojeno na 
hudo vr-o·čino im sušo, Hišno zemljišče ;pa rmezofilno-higrofilno vegetacijo" iki. zahteva 
talno V'la.go in hlad. v pasu submed:irt:-eransikega kraškega go·z;da, kil ga sestavljaj<> 
hrast :p.uhavec, cer, gabrovec, mali j,esen <kr mnoge druge toploljubne in sv~.tlo
.Jj-ubne rastline, ~S-rečujemo -na fllišu :sr·ed.njeevropski bu-kov ali gra.!dno.vo-ga"brov 
gozd z mnogimi lSenoolj,;,bnimi in vlago1ljubnimi -rastlri.nami, ki j:ih na kraškem 
zemljišču narvadno le redko najdemo· (.na dnu g1ob.o-kih vntač, jankO'V in dolin). 
Na opustošenem Q(raškem rterenu •se :klserofi-lna vegetacija tem hoJj š'iri, čim bolj 
na,preduje zakraševanje, hig-r-of>i.lni elementi pa vedno ·bolj 'Ilazrudujejo·, le Hišni 
teren jtih čuva v :Sv·ojem rrar.očju. · 

F1lišna vegetacij-a nam je lep rpr-imer, kako ta-Ina podlaga odločilno v.pliva 
na vegetacijiSlci tip in kako s svojim učinlko-vanjem omiljuje V;roče in suho ppd
nobje. ZaJto se posamezni ekološkO. čini.tcljr:i ne smejo ·ob-ravnavati ·osamljeno in irzlo
čeno, marveč p-ovezano (~ompJeks:no), 'S.icer 1pridemo -do napačnih zaključkov. 
t3budij ekolog.ije .p-odn-ebnih, :talnih in ·drugih činiteljev je na.jll'sp-ešnejši na o~novi 
vegetacijskih tipov :ko-t najvemejšega ~zraza c-el01tnega :spleta (komrpleilcsa) weli 
č-initelj.ev, ki :ka:ko-I1kol1 vplivaj-o na rastlin-stvo. To je sineko.Jo~ki I}.ačin pr-oučevanja 
vegetacije, kakršnega uporab~ja fit-osoci-ol~otgija za ekološko analizo rastlinskih 
zdr00b. 

Pomen gozda za kras 

SlrukJ. 'sem .podati zgoščeno analizo· najvažnej-ših .pri.rodnih ·Činitetjev kraMcega 
ozemlja IS ~posebnim .ozir-om na ·gozdnogospodar-ske pOitr-ebe jn potrebe .pog·OOJdo-va
nja krasa. UgO<taVJljajo-č \Slabe -prirodne· ,pogo~e za .kraško goopodanstvo,· moraj-o 
gazda-rjli siku~ati naj!ti mo·žnosti ilzholj-šaJnja in napredka. Pri ·tem ne moremo· lin ne 
s-memo irti mimo gowa. Uničenje goZlda je namreč eden poglavilltn:ih v.zrOkov za 
poslabšanje življ-en.j~skih rMmer na kra'su; ·obnova .gozda daj.e zarto naj-več upanja 
za izboljšanje kraJŠ1kega goop-odarstva. 

" . V.s.i poznavaloi krasa so s.i e:dini v mnštjenju, da je današnji ogoljen-i. kras s: 
SVlo_j--Lmi neugodni-m-i po javi., ki otežujejo živJJjenje na nj-em in ga ponekod onemo
g~čajo.' nar~f~ -posle.dica neprav.iln~ga ~ospodarJenja na ·krasu. s. sečnjo, p·ožig::
nJem ·m :pasQ,[Je zadal č}ov.ek smrtn1 u-darec kraškemu gozd.u .ter 1-s.točasno spr-o-zTl 
raJ2idi-raJ.no delovanje 1p-rirodnih sil, ik:i so njeg.ovo unič·ovalno· .delo nadaljevale in 
po·spešev(l)le. Tako IS·O tse po-stopoma slab~a.Je življenjske razmere. čl.ovelk je v go
spodarski ·stislci ,segal po •novih -g-oz,dnoih po·v.ršinah in jih un-ičeval, na že golem 
~kraškem svetu pa j.e go.s1podaril vedno :hO'lj eksteruzimo, :t'13-s~- :pravi, da je ·zaj-ema,10' 
njegov.G g()sp-o:darjen~ e .IZJine:raj .večje površ-i-ne 9n da se -b.i-Li nlj·egewn gos.poda:r-ski 
uk-repi ve.dn-o manj smot-Pni. Proc-es ldegra.d.acije kraškega zemljHča (.zaikraševanje) 
je napredo·val nezacLržano~. Ohdelovalna povd$ .se je sla:bšala in tkrčila. Pr·ebiva!lcr 
kra~kega •S.veta sa-mi •opazujejo, tda j-e !'oone zeifhlje vedno man:j, lkamenlja pa vedno 
več. čim. ho~lj je zemlji~če -strmo, čim bolj je izpostavljeno ·~o·nčrui pr.~peki, vodni 
erooiji ·in -iz.suševalnemu v-etru, tem h1Jtr.eje pro,pada in .tem hooj se SJlabšaj.o ž1v
ljerujski 'P()goji Ni -treha .~tolerlJij, da se s,premeni go'zdnati kra!Šlci svet v kra~ko 
puščavo, rz.a.došča nekaj -desetletij, če so negait:iWle s-ile ·s,ta:lno na · delu in če ne 
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dajej,o prirod:ni vegetaciji miru, -da hi s.i OtpOmO!gla .jn izboljšala 'S'labo stanje. Spričo 
.s-labšajočih se gospo.cl.aPSkih možn.osd.i s·e 1j·e na ikrasu vedno bo,lj razvijalo dks-ten
z.iv:no ·gos.po:da-rjenje, z.lasti IPa~a ovc in d<o.z. To je bil za dane rarzm.ere \S<icer naj
pr-i!lcl.aodnejši in trenu1.tno najd,ono:snejš:i, vendar pa naj1primitivnejši ,}n !perspektivno 
najnevarnejši nač.in ,]zkoriščanja tal, ki je slabo s,tanje .s.amo posla:bševal. Ne smemo 
poza:bi,ti, 1da ISO živ:ljenjske potrebe močnejše ad vseh 1teoretičnih .pninciJpo·v. V 
stis:ki .Jsega čl,ovek po .sreds-llvih, da. ,si .ohrani življenje, četudi 1si IS {em za bodočnost 
nakoplje še večjo sti·sko. P.osamezniik ·si nava.dno ne ·more pomagati, poseči mora 

· vmes skupnost z javno p·omočj-o -in z na·Črtnimi izboljševalnimi ukrepi. Ta:kšen 
ukrep sta pr·edvtsem zaščita gozda -in pogozdo:val)Jje. 

Vse rto navajam zato·, .da nam bo blagodejni vpliv goZ~da .za kraški sYci tem 
ja1.snejši. Na kra.su je lahko uniči,ti gozd, 11težko .pa ga rje .o·bnovii1 aili o1snovati. 
Ponavljam, da ima največji del našega golega in pol1golega krasa ahsolutna 
gozd~na da. 

Gozd .se poja'VIlja .na :krasu kot odloči.len priro:drui in gospodarski činitelj. Nje
gav·o :prirodno· del-ovanje je v tem, .da je najbolj,ši zaščitruilk kraškega ze~ljišča 
pred degra~dacij.o, edini tvorec tal, ugoden regula:tor podnebja, zbiratlec in ohranje
valec ,talne in zračne vlage, rvarovaJ.ec ro:dovi1:no·s.ti ·ohdelova1ne ,zemlje i•t·d. - Svoj 
e}wnGmski :po-meri -razodeva ~a<zd..-neposredno s pr.o:izvodnj o lesa ~:n raznih &tran.skih 
gozdnih .proizvodov, pos-redno' pa s pravkar na:š.tetimi prirodn·o-~g-ospo-da.r.skimi fUJlK: 
cijami: Le-te so na kritičnem kraškem zemljišču po svoji pomembnosti celo pred 
ne,po-'>rednimi ik-o!\is,tmi~ !ki jih nudi gozd. 

V luč·i tega r<ilzmiš1ljap ja je treba .preso:jarl:i obnovo go21da na krasu in pogo;zdo
vanje ikrasa. Račun r·enta:h~lno-sti v Strti.sJ.u ·iska:nja neposrednih ko·risti pr-i tem ne · 
sme Slto;pat-f proveč v ospredje in ~ato· ne more bi·ti ed4no merodajen~, Odločidm.a je 

. biološka· vrednost melioracijskih ukrepov, zagotavljajoč v daljni perspektivi tudi 
gospodarski uspeh, ki ga predočuje •obnovljeni goiZ'd s svojLmi ·premnogi,mi nepo
srednimi in posred.n~mi ko,ds.tmi . O ~tem gOIVo•re .dovo,lJj zg·o·vorno od-rasle h.orove 
natSad .. b'e, ki so vlkljub vsem ne;l)godarn (ho1ezni, živa1lski zajedavci, :snegolomi, požari 
itd.), j,zvirajočim iz ne.pravi1nega ra!Vnanja (.gojenje v momo:kulturi, zamujena pre
mena itd.), vendarle ~pravile prevam10 mdi·or.acij'sko· naclogo in ·imajo vkljub svojim 
pomanjkljivostim tudi upoštevanja vredno neposredno gospodarsko vrednost. 

Pri po,g;o.zd~vanju naš.ega krasa .se ~e med mnogimi drevesnimi vrstami naj·bo1j 
obnesel črni bor, ki si je kras docela osvojil. Mnoge gole kraške površine 
je pokril njegov naravni pomladek tako, da od najstarejših nasadb dorašča .že 
nje.go·v rtretj·i roo. Njeg·ova h j o.loMw-ekoLoška vrednos.t je tudi v tem, da nima 
edi.f:ik<iitoJ·:ske in soci.oJloške .sposobn.oJSti, s ka;tef'o hi IS:preminjaj ·oče V[p1ival na sestavo 
in struk<turo p-rii'O.d'lle (av.tohtone) vegetacije. S svojo vdiko ekodoško ·skromnos.tjo 
[n prilaJg·odlji.vos,tj.o osv<l!ja nerodna kraŠ!ka tla in jtim vrača .rod.o.vitnost; po.d nje
go,vo zašči,to se po~pešeno obnGUvlja ,prir.odna go<Zdna vegetaciJa, katere. v razvoJu 
ne ovi.ra, če ne zanemarjamo gojitvenih ·ukrepov, ·in rtu:di ne raJzdira vegetacijskih 
zdru~b avtohtonih lustavcev, marveč se ~im pnilagaja, poveču)joč nJihoiVo go:spo
darsko vrednost. V območju gozdne oziroma grmiščne združbe črnega gabra .z 
ojstrico (Seslerieto-Ostryetum), ki obvladuje največji del našega nizkega kraškega 
področja, j·e ČPni bor nepo,grešljiva go.z.dna melioracij-ska vrsta. V burni zgo·dovini 
kra.šk.ega ,po.gozdwanj.a je prestal •tPdo ;preizJkušnj-o rin bo 1tu:di v bodoče opra.vlja•l 
hvaležno nalogo najzanesljivejšega in najuspešnejšega kraškega pionirja. 

Naj zaključim svoje razmišljanje s tole mislijo. življenje na krasu je v svojih 
pPir·odno-gosp()daJrskih temelj;ih v veli.k·i meri .odvisno od g.o·z.da. Ko 1bo na .golih . 
goo:po.dar.sko malav.rednih kra~kili ikamenišč.ih ,s,pet o,zcl.enel go11d, se bodo močno 
izboljšali tudi življenjski pogoji našega Kraševca. 
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GLAVNE VEGETACIJSKE ZDRUžBE SLOVENSKEGA KRASA 
:S POSEBNIM OZIROM NA GOZDNOGOSPODARSKE RAZMERE 

IN MELIO-RACIJSKE MOžNOSTI 

Dr. Ma-ks W rabe r (Ljubljana) 

q.o,~poda-r.j,enj·e s .prjl[odo \'i•e v vedno yečj~ mari ·opill'a na 1p!ruwdne ~rast1i1I11ske 
.~dru.~he, ki so rn.aj.zane-s:lji;vej-še napovcdo;val1ke ra.st,i6·čnih rarmne,r. PO'ma.vanlj.e vegeta
oijsbh ·.zc1ru~b, kailwfl" nam j~h posreduje filtoSJocioLotg.ija, je posehnn rva!Žno !Za obno'Vo 
_go-zda na k['asu :in za p-o-gozdovanje kra·ških goljav. Vildjruib na'V!idezni p-o&.rajinski 
enotn-osti nudi apn:enčami kr-aški ~wet kaj 1ra.i2llične mofu!osti. za mehoracLjlSike ulk.1rep-e 
z&ra;di rmooja!j-očih ISe eJkoJoških pogojew, kako.r raaJi.oo-e .globine ~n s~tUir.e tal, višin
s-ke .J~ge, ~po611:a.v·l~enosti soncu in burrili, tere:ru;lkega na:gilba, degradacij1slk:e s:tofPUje 

· vegeia!oij.e ~in rta-h, različne ko·Ličine pallavm ;iitd. Vsak {).d teh in dlflugih ekološik?h 
-Čm~teljev la.!h.'ko·, v vdiiki meri in celo odJ:o:či·lno vpJ.iva na pogoz.dovalni ms1peh. · 
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1 

MePj.enje ,po,<;ame2lniih elkološikb}l ·Čiru,telj.ev s fPTillnerrui!mi inf;rtrurrnenti je d"O;lgo
trajno_ in težavno, včasih skoraj neizvedljivo. Razen . tega nam merilni podatki 0 

po:samoontih čxinirtel~ ih ne dau ejo do voJ j trdne opor·e za golS!pod.ao;ske uk,r.epe., rka;jrti 
-ekološki činitelji ne učinkujejo posamez {izolirano), marveč vzajemno (kompleksno), 
pri čemer se v svojem učinkovanju medsebojno krepijo, slabijo ali uničujejo 
(jl2lravnavajo). 

Za uspevanj1e rasrtl.in je odl:o:čHne:ga pomena VJza;jemno učiiDJkorv.am.j-e elkoloskih 
činilteLj ·ev, lkii .ga .pa ne moremo meriti' ·in ·budi ne .WračunaJti, Č-e!piTaN bi' ime.hi mcr.ilne 
p'Odaitkoe o vselh v~ej·š.ih oirutelj~h. Edini :inl'iilr.ument, ih v~rno lfoegist'fi["a učUnikovanj·e 
wega spleta (ilw:mple:ks.a) ekoJošiloih čilThiteljev in nalll'j ~tudi do1S1ledno ll"CaJg.lira, je 
vegetacija. Z'alt·o :s:o - vegerl:a-ci~ske enorte (zdru0be) pristna podoba . in živ izraz delo
VCllnj.a vseh znanih in naman,ih čin.i:te:lj1ev žirvl~enske,ga oikoJ~.a. Za.Tarli 1te.g.a j.e tito-

Videž pri K;ozini'. Bujen pomladek črnega ho•ra oh r·obu s·tarega bor·ovega sest oja 

·sociološko proučevanje sestave in strukture prirodne vegetacije 'tako važno za preso
janje ·rasti.š-čmaih rae:rner in nad!ho.lj'ša op.orra za smohrne .meliouaJtiiVine .utka-·(~pc .. 

če ·to,r.oj u,g-ooovirno v d~Veh r<l.alLiGruih, crnecLseho·Jjno ·odfd·a.JU,enih. dcuaj-.ih itsl:O· ali 
_;podobno Vegdaci~S'ko zdru~bo, :tJeJdaj v.euno, da SO otuJdi 1FaiSrtJi.Šane if.a~mer•e .O:beh. kJPajev 
;,ste adi po6dohue. Pod· tak&ni:mi po.g.o~ ~ moaemo· op·eratb.i.(vn-e 'iiJJlcušnJje enega Juraja 
uspešno upouaJbl~ati na drugem ka•aju ... Maa-;s:ikje rpo nal.Šem. k~I"al5U opaiam.o po .g01lu a
v.ath tb.ogat pomladek črnega botra od· pm;me;znih ·semenjalkov. V po,dfro·čju ·z ·isto 
v.egetac~jSik·o združbo smea:no tedaj z·ve.1.ikim upanj•eon na .us:peh pog.o!Zdo.v~ti .s .sciv.iljo 
.semena Č·rncga bo•ra ustrezne prrovenien.oe namelSto s l)a:dilrtrvllij.o saditk, lk:au 'j:e n~pr.i 
memo zamudn~k i111 drr-ažj e~ Pr-i tem mo,ramo· seveda ·nau-.arv.:o iko1:i\kor mogo:če z.vesto 
po.snemati, zlasti .glede časa ccive. P.1·.o~ta setev .Om·ega bo;ra [>O· ·~kalov.iJtem ,pašniku 
na Jarrnp.ro·vni\k.u p-ri Pm:Lgo:rj;u· (Islbra), iki jo: je tako uspešno o,praVIil •l<ogarr K. Andre
jašic, se Ibo lah!ko. z uspehom ponoviJa: v fs;ti :rastbnsiki .zd~rumil (Se.slerielo juncifoliae 
- Caricetu'm humilis) ,tucLi· cLrugord'. 

Vča.siih · ilaan \Za d~agnow dwloruh rrammeu- ·določenega rplf·edda ni po:tn:ebna 
.analiza celotne rastlinske združbe, ki je lahko v določeni razvojni fazi nepopolno 
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razvita, marveč nrum. .že skll!pine (ikormb.inaci1·e) neikater.ih eJ<:ol:o~ko ·va.žnej.šiill tra~tlin 
aJ,i celo posarnezne, ek-ološloo_,sodoJor~o zdo ma~či..Lne ~r~tiliim!Sik,e wsbe, t. li. ind.ilka
karoorjj, dOtv:o·1j :z-anesl~.irv.o· ·OiZiilaČUjejo kaik·ovost :rasti.š:č.a. Kj,er .se 111. pr. v Da1madj~ 
.pojavil ja v•retem·časta Tesa (Erica V'erticillata), so· dan.i -pO!goj i lZa po,gOI.icbQIVa.nj.e 
g.oLičav s so:tvirjro aJJ.epskega bora (Pinus halepensis). 

V tej raz;prr-a:v·i, rki se orflga.rru~ko po.ve!zuje s .prej-šnjo rz nalSlov,om »Splo-šna oko
l:oška ,iJo vege>taoiQ:ska o1mlllka slov.ecr1sikega krra:sa«, hočem na kil-aJtko op.iisaJti glarvne 
filto,sociro,Loške emote krat.šlk.e vegeJtaci~ e. RaJ~prava ima namem, ·da nud,i. go.zdnogospo
dam~keanu priza~devan~u p:r.iT·O'dn.e t·emclje im. Jw:nLstne hirouo'šk-o-eJcoJ·o~e sm~emi.ce za 
uspešno· obnovo go·.zda na krraJSu in za rporgO!ZJdo·van j~e d~r.a;dJia-.arn:ilh otZir.o·ma -zalktra5e
nih .zernlj - i!Šč -z :m:ača:jeun ahs·o•l•utnrilh g•oi1J.dn-irh tal. V Siklard:u s :term naa.mmr0m hovem1 
dhraWlav-aJti v gl:aw.ne.m le .goz·dno in gtmnilščn,o ve,getaoiljrO rt·er ;tJ.i~Ste rpa'Šne ZJdir-u!žbe , 
ki pr,ihaja:jo v ,p~tev rza p-ogo,.zcLo-v.anje. P~r-o.dUik'tiWle pašne .in ;Jilivadne zdJ1lll7Jb-e zato 
ne sord;]d:o v akrv.irr te rraZJpra-v·e. 

Talkoj -~ČetJka mor.atro O!POIZO,ri.ti, da .je [l~ :silorvoo·siki klfas v f.l.orlls:ti,čnem 
pogledu !precej d-oihro \P{)iman, saj mu je l;e.pa virsta lboltatl!i!korv rpo:sv·eča1a rin mu še 
posveča svojo raziskovalno dejavnost (M. Tomrriasini, A. Fleischmann, F. Krašan, 
G. Beck, E. Pospichal, C. Mmchesetti, F. Morton, G. Hayek, R. justin, F. Dolšak, 
A. Paulin, G. Tomažič, E. Pajnič, A. Piskernik, E. Mayer, K. iirnich, S. Grom, 
A. Filip'ič, ]. Ukmar, M. Wraber i dr.), da pa je v pogledu fitosociolo'škt~ga pro
učevanja še skoTaJj patpolna J,edina. Zaa-a:dri •tega fiibo6ociQil:u~lci pri1kaJZ na~e lar~ke 
vegetacij·e ne more nuiliti v·eČ tkako!l' ~-sp1oš·en rp11<egled, Jci. se -o,p.i1ra na hto~ocio]ošlke 
&tudi~.e H•rvaškega ipr:imorja (l. Horvatj S. Horvatic), na ~<J.datke rprof. G. 7 oma
žiča in na rtroja lastna •r<Wi&kotvarrllja. p,r-i' ~te.m s-em mogel ugorto:viti, da se rpo<javj1ajo 
v Slov-enskem pricrnorjJU v glawnem. i~lte tTastLiallSJke .zdru~he kalkolf' v 1--Uw.aiŠikem. prni
m:orju, Je da ISO nakol•iiko ~lf-emenj .ene, lk:atkolf so pač ellwlošrke raJ2'liil·er·e našega kn-asa. 
nek·oL~kro ·razl.~me .Q'd olllJiih hrv~koga ikraLSa. Vse te .ra.JZliJ<·e in [p'.OiSehno.srti vegetaoi~a 
v svojilh o;gnorvn.ih ~o!ta!h vonno odseva, lllOSCiČ iP'<>SdbeJnJ p-ečaJt nak.ga rkra~Sa. 

Vegetacijo nižjih i!Il sre<dnjih pa-oddov \S,1overus&ega krr~ (neika.ko do nadmorske 
v.i~irne 1000 m) sesrt:aV'l~aJjo v g:lavnem metdilt·ell'.atl15ik1, hlimslci im &redn~··.eevu:op;Sk<i (rba:l
tilški) fJo·mi eleme:ruti. !Gnušlka Holfa j-e lZe!lo hogart:a :z r~Lin!Sk~mi vtr!Stanni ter Vlsdbuje 
nmug.o J"edJl<.ilh ;ra.stl.:in\Slkili -tipo·v im OOJdem:it-o;v. Ti en.dffiniti :so (!]_)o l. Horvatu in S. 
HMvaticu) -dellllio m'LaJjšega :ilzv:o<ra, ,prrodorčurio:č talk.o imenovane viD<-miste, •to je 
oblike, ki so se razvile v poledeni dobi iz polimorfnih rodov pod ' vplivom posebnih 
etloo1ošk_.iJh -r~er an ik~ SO nepooredm.o ~01ro:dne Z -ob.J;ikami ISOSe!d.njilb. pod'J1o'Čij (neo
endemiti), delno pa so ti endemiti mnogo starejši, izvirajoč iz predledene dobe 
(paleoendemiti) in ·ohranivši-se v--kra!kih za-točiščih (refugijah) skozi led-eno dobo, 
k·o .sta .po1kriva'la viš-je a-Lp\Sike in dinaJmke 1planin'e večni J·etd in sneg. _ 

če nwprav~mo vegmaciuiSk-i profi•l od m.onsk·e obaLe v nollra:ruj ~o~rt d-ež-ele, n. pr. 
o-d Tržaškega 1Za1i;va v se-v.erorvzhoQ!dn1i smen-i ,do Trno,v~ke :p>lanOibe, &f.očamo na tem 
prcse~lll več raJSitl.!inslkih :zidrružb, lki IS-e -raavrrščaj -o v d01ločenem ,redsu od mo:r;ja .pro-t-i 
not'ranj,osti oziroma od nižin v višine. Te združbe gradijo posebne vegetacijske 
pasove, lci pa na našem rku-a:su ZMwdii sj!lne po,w-š·insrke ramgilbanooti, olik·ega pms.toJTa 
im. ik.ra~j-ev:nih eilw.Lo~lcih rvp:livo'V ine P'liilhajajro jasno do j,.zrarz.a rt& ,s.e p-onek>Od :mešaj1o 
m IPr-eJ~:nilva,j.o. 

l. V ohm:or.skem !pasru, kjer j'e ViPLiv ootpl~a Stred-ortem~Slk,e:ga ,po:clrnrobja najmoč
nejši, se pojavlja gozd puha v ca in kraškega gabra (Querceto-Carpin flum 
orientalis), p!Tedočujoč killmat.slko :zxLrooho, ro je ~!Žlbo-, ih ,pomeni 1oončni •raJZNojni 
stadij, po.goj·e.n predvsem po k'limati.čnih'' ,fakt·orjih. Da1je ·proti jugru, v Hrvašikenn 
pri,morju -in Dahnadj-i, se naveže ta ~:til:ins!ka .zdru~ba nepo~JTedno na · . .zimzdoo.i goi7.d 
č11111lke aJj adraša (Orneto- Quercetum ilicis), ki pa v ~Lo'ViemSkem .delu Isrtre iin v 
Tržaškem primo-rju ni lf(\lZV.it ikt()rt 5aJIDOS1Jotjna ~d:r:t.Wba. 
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V Slovenskem p11imo·rju }e ratZV~ta •ta n .:stlci.n.sika ~du-užha Je v ozJkem ohlJ.lolr&kem 
pasu Tržaškega zaliva od izliva Soče proti vzhodu v Istro, kjer se nekoliko razširi. 
Da1jre P'r01ti j ugov!Zlmdu se ra!Uiri :še bolj ter pr.OOo.ooj·e v Hr.vaš.kem primorj.~ v 
ugodm.irh ter~kiJJ. po@Oj·ih m .cvten .paiS golSrpo:daJr ik·o v.ažn·~.a .go!Zda in g.rm.i.šča, ki 
se ,pordalj~uj·e č.ez H ·ercego.'V.ino v črno goro, dosegaJjoč nadm01rs&o· yj\Š.jno 500-900 m, 
pri ID!as ~a sega le do višine 200-250 m . V jugo~VJZho:druih p.redeJili .jugoiSI}.orv.aln.ISkega 
krr&Sa iS·e naveruj.e rta vegeuci1j.sik~ tip u~\SU'edn.o na pravi mediteranSki tp as črni
k .e a .} i ad ra .š a {Orneto- Quercetum ilicis), lki ga sestawlja :Zii1TI11ide:na ·drevesna 
tim .grmo•m.a vegclaJcij a. Na sl•o'Veruslkeun ka-asu ta zdfilliŽba trui .raJZv:iita, marv.eč s.reču
j•emo .1e p-osa:mezne nj·Me demerute (Ruscus aculeatus, Pistacia terebinthus, Quercus 
ilex, Asparagus acutifolius, Osyris alba, Acer rrwnspessulanum .i. .cLr.), t>alko da bi 
mogE .gov.ouiti l.e or ·po:sehm ~uha.L'iociaci~ii. ( Querceto - Carpinetum o1·ientalis quer-

Nehesnik pri Golcu . Bujen 01drasel macesn>()v pomladek rv starem prered<:enem b{)rovem 
sestoju. (Glej .opis ekskurzije t. 18 !) 

.cetos1im ilicis) na orm'C1j•eTI!t'h, vplivu tqpJega p.ocLnd:~ja na:jlbolj iiZlpOSb.Yld,e:nQ.h mestih 
()lba1nega pasu in neposredn•ega 7.aJ,edlja. 

Združ·ha .lcira:Mc·eg.a g.arbra je gOSJpodamlw si.1Lno izkolllišča:na in zarto· močno de~ra
<lilirana. P·ojavlja .se vočilnoma ikot IThiiZeUc :pa.n.j·evslkli 1g.o:zd ali . . gu11mi!5č·e, ·Čes;bo· !probr.gamo 
po pašnih j.aJSah .i111 ,ka.m·en.i-6·ču. Ta vegetacij:sJ.ci, tip j·e !P'riJ1asg.oj·oo Jla ek·s··tremme k1i
Illilltične TaJzmere il11 hlllido pol•otno. v;no.Oi!ThO in ·SiuŠo ter .]ma :zafto· ,i2JT'azirt ks.eJ-o.fimi 
znač.a!j. K·e~r pa je tudi ~p:o·d V!J)hV•OIJD mrailih .zim a, OISrbro hur1jro1, ob.ČU/t~jiv.ej·še zirrn
.zeLen·e .du-evesn·e in grmorv!l1le vr,st·e v nj:om ne molf'e.jo u~evalt:i, a-a~zen pr.ej :nav.edenih 
v lok~lno ug;adne'jlših porložajtih. 

Dr.ev·e.srni in .gnm.o•vni sLoj te 2ic1nu~he ·Sie51tavJ~.aj:OI: ·hrao&t pu!hm,ec ( Quercus fmbes
cens), k·r.ašllci ga!her aLi ga!b.nič (Cm·pinus orientalis), Jc,i poVlSod. p\f'evla.du~·e i111 ki daje 
združbi fiziognomski pečat, dalje cer Quercus cen·is), maklen (Acer monspessula
num), .maLi jesen (Fraxinus ornus), -rašelj.~ka (Pnmus mahaleb), .KritSituso'V 'tmn (Pali
urus spina Christi), ruj (Cotinus coggygria), dren (C01·nus mas), nav<l!dni h r;irn·(Juni
perus communis), bodeča lab.odilka (Ruscus aculeatus), OlS~rol1 i..stni -bdruš (Asparagus 
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acutifolius), rdečeplodni brin (Juniperus oxycedrus), lovorika (Laurus nobilis); posled
nja elementa sta pri nas zelo redka. seveda· se pojavljajo v pasu kraškega gabra tudi 
že ckeve&ni ID .gu-:moVIJli elerrnenti združ1he ČTIO·eJ.ga gaJbra; Zila:Sti V .proh:o;dni .00il)li o:b 
primorskem robu kraške planote. 

V zdrščneun rs.Loju se rp'O'jaV1ljaiu po:g•osto·: ·rnava~dm:i · VTodnik (Teucrium chama
edrys), olj.strica (Sesleria autumnalis), šotp.u~a ( AgTostis castellana), zd.OllJi rt·eloh 
( H elleborus viridis ), češul~a~hi v:r:atič ( Chrysanthemum corymbosum ), Šlk:rlatnoonodro 
ptičje ·seme (LithosfJermum purpureo- coeruleum), . srhkodlakava vijolica (Viola 
hirta) in -še druga zelišča, ki jih srečujemo tudi v področju črnega · gabra. 

2. Na ZJdružJbo krr-.a~škoga .gabra..se navezuj1e nepa.s:redno .go .z td ·Č :r ne ,ga g ah :ra 
z o j IS' tu i c .o (Seslerieto autumr{;p,lis - Ostryetum carpinifoliae ), lki j,e .glavtni g·otZidrrli 
oxir.oo.na 1grmiščni 1tip našili .krr-a~Q rp1anot v nadsmo<rsk1 višini 200-600 m, na ·toplih 
in .sv.etJlih' ju1Žnilh oibronllaih list·n9k·ih hrilbov (Sl,avn1Jk i. dr.) pa soga tudi do· 800 do 
900 m visol.kJo,, , 

· Zdmužba črnega .gaJbra }e talk'O tfclcoč i~tqvebna. e; gozxfno· o2JiJr. gJiiTIJiščn.6 V~egeta
cijo g.6Uega in pora:sloga!l<Iraške;ga zeri:lliUiišča: Sega ~pa:,oti d•ugo;who.du tja ,do· Gr.čtj·o~ 
polor,ivaojoČ mestoma ·O~r·OOlmie pov~Šine , ;im. ·d'()Setgaj.ofČ ncudmOiiSko wlŠiJOlO· 1000-1200 m. 
Enailoo lkalkor ·pTejmja IZO~ba je 1tudi ta pdd .~~edno močnim .go~adatrskian Vip'li~vom 
(s.ečnja, paš~, požiganje, steljarjenje) ,in je zato degradirana v panje:yec in grmišče, 
na velikih iPOVll'Š11lla!h pa ·Spr.e.rit:onjeuk. :v: J<amm:i1tlne pa1Šnllk,e .in gola, pusu :kr.ašk.a !ka
motmča, lki klričij .o po pDig:oll)diJtvi·. Bolje ohranj.eni sestotjn, ik}er j'e ~ dreveSini sktl1ep 
s.tmj:erri in 1kjer 'dasega •ch•evje v jš.it!l!o lO- i S m in !PfiSnO· debeLi:ruo 30--...40 cin, so 
prava ;redlkost (Kojn.i•k) ter <ZaJSlu:žn~o, da !Se ;f.ščiiJ ·o· ~ot p·rim!dm.i ~pOimonilki. 

Also!ai1aciJji ·Omega -ga:"bra d.a,j-e ·SO·ciLoLoški , ·ek·Oill,Oil11lski ,iJn, ·firziio;gmonns:ki p:eč~t črni 
gaber ali gabrovf c.(Os.trya car·pinifolia), ki po količini in ž!vljenjski sili prev1a.duje·. 
K·or j·e tit.Mecmo žiJav in {)idfpor·en, se najlbolj U~Pilra .priu.1odnlm1 rin .g.o~podar!S'kim .un·i
čevcu1nim sdaJ!l. Po eč-nji im požamu v;edno (m'l!O·va ·hujn,o ·adganj•a .liz panJja • .tu<;li ab
j.e-danj·e (!b11stonJj'e) pa:~ne živine ·~dov1raJtno [)!tetnaJŠa. Zato · @ra.Jdi mestoma ~koraj 
čiste ISiesto:je in se uv;elljasvilja v p~ebr;gariib. .:sustoj·irh alti; poocumem:ih· ~~nrrio(V'll;ih sku
pinah edo ·še·n a .pOt_poiLn.ama. D~oljerui.h !kamenilflniih. ,rt:'Leh, tkjjer je v:sa .Oista1la· veg~a:oilja 
že i.zginila. ·.To svojo življenjsko silo zahvaljuje globokemu in razraslemu ~ore
ninsk~l,llU sist.emu·, ki; črpa hrano · in vlago iz globine, ko na površju ··Že zdavnaj ni 
več - sle~u. o 'zemlji; ·.V. nekoliko manjši meri kažejo to življenjsko žilavost t'udi neka
teri drugi drevesni in grmovni elementi, s katerimi je ta vegetacijski tip izredno 
bogat, zlasti . rašeljka, puhavec, dren, mali jesen. 

DaSJi je orni ga:ber .zd.o .tip~čem d·ememt :s.uheg~ in karrn'IlliJtnega suihmediteran.sikcga 
kraškega .podro!čja, prulaJgQij·en na VJro·če po:lctno IP:odnei:Yj·e, ipfleha~a mestoma vendarle 
tll!di .na ·sv·ežo fli:šno podJlaJgo, !k j.er :Se rpr.mne:šarv.a dru:g.iro v.egetao~j!Skum ~t~po.m, .mes
toma .pa g;radi rudi svoj1o .1idru,žbo z 101e!kohiJk;o Sipa-·omonj·erno sesta;v,o, ki ~e .ni do'V'olj 
pr·oučona. Sega edo v ·wlinske predde Slov:eni~ ·e, •lqj.er ,gu-aJdi · .na S'bi'miJh jruž:nri.h po
bočjci.rh ·~n>enčastilh lin ·dol}rom~tSikih .gora (p'D'Seb.no :rdiOOtm.o g;rm~ščno 10tz.iu.arma .g()lzdno 
z .dru ž lb •o p ru ha v ca ~in č trn e .ga ga b rr a ( Querceto- Ostryetum carpini
foliae). 

Od .dreves.nith in gnmovnih Vlrst ISrečuj ,emo v ·~družlbj gaJhncrv·ca in oj~tri1oe 'ra;Zien 
gaJhrovca bolj a!Li manj ;pogosto še ,tde: ipu:havec {Quercus pubescens), oer (Qu.. cerris), 
g.r.aden (Qu. sessiliflora), tk.hm (Acer carnfJestre), maLi jeSie:n (Fraxinus ornus), vedi
kolistno lipo (Tilia grandifolia), rašeljiko (Prunus mahaleb), mokovec (Sorbus aria), 
breJk (S. loTminalis), 'tQI,poii.stJ:rui jav·or. (Acer obtusatum), .l,eJSk,o (Corylus avellana), 
pal•jiSk.i .brest (Ulmus .campestris), •dTe:n (Cornus rnas), .svib (C. sanguinea), ·kalnno 
(Ligustrurn vulgare), ~aJ1no lkcrhliko (Rhamnus rupestris), plamin~S~ki negnoj (Labu.r
num anagyroides var. Alschingeri), črni; rtr.n aJli ·Drnroljic-o ( Prunus spinosa), hel·i trn 
ali glog (Crataegus monogyna, C. oxyacantha), češmin (Berberis vulgar~s), ruj {Coti-
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nus coggygria), jtuŽno ·ŠlnW'1l:O .detelj'o: (Coronilla emeroides), šmaJr.no hru&ico (Ame
lanchier ovalis), ~br.aJd~wU;často'rb:rtdoti,eruco (Evonymus verrucosa), dohro·v]to (Viburnum 
lantana), dlalk:avo pan·e~·1jo (Cotoneaster tomentosa), naN.atdni b-rin (Juniperus com
munis) m še 1kaJk ~rede:k ele:rne(lljt. 

v ,ze1i'ŠČneun .tSltOju :prevlaJdujejiO qjiSitrirca al~ 0·es:en.sika vaiJoV'ina ( Sesleria autum
nalis), zelo značilen ilirski kraški endemit; dalje so pogostni: nizki šaš (Carex 
humilis), navadni 'VTe.tdn1lk: (Teucriurri chamaedrys), koik·OJŠervrec (Cynanchum vince
toxicum), lasasti beluš (Asparagus tenuifolius), 111avadtna ,solzica (Polygonatum offi
cinale), Jbe1i opet-eroprstn~k (Potentilla alba), j ·esem:č-ek (Dictamnus albus), lll><l!VaJdna 
poton1ka {Paeonia peregTina), ·zdooi ,teLoih (Helleborus viridis), o.?Jkahl.~i ptjujoo·ik 
( Pulmonaria angustifolia), gladlki n~s,tec (Digital is laevigata), bledi po:dr.CJŠčec 
(Aristolochia pallida), · krvavordeča krvomočnica (Geranium sanguineum), okroglo
listni golšec (Mercurialis ovata), mečasti oman (lnula ensifolia), kačja smrt (l. spiraei
folia) i dr. Florno bogastvo · te gozdne oziroma grmiščne združbe je v zeliščnem slo ju 
tem večje, čim bolj je ·združba degradirana ip. čim bolj se približuje . kamenišču. 

Spri.čo .dej·stva, da ,po,rašča z.cLnuŽiba omega .g.aihra naj!Večji ~del naše.ga kraštk~· 
sveta, ki je po JSVoj·ih J,olka1nih etkološklih .raJzmeraJh. rmo:čno dill>er,eno~ram., j·e lfaJzum1jti•vo, 

Grška jelka ( Abies cepha
lonica), sajena pod borov 
sestoj, zahteva več svetlobe 
in toplote za boljšo rast. 
Gabrov dol pri Komnu 

da ·Se a·aJzčl·Mj:uij ·e v več nitŽj:~h vegctac~j 1skih enort: (ruba-soocilacij, v·a.Jl'ian:t, fa.ci,e-so·v). 
Nave&ti hočem sam.o navažnetjše, za kaJtere men:ian, da j:ilh je tr~ha upoštevati .pri 
go~pod<tJrjenj:u z ,go1zdoon, pr;i ~ohnovi go:zda in pri po:go.zdovanj,u, lkell" ,soe m01raj.o 
bi,O'Lošk1i viid:bki ial tehni,čnj Wclf·epi pni:lagojcva1bi lokaJlJTh~m efkoQ11,oškim ra~meram. Te 
ni2Jje enote, v vu·,edn:cysti suba;soci.aoi.j, bi hile po unqj1ih opa:zavanjlih · .sJ,edeče: 

a) Sesle'Vieto-Oslryetum typicum: PojaVTl~-aJ se na n.elka.1~ko 
hlaJdoej·ših, bo:lj 1i1Zipostavlj·onilh ra.sti.ščih. Puev.Ja!du~ e .gaJbirovec, tv.o1r.oč boj aJli .manj 
čiste sestoje; termofilni elementi (puhavec i. dr.) manjkajo, oziroma so redki. 

b) S e s Z e r i e t o - O s t ·r y e t u m q u e r c e t o s u m s e s s i Z i f l o r a e (S .-O. 
carfnnetosum betuli): p,o,ra.šča nc.].(Jalilko hotljš.a zem-lj~šča 1po ·,k;atam.j.ah, :y,fltačah, zalfav
nricaili., .zl·as,b v -sevemiJ1 leJgah, !k1j,or j·e več zemlj·e im 'VILaJge. M·erd dr-0Vlj ·em im ·.gmmov
jem se pojavljajo v večji količini graden (Quercus sessiliflora), beli gaber {Carpinus 
betulus), leska, vča~ih oelo ,gOtnski j.avo.r (Acer pseudofrlatmrus), med ·zeli!šči pa nelka-· 
teri me.wf.ilni (fageta1ni-) el.ennenti (Mercurialis perennis, Paris quad?"ifolia, Polygo
natum multiflorum, Hacquetia epijJactis, Lactuca muralis, Asarum euTojJaeum, Synv
phytum tuberosurn, Amncus silvester, La~ium orvala, Aegopodium podagraria, 
Anemone nemorosa, A. hejJatica itd.) . 

P,o večji'h g;l,ohdih .in ~lobtjum V'r-ta;čah je ta o2Jdru!Žlba rtaJko dobr-o ,razvlita in 
bogata s fagetai1n!imi ·rastlun'5lkimi w.stanni, da že ,ptTeha)jta v kontinenta•lni tip meša-
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nog.a g.owda gttrudna ill1 ib-eJ.oga .gaihra ( Querceto-Corpinetum), po večj·ih ,gl:obo1ilh (n. pr. 
v P<m~ovski tdr.a~gi) tpa 5·e poja-vlja ce1lo neka mešani.ca lk•on.itinentalnog.a bukovega 

_gOLZda (Fagetuw montanum) l:eir mešane,ga g01zda gor~oga j.a.Vro!fa in voLitk·oga Jesena 
( Acereto-Fraxinetum), '.~j 1ipo·loštk.O ·Še ni IPIT'Oli'Čena. 

Opisana subasociacija (S.-0. quercetosum sessiliflorae) je za kraško področje 
izrednega prirodno.g-ospodarskega pomena, ker pr edo ču i e gozdne o točke sredi večkrat 
močno degradiranih, gospodarsko malo vrednih kraških planot. Ta gozdna združba 
j.e vcl'1jebno o·&11:.a!ndk (,rdi\kt) iz hJaJdn,ej,še Joo·one d:oibe, ko j.e hiJ.a .na ik·raškem &vertu 
·bo]j razširjena, v toplejši poledeni dobi pa se je mogla ohraniti v konkurenčni 
bor-bi s 'tormofrulaJo v:egeJtacujo Le v kra:j evno ugod!nih talnilh in poldn·e!lmih (crnilkro
J<!liuna·t~čnih) :ramnoc.ah. 

c) Se s Zeri et o- O str yet um f age to sum: Pokriva hladnejše .in vlaž
nejše terene v višjih položajih (nad 700-800 m) in zlasti v severnih legah .. Napove
duje že prehod v bukov gozd z 'ojstrica (Fagetum seslerietosum). Pojavlja se bukev 

1poisamoz .ifn v Šo!pih., z !Il!j 'o W·od pa v večj 1i m•or.i tudi dlru1gi mezofi11Illi dementi, ki 
za!htev.aj'o za .woje ·uspehe v·eČ ta1ne ~111 .zračne Vllage, 2Jl.asti še mokorvec (Sorbus 
aria) . 

č) Se sle ri et o -O str yet um terebint het o sum (S.-0. ruscetosum 
aculeati): Predočuje ·naj toplejšo varianto gabrovčevega gozda, že na prehodu v pas 
_kuaškeg.a gabra ( Querceto-Carpinetum· orientalis), aJJ.i pa v krraj.evno' rposelbno ugo!CLnih 

, legah do nado:niOirsike vj~ne olk. 250-300 m. Pil'i. naJS s~a meja te rpo'dzdru,Zjbe na 
Sp-odm.j·ern. · kr.<liS1U' nelka'ko do ČlFk .. Ko&tmljevica na: .Krr~u-Golrijamslko, v I.srt.Jr.i !Pa do 
južnega vznožja Slavnika (Podgorje), Kojnika in Lipnika. Razlikovalne (diferenci
alne) · vrs·te za i1;'o SUJba;sooiacijo s'O rtermofiilJn,o..~.kser.o.fiJmJi dem:eruti., tki v,dilrajo. iiZ a.s:ocia
ciJ·e tkzr~kega :g.aJbra ab edo ·itZ gozda 'Č1111Ji1ke (Orneto Quercetum ilicis): .m..aJld;oo ( Acer 
monspessulanum), ostrolistna lobodika (Ruscus aculeatus), ostrolistni beluš (Asparag1u 
acutifolius), rulj•evi,ca (P2stacia terebinthus), ~rd.ečep·1oooi hri111 (Juniperus oxycedrus), 
Kristusov trn (Paliurus spina Christi), brestolistna robida (Rubus ulmifolius), kraški 
g.aber (Carpinus orientalis), nev·e:n ( Helichrysum italicum) jibd. 

d) Se sle ri et o- O str yet um q ue rc et o sum pub esc en ti s: Zavze
ma toplejše rin ho·lj ·.suhe po'lotŽaJj1e v nelkol:iJw višj,ih logab tka!lmr ,poptr.ej,šnja zdrlllŽba 
(300-500 m). OdliikU(j.e se po večji mno-ži..ni tenmof.iLnih in po ·d&o1.notSti me:wfLhnih 
elementov. Zlasti obilno se. pojavlja puhavec (Quercus pubescens), od prej naštetih 
tormri111o.f1ilnih dem·em.tbov, mačvlnili za IS'Uiba:sooiaci~~o S.-0. terebinthetosum, :pa le 
i:zjemorrna ka&~en. 

3. Na področju ~dmužJbe anega gaJbra se pojavLja su b .me .di te ,ran ·sik i 
g o \Z .d ,g rad n a in d {)ma č ·ega iko IS tanj a ( Querceto-Castanetum subm.edi
te.rraneurn), lki iana o-ni.eje!ll!O r.aJZšcirrjenos.t in jle ue rnalolkj.c do!bro ramvit. Zauadoi 

. močnega go5pod.aJrskega vp.liva j·e namreč .01hranjen ·Le v obl,iilai maJOtiiŠ:ih s·esltoj.ev, 
nekaikih gajlev z .r.cdlkirrn .drr·evjem m -bom,im gu-:mOIVIli.m s1o~em terr- z .gostim .zeli.ščnim 
slojem. V teh gaj,ih w 11-ecLno· močno sitelj1aa1i ·in 1kosi. Ga~tpoda:rSko j·e rta VleJg.ciaciij:slki 
tup ko.mb:inacija gooda ;ia{ pašnilka oiZii.oma Lilvadoc. 

Ta ,gO!zdna zdru~ba u·e vezana na gLotbLja, .i:zprana in za1kil5ana (.delkalci.f.~oiu-.aJn.a) 
tla na apnenčasti po1dlagi, naj•raJj,š:iJ na Jm-.aško1 u'vro.vi,co (it-er:ra •m&sa), ki j.e česrt:o- !bogata 
s kremenom. (lku-cmffi!ica). Raz.š.i111j ,enost .te goiZiooe zdru,žhe se v s~lo.šnem kri1j ·e s IPod
račj ·enn, kj .er wwev.a ~lof\rli~i Jc.ra6~1i tocan. 

Z.a drevesni sloj - je zna:čiJen rloma~či kol91:alilj (Castanea vesca), ·k·i t<>:d ~dlično 
uspeva jn -do•-"ega i.z.redne d.ime:nlZiiu:e v de!be:Lini.; tSita!f.i llmSit:.anj-i s .pns111oim q):r{)meroin 
1-2m niiso biE redJkost. Edoo naj iepših ikoSll:anj·e>vih ses1oj1ev je bia na -severni sbrani 
To:rr.a;j;a, ki IPa 1so ,ga mor.a.:Li nedav:ruo pO!Selk<llbi z.ar.aJdi :oboJdoiSb za .raikom (erudohi.ozo ). 
K01S1tanoj pod g<001p-od.aa~im v;plrirv·om ponelk.o.d .I;elaihvno in celo aJbs01luttno IP1revladuj.e 

288 



v .cirev;oonom <Slouu. S lkootanjem ISe redno dru~irt:a in z nj im ll6lpešno .tefkmujota v 
ii.vljenj1skli ho~rhi gu-ad:en (Que1·cus sessiliflo,-a) in puoovec (Quercus pubescens), ta ali 
oni J<,dalj tudri pa:evla1duje. Bolj a1l1i mam~ n~dno se pojav1ja ·Še bdj galber (Carj/inus , 
.betulus) v IS.uhdominam.·tnem sl,oJu, enako TaJZna ·dPeV:e5a iiZ ,ZJd~ru11be Črn·eg.a galhra, zlasti 
omi lgaiher, m.ailii· jtelOOil, moikovec, hreJk i. dir. 

Za pritalni sloj je značilna nevtrofilno-acidofilna flora; med acrdofilnimi rast
ltirna;m~ srečuj ·emo ~redno J·ese.nsko v.resje (Calluna vulgaris), p1I"ev1eiZallllko (Genista sagit
talis), hod[·čevje (Genista ge.rmanica), žo·lttovri.no (Genista tinctoria), 1po.1jSk'<> (Luzula 
campestris }, helkas;to (Luzu la nemorosa) m dl alka vo bek•ico ( Luzula pilosa), nawadno 
mačilno (Serratula tinctoria), g.oirski grahor ( Lathyrus montanus) ,j •. dtr. 

Rwzmm,oma ;OOOifO .ohJranj.en,, bo;lj aJ1Ji rnan~ Čli6lt ko;sbnjev goOt1id na večj ri rpO!vifŠini 
najdelll!_o , v Zll(l!ti dolini p.r·i Avberju. - Po veqjti.Jh jas·alh. se pojav.lrja re ;s. ava 
{Calluneto-Genistetum pilosae) kot degradacijska stopnja te gozdne združbe, katera 
j·e za tkrras velitkega gospoda~rslkega pomena. 

4. Burk o v g O•z ,d z ojstri co (Fagetmn seslerietosmn autumnalis) t'Vori 
tretju vegetacijSki višimki 'PaiS našega :k·rašlkega o~emlja. Poik•r.i'Va p:rimOlf'Ska po1bočja 

Nesklenjeno grmiUe 
združbe črnega gabra z oj ~ 

• strico (Seslerieto - Ostry
etum) v Lačni pri Kubedu 
(Istra) kliče po obnovi in 

izboljšanju 

A1p in Dina~ridov .ter .se r~r.ostilra v ožj1em al·i š~rršcm pasu od Po-so'Čijl3.t do O.rjena 
nad Botko Kottor.siko. 

V S'i<overui~ i j.e ta g>DlZ<ini t~p l~po •raJzvi;t :na južnih o.hr.onJk.tiih 'DrJ110VISike 1pLanote, 
N a:nooa, Hrušifce., j.avo1rn ilkov in Sne:Žn:ilka v višilrui: od 600-7 OO m .do 900-l 000 an. 
!IZVen tega pasu ga ~ečuij001o na sewom~h po!ho~julh ·ČJičamij~lh ~hrrilbov (Slavnrik V-el. 
PlešeVl~<:a ; Lipica, Razsu~i·ca, ža~bnitk, Tlf.slbemti:k iJtd.) od vi5~ne ode 800-850 m navzgorr, 
T<l!ZOO rtCJga pa Še J()kall!liO [YO ~itroikJih ·hlwdm:ih •ja.Jmalh, dJra;g.aih in Jootl:inan med oi6ur•itl
sk~mi hrih:i (,O'klr.og Go1lca io P01tjan, v Podpe~1i nn J~l~ovi.9kti .dragi meti S1awnoitk0tin 
ter Kojniikotm in GOil:i.Čem, olk!f.olg \liod.i•c i·bd.), v v-i1šini 500-600 m, in sice·r •zaradi 
tqpl<01bnega obrart:a (~temP'eraJt:urn.,e inv·erzi91e), 1tor.ej ,za.radi .liOikal~ruih Jcl.li.matičnili ratzm1e'f; 
$loonjuč .se poj:a.'Vllja ta .tJiip huJkov.ega goi2XLa n.a,)u~·etm un severnem 1p.obo-čju VIieaTI

ščice, ipO h11ihili med Poofu{jno, Vo·Lčam·i in Senooečatmi (tBulkorv.a looa, V olčan~~i!Ge Jore) 
ion _ v ma:nJjiŠiih ·ot.olkilh na južnem IP·Oiboč.jUJ Slavn~!ka p:o j1amah in ž-l·e:bovili v nadrrno.rski 
vti-šin-i ode 800-850 an. Ve:rjretno s:e mi .zdi, da ~·e billo s'lllblmecLirt:eO."ansko bulko:v>je 
ndk,oč turdi na j1užnih polbočj .ih v~:ih hribov (Slavniika, Vr.emščice i. rdr.) bolj rwz
šiJTj·eno, rtoda elic&ten;ziiVnO .g{)51}_)0:darj.entj'e V rurtJkem goa;du in tkJra1tJki. obhodn~i bulkev 
sl13Jho .preTI.aiŠa ter za,to na.JZ.a.·duje; domOOJti hrastov-ega gOZJda, zlaJSt1. anni :ga.Jhear, pa 
napredujejo na račun bukve. 

V tlor;istocncm in ek~o3kem pogledu pred!dČUije ta .z<:lrut2Jba pre!hod med sub
med~tera.nsik.irm hrastovim (Orneto-Ostryon) in lkontinen1taln:im buko:v,im področjem 
(Fagion illyricum). Zato je mešana (prehod!Da) gozdna tZdruooa, roru~ttjot v sebi 
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mezofi1ne eltem.enrte buk-<wj·a i!ll tenmofiJ.:n.e demente surbmedli.Jterran!Slkega hra-st.l)'Vja. 
Med sk·dnjtia.ni j re ohiU•no wdeJleže·na teu- sociolro~o in f:irzwg.nomsiko ·vama zLasti 01.jrtJrica 
alri ~je:se.ruS~a vi1orvma (Sesleria autumnalis), ou dtr.evja jn 1gu"'no·vu:a pa top01kmpi jwvor 
( Acer obtusatmn), mali jesen{ F1·axinus orrms) gabrovec (OstTya , carfJinifolia), moko
vec (SoTbus aria), \ba-.ell. (Sorbus toTminalis) 1. dir. 

K01nčno n alj po.vem .o 'tej ,gal'iooi 0dru.žbi še to, da 1xeihaja v. vi1šj.i·h l·eg-aJh tudi 
na f1i>Šno ~)ola~go, vendall· ima tan1Jka.j neko1l·ilko s1P'remenden,o fJo1ilYSiti•Čn10 s-es1twvo, 1ki. ,pa 
še ni dowYlj pr.c),učena. 

Blllk!eV •te goa:·dn·e z<Lru,žhe n re<lv,omno predočuj·e pose\hno rwso, !ki hi ;jo lahko 
ilimenova.Li p fJ.' i m 10 r s k o b uk e v. Rw.zllillmj•e se ocl ikoiTJJtitnentatlne buikve JPO po-oobn1 
eJkologiJjci.~ p:redv.sem po glohlj<em ko.r<f~n.inlSik•em si<&temu cin po p·otZ:ne.j'š,i ipcimlwdansk_: 
OZie.Ioo,~tT/i. 

Opisane ·rwstl.il11'ske zdru0be 'tvOtrij·o 1gbv:rui del gnmišOn.·e im .go~d.n!e veg~taciJj.e na 
~pnenčast.em iiil! Hi~nem .krr-.a1Š'kom ISvcin Nj,i.Jwv·e deg.r.wdaciuske S!to;pnrj,e, pl'edočuj,oč 
razne razvojne stadije tja do bolj ali inanj z grmovjem poraslega kraškega pašnika, 
so verj·ellno posebne sulba:sociac· ~,e in momda ·tu.JcLi samos.tajne a~ooiaoi:j•e.,. ik i 1pa so še 
v.se premalo •rwzi'&kan.e, -da bi j1iili mogel f~ilto&ociol.oško 1i10 ak·o-lo.ško zan~Ljri!V o 
-Qpreddi.ti. 

lVl·i:mD!gn~de bi rad omeni l še po-s<:'lben tilp k!raške .go.zdne v agertac'j.e v kat'rem s·~ 

1poj.<ll'.f{lj.ata v večjti me~r.i ve 1 elt ~ ~ t na 1 · pa im c ,e ,r. P 01j avlja s-e na viš.jiili., 
zdo o,dpri1t iJ1 -ID nezavauovani h lkn-.ašk'Lh p'lwnoiah, i~Z:postav.ljeruih mo·ani btl:lij.i ( 1. p~·. 
n.a tk•ra,ški 1p1aha!li med DiJvače·, šJwdjamls'kimci jallJl:allni i:n V emščico, med Pi ko iu 
l(,o,šanro). Na 2a~1ost pa j·e g·o~dna 1n gu1mi6ona. ve geta ciJa tam ,preveč uru:<:~ona , da bi 
-se dala reJkomtrurill'aJti !Prava Jpo.do.ba 1te g100dne z~truŽ'He , rpa tudi iPrtlro,žuo&ti rui1sem ·imel 
.dov·othj !Za truk.šno proučevam.j e. - E:nalko ti;e slill!J-o ron:oena g~o2ldna •zdruŽiba•, kj-etr s~e 
.zwrwcl:i lintenz' vuH~ga stel~anjenja poj,av' ~a sik·Oir d SWJ.llp. ce l!' orv je (ln. fPl'. v Polžan
.sk-om ~b.on~tu m~d Mator:ijo 1111 SJcadan,66~1o). -P.oveoiari je .to vi!Sotki (scmm11S1Jd) gond 
enom r.ne Sibr·nlk1blllfe, 15ikorraJ b11'ez sll.elh-emeg'!-. _gtiiDlOVneg·a 'J)Otchr.wstJj.ar, na gldblji\h tld1, 
~ i ,•pa ~'O .rpr·eoej .zatlci1sa!na, bake ~a ~e tt:alzmja -po j~1 1pra.v,a; ifesav.a (Callunelo-Geni
stetum fYi losae) z wesjtem (Calluna -uu.lgaTis) in d!llUtg•imi wcildofiilinimi •rarSitLinatmi. Ta 
gozdllli fp se je \l'alZVri:l vc.rjdmo ilz že 01prirswne Zidrnu~bc Seslerieto-Ostryet·u..m qu.erceto
swn sessiliflorae, !kjer pa Je močno ste ~wrd renje rzwra~d~ siJ1nega irlioliPwv.aa1)j,a ·ta•l p>J.·e
gQl.alo .~ra,doo, be;lti gaber · illl druge c1reve -ne o.zLrol];na gu"!p'lOV:Oe Vtr ole in po Sjp eševa.lo 
sklromll!i cer. Zalto bi la!h!lcro timenovalil to am.rtJro1pogeno zcLru1Ž>bo Seslerieto-Ostryetu.m 
cerretosu.m. · 

• 
M.al10 prou'ČOO!i so ) aš n 1 1!11 Li va •d Ul j t · ;p ·, 'ki o •se J·alZvi~ti .na ra&bi šču 01pi :a

nrih glOZXliT,l.iiJh o:z;ill'Qim.a ,gTJ mu '; čnrh Z<:Lru~b, ven:rdar bcrm s:kmŠ~l.l !pOdaJ . VsaJj 'pl,ošn Ho;ri-
stično in elkolo9ko 'kawall<Jtbl·istiiko n.(lljcbo.lj '.rarz.šitrj eni(h in maj\Vrat.žn~jši!h. Hr·edem, 1pa to 
sbori1111, crnOlraun :poudatr ilti ,itzredno •razvoJno dtin<Wil1lLČnost ktrarš.ke vegata i~ e ik.i. .zasllruži 
\liSO ,pOZOll nost. 

DiJnann~ka Vlagetacilj.skeg,a Ta:zv.o.ja !k!r:ašlkilh :bc1ru0b j 'e IZCJliO močna. v JP!rogJ.re..<;ivni 
itn rcgJre.s.i·virui tilll1e.I i. DoUo.Lar grracL-i drevje al:i gu movj·e sll<tl·oojeJl.e ses1boj.e, .&e p1·vo.bni 
vegctacij1S:ki ti'P dolbro. oh~·anua in ne utmpova. bi.stv,enilh . SJp:r· !Illtemb v &voj i fJo,Pi ·t.>wni 
sestavi .in~ ek().Lo.g~i!jti. Kakc}lr huur.o pa se ·zaanc tmgal~i sl{)md:enosit du-evj a inr gx 1QV j t:t tp od 
v;p ··vrom prrdkome-rnega . irzJkori~čatDlja, ..se . ·ptroe:i re.grres.iv.ni ·r.aJZvr0~ 1, Jci rzdl·o hirbm n<l.jpre
duje .do. goLega .kamenišča, rker se spr•Q\Sit~jo im. SbO(pn1j;ujejo ·atZicLiJl'alne p··r:ia-o.dne su'le . 
a.zv.iH·aJooc iz J·rask·i·h 1tall ilU 1k\f.a-~k·ega podnebja,. 1kaik·o11· sem :to u1g-otovil v r.ef<erat:u 
»Sp,lio&na eikoJ,orška in •v.egetac~j>ska -o:znalka s .. Lovem~S:kc.g.a ,ka·asa«. či:m rho4j _elk.-sbre.mni so 
ekoLoški, pog01j' zemlj1išča, tem h.iibrej·e n~proouj.e J.·eg··es~ivru ~raiZv,oj. Ce u:ničen0e ni 
predaleč nrupr.edova:liQ, Ito <S·e prawi, Če ni oos~gLo &topn1j•e nepDprralV.IJj•i'VOSiti · (111epovua·t-
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-·-
nosti), s·i vegetacija · ra2mmroma thittro OipOmore im ·spet V<l.{PO&taJvi pn))gu:.esivni r.cl!zvo~ 
v smeri obnove g~;mi~ča in go11da, samo da pran·ehtllj·o dd~o~ati v.1morkit detgua:dacije 
(gospodarske zlorabe s pretiranimi sečnjami, ekstenzi-vna paša, požiganje itd.). Vetina 
naš.vh -deg·rarui-raJnJih ik•raških ~emlj.i!Šč }e k' sreči -Še v •taJk~nri trarzv,od!ll·i ~h)lpn'ji, 1da ta 
možnri izho•Ijša:nlje stan~a in obnova gozda že ~ saon~un tprnm<;ihanj.em ,nave.dem.cilh nega
tiv:n..ilh g-o po·dwr kih pErv.o•v. I.z te~ga .sled.i preva.žem zaildjručelk. da j •e za ,itzbolj.šmd-e 
kraškm xeml~ · ~č in za napredek .kJra•skega goSJponarrs:bv.a 1pn~d ~semi ,c1ru_g~imi, 'utl\:Jrepi 
vam11o ·u~pešno z a v a: 1r o v an j e (,z a .š č ti t a) i z č tr p a :n e 1g a dc 1r a IŠ 1k e .g .a g n .z d a 
in .g tr m •i š ča, ,. i stta potre~bna mi ·u in [pOČirtlk.a, ~da <Si ,o,potmiOa-·et~. Na c1nu:&'em me:s;tu 
šelte so patrebui atktiyrrui ukor·epi •za Q}OIS.peševanJje i~zboljtševatlnega procesa v f>hltiiki 
mel·imaoij, obnove go.ZJda, pog-o.z;dovarnj•a ' td. Zwve:dati ~e ·moramo, da zwradi neza
dostni,h azaščitn1ilh ul()repov .pro.pa!da več !lctnl~ke ,površ..itne, rkak~otT je 110n;mo ·Oibnovri~ti 
rz nowirrn.i ._po,g-ozdi•tvwmi! 

O,glej•mo 1si •g.lav•ne pa~oe ozitr-oma 1i,va;dne •t.ipe, 1krr se !PO\jaVIllj.ao.o· kl()rt .de~ra;daoi~
ske '8to:pnj·e o1pi!sanj·h .g-olZcmiih ozitrorma gu-mi·ščnilh Zidntu•žb. 

5. Najlbo'bj raoz.šiuj.ena •in .za~bo ,g.o.spodrursko lllajvažnejtša: !PatŠna ,2'JdtPužba slovem.-
~eg;a lk•ra~k-ega po·ruročJja j:e .z d '1.- u ž b a n ,j ,z •k e :g a .š aš a •in !S 1k a l ·n ·e .ga g l a

v i ·n ca (Cariceto h.um.ilis-Centazneeturn rnpestris). Razv.·u;e se tpo unci ,Čcl)j ru gozda ,iu1 
grmišča na rastišču združbe črnega gabra in ojstrice (Seslerieto autumnalis-Ostrye
tum), tarej v 1nadJ.no•rski v.i~ini 300-600 ·m ia1 klraj·evn1:o •trudri više, zavtZem\aj.o-č ,pred
V>sem rl:·o-ptl.e in .sUJhe valo·vi•te Ilo,a•sk·e tp1ano·t.e v jruŽini 1le.g.i in .pmd:očllljoč pUJ.ste rka011emite 
pašnike. kjer je travna ruša pretrgana in polo-iva približno polovico ali nekaj več 
po-v.ršj a, v:ča•&ih •tudi matll'j, osta1o 1pa j,e skaJ 1li grušč alti ž ·va ca la. Tlo rs o 1ta.lGo 'iune
n:av.ani lk .ra š rk ·i ,p a ~ a1 i ,k ·i:, v;ča~&.ith •bolj p cxdo!bni kc11menllišou, dn.llgič :s.pet bolj " li 
manj pretrg-ani šopi in otoki grmovja in .drevja. Intenzivna paša, zlasti paša drob
nice , hitro pospešuje regresivni razvoj v bolj ali manj golo kameniščc, kjer se 
pojavlja zeliščna vegetacija le .še v obliki drobni·h šopov ip. otočkov. 

F I ' O'l·i~sti:čno je ta pašni •tip wlo 1bo1g:aJt te r vsebl~je m.t1t01g:o· e.dJk.i!h in od illll11ih 
ilirskih rastlin. Našteti hočemo le najznačilnejše: nizki šaš (Cmex lmmilis), ki povsod 
p.re.vladu~e, dalj-e "~kar1ni gJavinec (C e1z.taurea ntj>estris), .ožqpek (SaiuTega ·1nonta·na), 
l_)J.-· U~kav.i .~etraj Satureja subsj;icata), · gLc.'lldi.kli mh~:čeJk ( Euplwrbia nic:aeensis), garsiki 
kos.~1atinec ( Anemone montana}, p1·og:asti žafra.n (Crocus tHtriegat-us), mali talin 
(Thalic.1Tu.m. 1ninus), TSre!h.r:n!odlalkavi tnpotec (Plantago ltrgentea), ·r.anoooki lan . (Li
nu:nt narbonense), avstr.iti<Ski otni ikou:e.n (Scorzonera ausb·iaca), roečasti .ounan (Jnula 
ens·ifo•lia), malo cv · una ~panS'ka .datel0a ( Dor)'cniurm gennanicum), gor··ki vrednik 
(Teucriwn m .. ontanum), pokončna stoklasa ( Bromus erectus), gomolj asta smilj ica 
(Ko eleria SjJendens), libmuijska ivq..pščica (Ch.r)Santhenzum l-iburnicum), gozdna ko
šeničica (Genista silvest•ris), pravi ranjek -(AnthyUis v ·1.tlne.rrn :ia), jurjevina (]u.r-inea 
mollis), klasnati jetičnik (V eTDnica sjJi.cata), ilirska perunik.a (his Cengiqlti var. 
illyrica) i. dr. 

Rruzume se, .da se ta vogert aci.j:9lu t 'Il? zal" adi v.o:j e vel~lke ,f.aJ11pro:s, bra~nj en;~..osti 
(hf.t'i-r·enour.a v v.eč ni1žjrih silstema:bsHdih emo± .po!d v1pthi-vom ptnevila!du:j ločilh ekoLoških č.i~
te.ljev. I.zJwr ušča se pr e'AtdJno za pašo, v meholl .tranem stan~ru .tudi za i.košnjo. Paša iJD 
kdšnja ·Sta donosni zwr.ctJd:.i IO!bi hi•ce ,m.etuJ1tj,nilc (,L,e.gu.1.ninoz) jrn ttrav, do.ldor j1e !TUŠa clorvolj 
strnjena. Tedaj so tudi pogoji za pašne melioracije prav ugodni. V stanju hujše 
degradacije, ko se ruša močno trga in ko vse bolj prodira kamenišče, nudi ta vege
tacij ~slk.i" 1tip Še veoo? lll~~Gidn; po;g.oje iza [)lfi!f Odno ~Li ume·LllO obnO•VIO g•rmi~'Ča in 
gazda, ce se s·ev()a!a ;zloc1 ·pasa. 

6. Paš na ·zd ,ružba po ~ko n1Č:ne s ·t .odda 1se in brš riil j a (Br'ometo
Chrysopogonetu.m grylli) se ·a~zviure -ma 1rals1tiišču lg·o~dnih otz:i•t. · gu-m~ščnih • z.dn.~užb ll\Jra
škega .gabra (Querceto-Carpinetum o?"ientalis) in najtoplejše variante črnega gabra 
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(Seslerieto-Ostryetum terebinthetost.an) po njunem uničenju, torej v najtopl~jših 
<in na~jibolj suhih Le~g.ah našega ikrra!Škega :po:dročj,a. 

Z.dauž!Yi. da!j·e fi~iotgno,rn\Slki peča~t .nard l m W~S<O!ka trava iLaJtoh&i oihrad (Ch?·yso
pogon gryllus), pri Kraševci'h ·znam po;d ianoo10m ooršilj . .aJJi, iklr&in, ki 1g,radi 1g.o:sto ·ruš·o. 
Od OSita.1ih ZJnaJoitlnej•šilh u-.astLin nav,llljam: IDn!orgocv·obno ~aruslko dete ~ .o ( Dm·ycnium 
herba_ceu.m), ~gadov,čev rrJeči 1kor.en (Onosma Javor1we), mOOko miuost (Eryngium 
amethystinmn), češulj :alS:to lk·ompa,vo (Carlina corymbosa), vaJ.nško lbi1il1li•oo (Festuca 
vallesiaca), navadni ·Ohr<Vd ( Andropogon ishaemum) irt:·d. Mnogo rasmlim :iiffioa. ~upnih 
s !Pl"·e:j o~o !2ldru&o,, rverud'a!r 1je flonil';!tvčno u-evnejrša. · 

T.a rzdružba nlllldi podobno .goopodar,Sik<O ikoa-:iiSt teJT podOib:ne ~OISlf>Oid:aJl1sOOe run me1io-
.raaij:ske mo·ž.noS\Iri kaJko,r :pre'j&nja. · 

7. Z ·d.r'll.žha oiZ ikobiStn ·e v~l.ov•in ·e i.n ll1i·zik ,e ,ga. šaša (Seslerieto 
juncifoliae-Caricetum humilis) pred)(}čutj~e (po mnenju /. Ho·rvata itn S. Horvatica) 
ooin~maš·em-o v;i~ittJ.iS\ko va~ria1111to tL<.Wu.2Jbe nw~·eg.a šruša in .stkaJln.ega .gla:vjnca (Cariceto
humilis-Centaureetum 1:u.pest?"is), .adporul!ejlšo proti :hUtrji Prrj a:1as ~>oOOr,iva vdiilk'e .poVIT
šine a:a.olbll.i ~enih v11hov im: vaJ1orviltih planot čičalri~lS!kiih hl'iibov (Sil0!V!Illilk, Koj:ruilk, Gohi!Č, 
L~pni1k, 2lbevniuca ti. dir.), v. vo.'Š!ii11li o;d p:ni.hLiJžno 600 m ruw.Jig-olr, !kti~N j-e delov.aJn}e !brutrJ'e 
1i2lrechw močno. Doba<o nuzvti.ta j·e tuJdi na T.r.skl ju naJCl KomY11oon. ZaJradi v;eimne er.o
.zi~.e (dx:.HJa'Oije) jre traviB!a. 111uša .navruooo 'Pu··eltrnga111a Um. o.e 20-40% ,goLe pova&ine z 
dr.ahruim s.lca~lnian gu'U\ŠČ·eun. 

Fiziognomsko podobo daje združbi ozkolistna vilovina (Sesleria juncifolia, $esle
ria tenu.ifolia), pri KU"ašev·cih 71Ilall1Ja p:0d imemOiffi ikl()!Ilj 'ŠČelk a;Li d!fruhe:nJka, iki .ahsotultrrm 
prevladuje in sestavlja ponekod čiste sestoje, značilne po prekinjenih, gostih ruš
naibiJI šop-ih. - Od drug.ilh ira.s,tliin se poJ·awljwjo r-edn·o kr 100]/j a11i 1nanj l()(b~1no še: 
n~2lki ·Šaš (Carex humilis), llvra.ški raruj1e!k ( Anthyllis J acquini), $Ča~sbdListna i111 na'Vadna 
mračnica (Globularia conlifolia, Globularia Willkommii), :s!ka.~lni gla:vinec(Centaurea 
rupestris), svilnata košeničica (Genista sericea), Tommasimjeva konjska kumina 
(Seseli 7 ornmasinii), poljanka (Fumana jJTocumbens), ožepek (SatuTeja montana), 
TOlnnna&initjev p-eter.o,pir&tniik (Potentilla Tommasiniana), j~odna hruši~ (Muscari 
botryoides), gorska bedenica (Narcissus angustifolius), bledorumeni ušivec (Pedicu·
laris Friderici Augusti), gorr&ko ptičje mlleko (Ornithogalum Kochii) 1. .dJr. 

T.a pašna .:LJdrulŽba iima minimaln·o ·~.odarsko w.ednoot in se dwmaj kaj ma·lega 
~2lkornšča !Za pašo in ko.-šnjo, k·er d:aj1e ze:1o lSihubo .krmo. B.ollje ;bj. lb.iJo rte vd,ilke iPOVlfŠine 
p.ogozc1i1ti im :na ota način u.s:tvari.ti vemwbr.ane jplflO'ti Sii!ln;i -lb'lllr1jii na tteh goLith hmihih, 
s čimer hi se 1dono\Sil10St o&talriih ibravišč .brez 'cLvoma ,ZJna~tlno 1l?ih01l!j.ša~la. 

Z D1pirsruruim.~ ZJrnružboau:rui, •ld. ·tv.olff~jo .gll.a~Vnimo krraš'Ki!1 pašnikov im s:em.oŽe.iti, pašne 
o.z1r·ama travne vegeJtacijre sloven5lke.ga ikrr-.aške.ga, o!Zeanl!j•a še daleč niiSmo ci.oorpaJi. Na 
žalost vegetacijska proučevanja še niso tako napredovala, da l?i mogli podati 
popolm~ej~.šo po:doho·. Urg.ort.aN1ljamo le to1 da se pDjaJVljajo na naJŠom h·ašk·em podrročjru 
nekwtere zdmu1Jhe, .k,i ISO rn.a :P'reho-du aneJd t~p.iono •sulbme:cLiJter~o zveoo Chryso-pogo
neto-Satureion subsfJicatae, oibsegaJočo Qp~sane :tri 1paJŠnse aJSoreita:oi~e, in kontinentalno 
zvezo Bromion erecti. 

-:: 

P.r·eostaj a nam še p!fegled veg.etaci~~e Hib1lh rtounov. Podall ga rboan- v ~l:ošnih 
dhnilS'ih, ker ljie naša [)lrim'Oif\Sika fl.iooa veg.et;a,oi,ja še tiD:a!Lo p·r.oocena. Sv·O'j opis otpi,ram 
Le na nepopo-ln·e podat!ke, 1ki .sem jriJ1 helŽ.n-o ZJMaU •pri 1.enm.'5lk:iih ohho~d1!h. . 

Vegetacijo ·p1iimOrns1ki'h flUlŠniih .tareruov, iki S'O ,zloa6iti v -S'trn:li.h Logah. ~l{)(faj v celoti 
por<l!S1i z gozdom 1n ,~rm:i:ščem (B.Iik:inri, !JX>lruro:čje Soč·erge, ViiPa;vska ldol~n.a, OOLim.a 
Rak,e), sesta'VJuart:a dva glavna vogeta:c~1jiS:ka ·tipa, nattllii'eČ subme.dilter.amsk~ tgra"dnov in 
gahr,ov .go11Jd ter •sulbmedi.ter.rm~i. builwv go~ZJd. N{)ben oo nd ih ne p:mdo:čuj.e koofue 
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tklimwt~ČThe z,dr·illJbe (veg'etaoijtS!kega ikl·inna!lctSa), m:aJ več .sta o:ba p:01g;01j·ema po ~~pecif,ičruih 
ta:Lnili ~aan:nerab m pr.e:dočuj·ct.a tf:-orrej v.egetaci:jsl:i •p41ralkLim~ (wlillJirrnr.llk!s). Spwh je 
vsa pr'moa~ska f,Li_~a v•e>getacij.a n1e!kalk: vege:taciJjiSiki orok ,z crn02lof,jJn,im IIDaJčaJj•erm iST·odi 
izrazite termofilno-kserofilne vegetacije apnenčastega kraškega področja. 

8. S u b m e d i t er a n s k i g o z d gr a d n a i n b e 1 e g a g a b r a ( QueTceto
CarpinetUJn submedilerraneum) J·e ~pr.i1mo.J ka v.amianta ~Sr-edfillj•eevtrorp\Slk.cg.a ·g ·aJdnov~ga 
in gabrovega gozda (Querceto-Carpinetum slovenicwn) na flišni podlagi~ Predočuje 
verjetno veget<l!cij•.Ski •O\SltaJne!k :iJZ Jredene •dotb;e (rg.laoialtrui tre!li!lot), lko se je srednjeevrr-op
ska vegotacija zaJrad,i ohl·wdi1tv;e podm.,ehja in nalptredtovanj.a lredemJ.ilktov ·uuni.kaJl.a v 
t01pJ.ej\Še rprimor-stke predele. Po ·k<mča.M led'eni dolbi j:o je n~ptrerd•ujoča -temmofi'Lna 
Vegeta1Cija ;po,y,ečin,i, !Sip-eJt ~z,podJr.IDiJ1311 ni rp.a U1e lffiO.gtla pregnat-i IS f,}jrŠnJih ·terenov lkjer 
je .bila me.zofilna .sr edn j.eevii'opska v.e,getacijra .k!,0011k•urerrčno dorvollj mo!Čn:a. Ohranilla se 
j.e sikor.aj v ceLo-bi; iizg;itn.i.Li 'SO·, OlZii,r.oma polStali so :ne lo redki Je bolj ·e!l<1Sitn:mnni mezo
f,iJ1no-iliigtrofi ,JnJi elemea1>ti, na._m~Slt·o nUih pa so se vtPinid·e maa1 j .o:bčUttl~ ~iiY.e •ter.mofil.ne 
;r:ast1ilne, n. ']J'L .Omi .gaJhor, mali Uiesen, brerk, pruhavec, mo,kJov-ec, •OS!troilffis,tma l'Oibodilka, 
aj1str~oa i. dr. 

GLavni1oo tega gotxdn.ega fri!Pa sestav.Lja v dmeveiSIJlem, g;rmovnem, ze1i"č:nem iiil 
mahovncm Srlo~ru ;me~Z>ofailna -srcdnj eevlfiOip;ska f.1or.a, rttea·.mofrilni suibm1ediJterran,skj ale
mooti so o:d•I.oono v manj~ini; n~1~hova anno:~una j.e o,dvi1s100. '()Jd Ilaidan()(r:ske vJ6ine, 
b1ižline mon-ja in ko·li~airnre ka.~l<oija v f1i'Šlliih p-ešČe;nrjalkiih. Talk-o se ipDUJa.vbjaj.o navodem.i 
termof~1lni den1en1ti pr.ec-ej obi[!I1o v .s;po:dnj-om 'ddu y ,irpav:S'!ke ,doline, z]a.JS,t,i v Pamovcu 
im StaTi 1g:D•r.i ipD. Go!rici, enaJlc.o tUJdi- v ip:O.dro·čjtU S:o•č.emge in Ospa, :kj1er ·se !P·Ofj.aJVtja:ta 
na f.ti;Šu ·!Judi. ju!Ži:l!a š-ma1ma ·deteldra (Comnilla emeroides) O.n melhunika (Colutea arbo
rescens), mBdtC!ITI Iko j.e 1poc1ročj;e Bllikin,ov m Reške draJ.<ffi1,e revn.ejše na ~tenmo<f.druh 
dell:Q·eDitih. Glede na 'to bi moglri ·,razlillkovaJtri. v tem gozdnem .tilp!u -dve doh1~o· I,o.čooi 
V.CllriJarnrti (ISUibaJsocir<l!oi ja). 

Drevesnn sloj ,g.ra;diijo v.se naše htraJ.~tove VIIi te. Rodno 1in na!j•ohiJnej·c .s.e ,po,j.awj·a 
g.r.a<doo, ·kli ga SiptnemLja v bo~j plilSltih ~n Sllilhlirh po·edeJ.ith (jru~na p'Oibooja Brkiinov) v 
v.ečj .i k.o,l'i,či.ni oer, po·re-dikrOtJDa tudi ~p'lilhwvec (apoidtnua Vispav~a dolina, Sttarra .gotra, 
P.arrw:vec, B11da)J moc1t-mn ·ko je do:b ;po1go Ln ~!Ši na !hor ~ ~Šiih in vlažnetj[ših :bl;oh, !kjer 
laJh:ko lf •C!lClltivno cel·o .preVllaJdlllj•e (rn1i·ž jJi !pr·edel i V:ipavS.ke d'OlLine -oa<oJ.iO!g p ·.esewj a in 
drug'O'd). v t.olple:j·ših in manu vl.a.miih Ulagah ~e pojavl0a bo]j alti manJj :obitlmo domači 
kootanj, grardeč verj,otJno !pOlSeibno -sulbaJS.ocia:ci~·o. Re;dm,i ·člam.i •te 'Z!dr:užhe so da~lj e 
beli gaber, lOma jelša, klen, g.oir.ski j.av,Oir, ttlrqpertiLilka (Populus trenw,la), natvadna 
·hr-eza (Betula vermcosa), J,esn11ka (Malus silvest·ris), divja oešn:ja ( Pntnus avium), 
gooisk·i hr.eslt (Ubnus montana), Ž·e ome;uj.en•e. lbOOJIIDf.iJ!Ile dr·ov.esne V!liS!te ·in -še ika:tera. 
Posebno l()bi·lm.o se pou;<Wlija v tom 1go:ndn~en1 'ti1pu, •zlasoi v bolj :degnudicr.atOJih >Sesrooj.ih, 
r.o.binija ( Robinia pseudoacacia), i}Qi V!d'lira od vtSdl sorani im ~Se ~itni "Z nrujvečj.o !IliaJS.jrl

nootjo, .zam11rajoc .otsttaliO r.astj·e. - G nm-o:VlThi ,sLoj j•e zelo ibo.gaJt •in oibse:ga rredno tele 
vmste: .J.~l<<>, navadni rhrm, !SfV.ih, lkaJ~Lno, evJropsko lfindolrDSik'O (Evonymus euTopaea)! 
k·ovaoniik ( Lonicera caprifolium), čnni hezog (Sarnbucus nigra), !folbirlo (Rubus sp.), 
navadrno ·k1r.hliiro() (Rhamnus frangula) , .di!V'j:i .hmelj (Humulus lufyulzts), navadn;i &.r:oibot 
(Clematis vitalba), beLi ·tnn .ruti .g1log (Grataegus monogyna), ačrn~ 1hm wli trn_.()ll~·ico 
( Prunzts spinosa) itd. 

Za .zelillščn;i 'Slou je ~r.a>j•evno LJlliaiČiilna o~1stn-i{;a (Sesleria autwnnalis), ki IV •bQp'Lej'Ših 
zav;eJtn,ih .leg.a!h ponek<Od ahsoh.llbno- P'revla:duj•e, me&tOIIIlra rpa rtn11di ID.an1j1ka. Enako se 
krajevno paj-<Wljarta v pcreoe:jš-nj,i pomešacJJJosrti pornlarc1~a ;r,esa (Er·ica carnea) in 
j'e!Sensko va,ersj 'e a'li. ~r.njav:ec (Calluna vulga1·is) :ko<t ,itbl_·,a;z m~e \lcilis:l,e in ha:zime tpO'd
I~ge. Na .grOl,iiČalv,a,rh jn v mamo iaJkoriš<Čaml~h (steljarrtienrih) ses.toljjih, kjer i·~~i,ranje 
zakisuje 11Jla, nap\f'oduJj·e j.eserrll5iko Vu'ffilj,e, p.o gol,i rčaJVa:h nastaJja prava resava (Calluneto
Genistetum) z marči.lno aoildo.f.i,Ino f 1lorl(} . 
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Op.omniiti mara!Dl., da <Yb:stoj.a pr·e.cejšnja fl:oirtisbirčna so-.rodnoSit med suhmedirboran
skinn gozdom .gu~dna ·n hoJ.eg.a g.ahira na f1i~u (Querceto-Ca:rfJinelu,rn submediter
rrmeum) ter 1g~o:2don'1 Čltill!eJga g.ahrp z gtraJdnom iiil bcl.im ga!hnom na a\pnrenčaJsrti· pod
lagi (Seslerieto-OstTyeturn que1;cetosum sessiliflorae), OQ"D.ej·olllim na tell:ens.l<•e cLop:~.·,esij·e 
(ki~tline, vu-;tače, zarav':nice v sev:erni:h J:eg.ah ~ltd..). M~Sitoma g.re ·mo•r<ia celo ;za i'Slto· 
rastJ.inSikor zdrru0bo. Genetična •Z:veza j·e .s!ko·raj .gotovo ista, ·to ~e ;p:tavll-, da i·~vi.rata 
o!be ~dru0b1 i,z nekega ·sfi<'tllpil1ega v.ogeta.cijs1ke.ga tiq>a, ki je v l·e<le.ni dolbi 1p.oJk•rilval 
večje 1l\lral91<e !predele, rv dohi naaa.Jdovanja pa se Je na :raa;lr~čni georlo~ki po.d'lag:i 
ndkohko dive·rge.ntm:o .rafz;vi!jal. · 

Opisani gozdni tip se gospodarsko močno izkorišča s sečnjo in steljarjenjem 
(košnJjta 5\teljc). Z1lo&nejlŠe lege se upocwbljajo za kmebij· 'ke ikulltur.e, Jai ·Od dobtro 
u~peva.j :o, .gozd pa je omejen predvs·em :Il!a s,tnmi!lle, katanlj<e, ž.l.ehove an .janike -ter irrna 
zaradi steljarjenja ponekod obliko gajev, to se pravi pr.eredčenih sestojev glavnih dre
W~isnih v•rs.t s iS!klrotnmicrn granovn•ilffi 1poc1r~tj·em ,jiTll IS traV~nilffii j1a'SanJ11i, !p011TI.!lljarj~č 
mestoma na gozdnate pašnike (pascolo alberato), kakršne srečujemo pogostoma na 
kamenitnem apnenčastem krasu. 

Gl,e,de meho-r.aci~~s.k.ih možnosrti n!lldi ta go.zdni ·ti,p im -sploh ves flišn-i teren Wr-edno 
ug;odne nwžno~ti. Gozd .se tuJ\aj a·a:d jn hibro obnra'Vll1ja ilil omogo.č-a tud1 ustpevanje 
nakaterih ctJu.j ih drreV·0SID:ih VlrS't, Ici hi go~s,poclau\ k:o v.redno'St ft1išnega go·Zid_,a znamo 
povečaJ1e . Twl(!.šne clrrevffinre VlfS.t·e so: ev•rops!ka jdQ,a ( Abies alb·a), kaMkalŠka j·dka 
(Abies Nordmann:iana), ameri,Šika (v<llnllmvtts\kra) jd:ka (Abies grandis), zeletn.i ali 
g~ladkri h01r (Pinus strobus), •J'd'eči iura~t ( Quercus rubra) in rno:J da še ih utera vrrsta. -
Zdo ;kiri če~i o •nlleLi·ouac~Jski IJ?Il'iO'bJ ·e~ma v ti-s1tih f.l~šniJ1 pll·ed•el.ih. kje r se j.e Z<llf.adi 
IP'retima.nega u:nnčeva.n~,a go,zd.a rra.z·vriLo n.evamno hudouu-.niiiŠko clelro-vanj:e (So:č.er,ga, črni 
kal, 0.')\p itd.). Mehowa.oilja rte:h ze.:mlj.i~·Č s P·Oig'OlZdiOY.&nrj.em ~n ·d.mgirrn.i ,i;zoo ~ IŠ·e.v3.1Lruimi 
'l. ~~-CJpri j e po~e!blilo p ere,ča i,n nuj n.a. 

9. Su lbmedi.tera.n.s fk. ,i h lu ·kov gozd na fli· ~p (Fagetum submediter
Tanenm) rpol ritva n<J.j ,v1!Še kžeče predale flri~niJh ltCJr·enrorv, pOise!bej še seVeJllll'a [>Oh.oč~a 
o:d v.i.šiJIJ.,e 400-500 m nav7;g<Otl- (z.goa·ruja VU!pa.vs.ka d.ol,i.Jl.a), ne toma pa šde v vi.š.ini 
ak. 600 ·m (Hnh!llli). Bulkov g:azd na Hi~u je v b<isltvu ·onalke 'SeJSitaJV.e kaikotr bukov gl()~cl 
v ccLi.nJ··kem prede1u Sl,ovem,ij:e, to s.e prr.av.i, da s:esta.Jv ~a 1cLr.evesn~ Loj ~koraj saJmn 
bukev z wcdlko prrim.ooj•o gorr!Sik·ega ja'Vorra

1 
g.or11Slke:g.a hresrta., oiStu··ol}:iiS'tneg<~.~ javora, diiV'je 

čre:šnj.e jiil ~e kruk:re drevesne vn:;lte; dailrj;e, da je 1gmmo~n.i ·sLod ·Sil.atho· lfaf'Zv.irt in se.stav
lj·oo iz maJjrhnega .~ev.i.l.a g1rmovalJih yrrs t ( Lorzicera xylostemn, Daphn.e mezeremn, 
Corylus avellana, Rosa ar·uensis, Lonicera alp,igena i. dr,); ISrkJcln'jič, ·da j.e zdirščni 
s.l<Oj v .stJmj.enen1 gor~.d'U &ioe;r marlo •ralJVoirt, toda ·r~mor.o.ma horgalt z 'VIf\Sta~mi, .ki cv-oto 
z~o:darj :..pormJaq:~, n:>~rede;n bu1kov gmZJd OiZ.eleiilli. 

M·ed zdiiŠoi ·SO zn.aioi'lne: prvenec ( AsjJerula odora.ta)., navadno ·tev j-e ( Ha.cquetia 
ej>ifulctis)_, :konrorpn.tce (Cardamine bulbife;ra, Cm·damine enneaf)hyllos, Cardamin.e 
.tri/olja), vdecv.etn:i šetrr.arj (Sqt1aeja grandiflrna), gozdna lraikdta (Galiurn silvaticum), 
l•ovrOrmWi~tmi " JJ11l 'ečetk ( EufJlwrbira mwygdaloides), v·olčjra j .a~goda ( Pa:ris quadrifolia), 
n~vwdn.i plj.uanilk, (Pulrnonaria officinalis), ·gozdn-i ša.š (Cmex silvatica), l<eou!lia (Sani
cu.la eurofHwa), zl,a;bi 1kla b1,11k ( Liliu.m martagon) an še maa-rSiikaJt.era .druga cvel:mltoa.. 

Razen naveden1li1h me~ofi.Lnirh ,rastliill., k1 ,so i.cwtne celillliske.rnu lbu!kov-emu •go:zdu 
(Fagetu.m ·m.ontrmum), e pajavJ~ ,aj·o v suibmecljltetram.iSikem flU.IŠ,nem 1go~dq ,pou.ecLkoana še 
nek.at~t',i. 1ter:mofi!l:rui d-flmooltri. : una1i je.soo., mouCJo:vec, hre~k, anni 1gaher (lf~dko), AliSohin
gerj·ev rnoetgnro-j, ojSitr.i•ca iltd . . M'ers\boma pa teh tte;r.m~f·i1nliih e>lemenltO·~ n~ (n. pr. poneikod 
v Bnkin~h).' - Močno stdjaujeni hu&:.o•vi g;oz;oovi so z-elo' •z.a\kiiSan:ui in HoJl·isti:črno OiSiro
m~še.ni, z i r11r~iito aci1dpfiirlno zdiš·čn.o floro,; 1posebno ·rmšitrjooi .sta tam rbellkas1a 
bclc\ca ( Lu.zula nem.oTosa) ~iil v~j-ug.a!Sti masnica ( Deschampsia flexuosa). če ibi se 
znašel v ' talkš~ go,:z;du, 'Ille v~doč, •klj·e wm, bi {[}{) vege.taroij i. ne ma.gel določiti, ali 



~em v ceLinski .aJl·i pr·i.ri:i m1s\ki SloveniJi - Mi .J~:m, da bi mog1 · \l'arldel:lltri flišni lmk9v 
go2jd g.lede na prejšnje ug;o:tov.irtv·e Vlsalj il1>a dve suh.<llsocaoi~·i: eno z ojs.tnico· in štev.il
nej-~imi ·.termofilnr~mi c1em1en:ti, d~ugro ihrez oj tn iree in z u:dd!kjmi tern:mofilcn:i•mi rra&t
li!I1aani. 

Mel.i101radj~e možmoSiti Hišnega rbukov~ga goQ;da so veLilke in v .gkwn.om ~te 
ka1k01r v surbmediiteTansl<:em gra;dn~o·v-om in rga:br.avom go\Z'du na f.1i~'U terr j:e tudi izbo·r 
.goS@oda.rsko va;žntilh dneve~Sruh v•ro.Sit iitsrti. Jel.Jke icr.naJjro t:ul1<aj pos.ehno ugo!dne porgo~e za 
uspevanje. 
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GOZDARSKA PROBLEMATIKA SLOVENSKEGA KRASA 
Ing. V]a.dislav B e 1 tram (Ljubljana) 

Kraško .po-dročje Slovenije, k1 . ·ga obravnavamo, zajema .Qibmočja današnjih 
okrajev Sežana ·in Koper ,ter delno ·okrajev Gorica in Post·ojna. Meja tega področja 
poteka približno od državne .meje pri Volča1h (Tiolmin), po dolini Idrijce do Dolnje 
in Gornje Tribuše, zahodno •in dalje južno ·od Trnovstkega .goz-da do Pre-dmeje m 
Nano.sa ter rPo-stojne, odtod zahod.no '00 Javor.niik..a, mi-mo Jurešč, zahodno od Ma
šuna do meje LR Hrvatsk,e ter po· tej meji ·Čez Istro· ·do mo·rSike ·abale. 

Kraško p:odročje meri sku-pno. 
Na ~o:zdove ~odpllJde . 

od teg~ na visoke gozdove (tudi nasade) 
in nizke gozdove ter grmišča . 

254:000 ha 
51.000 ha 
19.000 ha 
32.000 ha 

Kraški gozdovi so močno izčrpani ter znaša njihova lesna. -za~oga po cenitvi 
talksacije okrog 2,5 :milij·ona m 3 lesa, normalno :pa hi je rno·ralo biti vsaj 8 mili
jonov m 3 • 

Gozdovito,s-t 1krasa je 'le 20%, medtem ko je povprečje za Sloven·ijo 42%. Za · 
dosego •i2Jboljšanja podnebnih ra·ZJmer na krasu moram.o ·dvignit-i .sedanjo goz.dov1tost 
o.d 20% najmanj .na 35%, kar ;pomeni, .da je tpo-trebno sistematično pogoz.diti še 
okrog 38.000 ha goljav, tako da bo sčasoma blagodejni vpliv gozda ublaževal 
un~čevalno mO:Č burje in sončne pripeke. 

Preskrba prebivalstva ·z gradbenim lesom in kurivom 

Letna potreba .po- .gradibenem lesu znaša o-kr·o:g . 
kuriva pa za 280.000 prm ali 

48.000 m3 

182.000 m3 

--------------------
Skupn-o 230.000 ma 

Letni prira.stek lesa v kraMcih go·z·d·ov1h pa cenimo na 100.000 m3
. če hočemo 

i·zholj~ati .stanje i~čnpanih 'kraških go.zdov, smemo pooekati letno le X prirastka, t. j. 
25.000 rm3 . Primanjkljaj -gra-dhenega lesa :in ku:niva z.naša torej letno 205.000 ma, 
p~i čemer niso v:štete pob;ebe ~mest in vojaštva. Ta pr-imanjkljaj mora kriti zaledje
z uvozom Jesa, .drv 'in ;premoga. 

Izboljšanje stanja kraških gozdov 

Ob sev,erm Jn -severovZ'hodni meji :kraškega področja ·so tzčr.pani vi s o ki 
go~d01v.i, s pwpreč.no lesno .zaJ.o,go 87m3 na ha 1 kar je le. % :normalnega stanja .. 
'ni goodovi ·so po-trobni nege, 'Či'ŠČenja, red.čenja in varstva. Sečnje se moTaj·o ()mejhi 
samo na ·go·]'itvene uikrepe. 

V b o.r o v-ih ·n aiS a,d ·i h se .izvaja ~molarjenje in so le-ti .delno določeni za: 
spremembo v mešane sesboje listavcev in :ho-ra. 

Ni z k 'i 1go.zdovi (panjevci) so za kras zelo slaba ,gospodarSJka oblika gozda. 
Sečnje na 'Večj.ih -površinah :pO!VlZr·o.čaj·o, opustošenje (.degradadjo) tal. Zat·o- je nujno 
potrebno, -da se ,spremeni način gospodarjenja s temi goz-dovi in -da se P'ostopno 
spremene v visoke g.oz:dove. 

Gr 1111 :iš ča nahajamo tako na kraškem ~ako.r na flišnem .terenu nad Vipavo 
in v B11kinih, največ v ko-prskem (okraju. S prepovedJo paše in steljarjenja ter z 
izvajanjem resurekoije, kjer je to ·potrebno, se bodo panjevci in grmišča izboljhli. 
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Sečnja lesa za drva, k·i so j'ih prej .izvažali v Trst, .pozneje pa v Reko, in paša 
kotz sta tu·d:i v za,dnjih letih o,pustošila pr.ecej lepih hU!kov·ih gozdov .pri Gotcu 
(Obrov) in drugod. Uvajanje štedi.lnikov namesto .odprtih ognji.šč ter uvajanje 
cenenih in ~izredno ekonO<mičn~h štedi.lni.kov ·po mestih in vaseh na krasu :bo zelo 
zmanjblo porabo drv in 1kuriva sploh. 

Griže nad črnim kalom 
(Istra). Močna in dobro 

vsajena sadika črnega bora 
veselo raste sredi golega 

kamenja 

P r •i ze m nemu jn. g r.m o v n e ·m u ra ·st ju je treba posvetiti vso po.zor
no.st kot var.ovalnernu rastljnskemu . plašču >in njegovi ~ospodarski važnosti. Sem 
sooij.o br.in (jagode), ruj {Estje), brni.str.a (tekstilna vlakna), -smilj, ro·žmaron :in 
timijan {eterična olja). Prav tak'o .zasluži veUk-o po.zornost tud1 murva za gojitev 
sviloprejke. 

· Razmejitev zemljišč v gozdne in kmetijske površine 

M .e 1 ·i o r a <t i j a i z 1 o č e n i h :p o v r š j n 

Razmejitev naj se vrši na široki p"odlagi ob sodelovanju gozdarjev, agronomov, 
pedologov, fi:toceiwlogov, hidrologov. P.ri tem naj se upošteva tud-i vprašanje paše 
in prehrane žirviue. Načelo naj bo pri tem, da se ustvari ·sistem pog-ozderrrih pasov, 
pravokotno na smer burje, za zaščito njiv, pašnikov, železniških. prog, naselij in cest. 
Izločanje naj se oprav.lja po teh načelih v 3 kategorije zemljišč: 
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I. p o g o z d o v an j e j e n u j n o in n e o :b h o d n o p O· t r e b n o za za
ščito tal, ki so že tako de-gradirana, -da pašništvo ob odvzemu teh površin ne trp'i 
po·se:bne žrtve; 

I~. p o g o z d ·O v a .n j e j e s ·i c e r p o .t r e b n o, ni p a t a k o n u j n o z. a 
zaščito tal ter bi ·zelo priztl!delo ekonomS~ke ·interese prebivalstva; 

liL p o g o z d o v anj e, .p r e d v i d e n o n a b ·o·l j š i h .t 1 eh 1Z a ra di p o
ve ·Čanja g ·o z cl ovit o s-ti od. 20% na 35%, rvendar .naj se odlo·ži do izboljšanja 
ekO!Jl<oms;kih ra.zmer 111 'pr-izadetem področju. 

Upoštevajoč omenjena ·nač-ela, naj komisija, sestoječa iz gozdarja, a.gronoma in 
predstavnikov občin, ob s·odelovanju zainteresiranega preb:ivaJstva detajlrno izlo~a 
(kartira) zemljišča in odreja •pri1o·riteto melio·racij in pogo•zd·ovanj. 

Če O;poštev.a:mo, ·da se je v za.dnjih 100 letih pogozdilo okoli 14.000 ha pri
morskega, kranjs:kega, tržaškega in istrskega kra.sa, tedaj ·se moramo vse1kakor 
vprašati, v kobkem ča-su bo mo.goče pDg.o·zdit-i no·vih predvidenih 38.000 ha površin. 
Ne smern'O prezreti, da se je .stanje kraških go,zdov v tem času .po·ruelko·d ],zholjšalo, 

Čičarijski kras pri Golcu. 
Prepogostne sečnje buko
vega panjevca ustvarjajo 
goljave, ki ~jih pretirana 

paša spreminja dalje 
v jalova karnenišča 

marsikje pa tudi zelo .poslabšalo. Vselej •pa moramo imet·i pred očmi, da je goli 
kras na:stal zaradi bode in pomanjkanja njegovega prebivalstva, kar je pos·1edica 
njegove gospo.dar ·ke zaostal'o·sti. Ravnotalko se mm·amo zavedat-i, da je vsako nov-o 
pogozdovanje obenem utesnjevwnje in omejevanje paŠ•e. Bo.t··o·ve kulture potrebujejo 
40-50 let, da ,se pokarie nj.]l1ov konistni hiol-oški in .go~podar.ski vpliv na okolico. 
Zato ,moramo vzporoono 's p·ogo·zdovanjem .goljav podvzeti tu-d'i drwge potrebne 
ukrepe, .med katere v prvi vrsti prištevamo mdioracijo !PaŠn-ikov z zasajanjem 
odraslega d.revja zaradi za·ŠČite tal in ·travne ruše, ureditev gnojiš·č Jin gno•Jničnih 
jam, uvajanje rac.ionahl.'ih štecli1nikov ter vse ostalo, kar vodi v splo~no ~!zbolj
šanje gospodarsk.ih Tazmer na krasu. 

Tudi sarajevski go,zdarski ·iinstitut postav·lja vpra.ša.nje 1 hercegovskega kra.sa na 
2 osnovi: preskrba rz d.rvmi oziroma kyrivom in vprašanje ·paše. O tem pričata 
znanstvena razprava njegovega člana ing. H. Buju'kalica »Hercegovski kras in nje
gova preskrba z lesom« esarajevo, 1954) ter napovedana razprava o paši. 

Samo splošen napreddk vseh panog -kmetiJstva -in ostalega :g.o'spodarstva bo 
omogočil go-z-darstvu izpolnitev njegovih nalo.g: vrniti ikrasu g·o·zdno odejo. Gosp-o
darska 1n kulturna zaostalost pa je v prvi vr.s·ri kriva za sedanje težko stanje. 

(.Povzeto po razpra'V·i ing. Bo.gdana .2aga,rja, »PPoblemati,ka krasa« , 1950, rokopis.) 
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POG0ZDOV ANJE KRASA 
Ing. Vladislav Beltram (Ljubljana) 

Od začetka do osvoboditve 

P.og.o.zdo\Vanje slovenskega krasa se je !.Začelo .pred 100 leti, v ·tedanjih avstrij
sk·ih pokraJj:inah Kranj-ski, Gorišiko-Gra\diščanski (P·rimon~ki), l i51:ri in SčlJmOUlpravnem 
mesbu . Trstu. 

Me~tna občina 'Dr6t je prva tdaJa .pobudo in .začela s pogozdo·vanjem kra5kega 
ozemlja na .svoj-em podro·čju. Leta 1843 je dala ograditi s ·suhimi· zW..ovi o bližini 
na•sel:iJj več površin, veli.kih po 2-4 ha, .in jih pO<sejClJti s .semenom črnega in rdečega 
bora, rohinij e in domaČ·ega kosJta.n.ja. Us·peha ni bilo. Leta 184 7 so1 napravili nekaj 
posilcusn~h nas.ad·o·v :pr-i BčlJzovici, k·i :so tud:i od·povedaE. Leta 1859 pa je gotz.darski 
nadu;pravi·tdj ]. K01bler •iz Go.rice osebno vodil pogo~dovanje s !Sadikami črnega 
bora pri Ba.zovici. To je hil men:da prvi us.peli gozdni nasad na na\Šem krasu. 

Leta 1865 je cenrtra-lno a,ys<tr.i,j,sko go~dars.'ko ·društvo p·riredilo strokovno poučno 
ekskurzijo po !Slovenskem krasu in zatem predložiJo avstrijski centralni vla·d~ reso-

V Istri se pogajajo 
g;o.zda·rji- s pašnimi ·intere
senti za degradirane pašne 

površine, kj bi jih 
po;g.o·z;d~li 

1uoijo . o potrebi si:s>t:ema_;tionega pog01zdovanja golega krasa. Leta 1869 je vlada 
namestila v Trs-tu deželnega .goz:dnega nad.zo·Pnika in 3 gozdarje. Ti s-o asnovali 
3 ;v.elilke go~dne drevesnice pJ·i Serminu (Ko.per) ~n v Go·rici (!za l·isbvce) ter v 
Ro.diku (·za i·glavce). V naslednj.ih letih je vla•da pomnoževala število g-o·zdar.skega 
os.eb1a na P nimorskem. Ljudstv·o se je SiiJ'fiVa .pogo·rzdovanju up~railo, po•zneje pa je 
pri •tem :so.delovalo·. Ptri upor.a:bii ramih drevesnih Vr•St .se je wkazal Črni b()r kot 
najbul~ ocLporen .pr•oti .suši jn burji .ter se ·s tem uveljavil 

Pogozdovam.je goljav se je ;f:a1krart V'rši·lo- lali.ko· le oh .prostovoljrnem pritS tanku 
}a·stnika zemljiŠČa, ker je 1Zalk01ll rO goz.do•Vlh iz leta 1852 ip.redv1deval le obranitev 
obstoječih .go.zdov, ne ,pa tUJdi 'PO!gozd()JvčlJnja .g(}ljav. Šele deželni .zaJkoni iz l. 1881 
za tr-ža.9ko (}Zemlje, l. 1883 1za Go·riško-Gra-diš,čansko in l. 1886 za Istro so za•goto'V'ili 
posehna s•red·stva dr.žave, ,dežel j n občin, sestavo· ka."ta:stra za po.go·zdovanje ter 
poveriJ!i po.g01zdovanje krasa posebrrim ko.misiljam za TrSit (1882) , Goriško (1884) 
in IIS.tro (1888). Ddeln' ga.zrdni nčlJdzo-rn'k v Trstu je bil strokovni rderent za vse 
3 po.goz;do'Valne komisije in istočasno• .tudi na~d·zomik za vsa pogo·zdovalna dela. 

Do ik•onca leta 1906 je bilo na .po-dročju Trsta, Primonke i.n l.s·t·re pogopden.ih 
·6641 ha k·raških •zemlj1šč, l<.ot je razvidno i.z ;posehnih publilkacij raz·nih go·.zdarjev. 
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Za -ča-sa -i·ta•li.janske uprave je biJo na !primorskem in kranjskem krasu po
go.1.1denih le okrog 40 ha, večja dela .pa ·so :bila 1zvršena v hudourniškem pardročju 
o.kr·og Sočer.ge v Istr.i. 

Za !pOgozdovanje ikranj-skega krasa ·Se Je zelo •zavzemala že l. 1850 Kmetijs.ka 
družba. Leta 1872-1875 so naprav.ili v !pOStojnskem okraju majhne go·zdcne dre
vesnice: v Postojni, Senožečah, št. Petru (Pivki), Bistrici in Bujah, ki pa so jih 
po~tOipno ulkin~li, ·ker so l. 1874 u.stanov·ili .velik•o centralno dre:vesnico pod Rožnikom 
pri Ljublj.ani. , 

L. 1885 je ·~zšeJ deželni zakon o ipO'g~.2'dovanju !krasa na Kranjskem in: nasled
nje leto je ,začela z <ldom komi.sija za po•go.z:dovanje. V letih 1875-1915 so po
gozdih na Kranjsk·em· 3266 ha 'kraških 1~oljav. Mnogo nasadov čr.nega "bora pa so s 
podsotv.ijo spremenili v jdorve -sestoje. 

Po osvoboditvi 

Po ·osvobodi·tvi in ·priključibv.i Slovenslkega P.r.imorja ik LR Slo,veniji je bila 
l. 194 7 v Vipavi ustanovljena Uprava za pogozdovanje krasa, naslednje leto pa so 
jo ukiniLi in. so· ;pri Ministr-stvu •za go·z..darstv.o in lesno indus·tr.ijo LRS v Ljubl.jani 
ustano1Vil1 Upra·vo za pogoiZidovanj·e in meEoracijo krasa. Na terenu pa so bile 
ustanovljene posebne sekcije za pogozdovanje in melioracijo krasa v Ilirski Bistrici, 
Postojni, Seža;rui ~.n Gorici, leta 1950 1pa še v Bovcu. Leta 1948 ..so p(}sli okraj•nega 
ljudskega o·dho·ra v Ilirski Bistrici prešli -v P·os.tojn.o. P(}stojnska sekcija je b-ila 
ukinjena, .d-elo v 'okra,ju Posto~na pa je prevzela :sekoija .s sedežem v I.l. Bi.,s<trici. 
Naloga sekcij je po·go.zdov:anje, va:rstvo in pretvo:rba borovih nasado.v ter me 1 i o
rac •L j a krasa. Razen sekcij 1sta to .dolo opravl•jala v manjšem ob-segu tudi_ 
go·.Zidarska oods·eka dkrajni.h -ljud'Sk1h adborov Gorica an Sežana. 

Pogozdene kraške površine v letih 1876-1918 

T r s t, P r i m o r j e i n I s t r a: do konca 1906 
v času 1907-1915 domnevno 

Kranj ·ska : do konca 1915 . 
in sicer v .času: 

1876-1888 
1889-1911 
1912-1915 

Skupaj 

2.53 ha 
2.657 ha 

356 ha 

3..266 ha 

V s ega s-kupaj 

Odštevši I~ro v LR Hrvartski, osta·ne v LRS o:k. 

Pogo.zdene kraške površine v letih 1947-1953 

Leto Noovi na•sa·di ~opoln.itve 

1947 4 ha 

6.641 ha 
1.800 ha 
3.266 ha 

11.707 ha 

10:000 ha 

Čiš·čenja 

1948 534 ha 3 ha 190 ha 
1949 679 ha 70 ha 430 ha 
1950 1.014 ha 130 ha 126 ha 
1951 559 ha 271 ha 271 ha 
1952 983 ha 1.282 ha 921 ha 
1953 l. O ll ha 501 ha 677 ha 
----------------------------------~=-----~---
Skupaj 4. 784 ha 2.257 ha 2.615 ba 
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S.adike in seme, porabljeno pri __ pogozdov.anju in spopolnjrevanju 

Leto 
1947-1951 

1952 
1953 

Skupaj 

I.glavc i 

Sadi.ke Seme kg 
5,648.000 6.514 
2,884.000 498· 
3,342.000 1.959 

11 ,874.ooo' 8.971 

Listavci 

Sa.di•ke Seme kg 
1,341.000 14.915 
1,808.000 15.719 
1,730.000 17.496 

4,879.000 48.130 

V tem času je :bilo posajenih največ sadik čr:nega bora, zartem rdečega bo·ra, 
je1ke in smreke ter mno~o tujih vrst (gla,d!kega bora, .gliŠke .in· š-panske jelke, dugla-

Vzorna gozdna drevesnica 
v Rupah pri Sežani, 

osnovana l. 19:)2 

:zije, cedre in ciprese). Od listavcev so uporabljali mali jesen, javor, graden, rdeči 
hrast, domači in crni oreh, 1koprivovec, domači )kostanj, •pajesen, topole, vrbe in 
nekaj eksot. 

Za finansilranje pogozdov~nja so uporaMjali republiške dotacije in s,redstva 
iz skla-da ·za obnovo gozd-ov. 

(log. A. Sivic: »Krn - hi-storiat pošumljaval).ja i uspjeh radova u uRS<< 
Ljubljana 1954, rokopis) 

ZA BOLJSE IN USPEšN;EJSE DELO 
Ing. Vladislav Be 1 tram· (Ljubljana) 

NEUSPEH! PRI POGOZDOV ANJU IN NJIHOVI GLAVNI VZRORI 

K. Ruhbia ;piše v svoj-em tpo.roč·ilu ·»25 let pogo•roovan,ja kra.nj.s·kega krasa«, 
da 50 v 'letih 1886- 1911 !pOsll!dili 26 mi'lij-onov sadilk črnega bora, od katerih so 
po,rabili 71% v~Seh -sadik samo za .s-popoLnjevanje. :Skoz četrt st·olotja ·s·o imeli pri 
pogo·zdovanju ·povprečno !komaj 29% uspeha, čeprav so <b-ili sicer dani vsi pogoji 
za dobw delo. N aspa:ka je bila v tem, ker so bile .drevesnice za ta deJ krasa v 
L()ga.tcu, Ljubljani rin Novem mes•tu. Sadike so hile vzgojene v bolj vlažnem 
pod.neb ju, kot je !k-raško, :pri čeme.r sta pt-evoz na veiti ke - razdalj-e ter začasno 
Vlk:.opa;vanje sadik tudi zakrivila svoje. 
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Oddalje.nost dreves~cc od terena 

Ing. V.alenthn Sacki. je že leta 1927 v svojem. čla'11ku v »Sumar~kom liiSUU« p~d. 
nMlovom »PogoZJdova:nje v južn1i Srbiji« Otpisal re.2'1ultate svo1jega raziskovanja pri 
Skopljru rv Makedor1liji, <jer je le 4t)0 mm letnih padavin, t. j. ~komaj %-%· tega, 
kar pade letno na slovenskem krasu. Ing. šacki je pri~el ,do p-repričljivih poda-tkov. 
Ugo·tovi-1 je naslednje: 

a) i·z drevesnice ·iJJJko:pa-ne ..in še ·istoga rdne v ne,!posredni bližini po:sajene sa.cLike 
SO rdale 86% US·peha; 

b) ,i,z-kOipane •in še rstega dne na 3 •km oddaljeni t<tren rpresajene sadirke so se 
prijele 60%; 

c) i:zkopane in ZOi)et zakopane rter čez 22 dni presajene sadrl:ke ·so ,pokaJzale 
komaj 20% uS:peha. 

Ing. ' SadkU •pravi nropalje: - Tz rtega sleJdi, 'da moramo v .sušnih predelih zelo 
paczit-i, da izkopane sadi.Jke čimprej posa:dimo .. še ta1kQ pazljivo 1prenašanje na večje 
razdalje .in začasno a:aJk.o:pawauje .povz,ro·Ča·ta •težke izgube. Pripomniti je še. da so 
sadike 1z drevesni c-e v nadmors·ki višin~ 900 m ub pele 1pri .prenosu na teren ;y 

n.ardmon.,ko vi<Šino 3.00 m dv.ojno i.zgubo· v primerjavi 5 .sad:ilkaJmi ruz iste viš:ine. - · 
Ugotovi•tye ~ing. "šackega bi lahko· 1podikrepili. z neštetimi pr.imer.i irz v·seh mo·goč·ih 
kraških .podTočij, lki se popolno·ma ujema.jo .z njeg-ovimi hzsledki. 

Važnost bhžine dreves-nice 'O UV·ideli rtudi -na našem jkra.su i·n tako !Srno imeli 
leta 1953 že 8 večjih ,i,n 25 rmanjših drevesnic s S'klllpno porvr.Šino 10 hek<tarov, ki 
proizvajajo letno nad 4 milijone za, pogozdovanje sposobnih sadil<: Iz razmerja 
povrŠein n·o·vih pu·gozdovanj i n t>-popolnjeva•nj v letih 194 7-1953 lahko skl~amo, 
da je bil v tem času us,peh •pogozdovanja ·po·vprečno 68%, kar seveda še zmerai 
ne zadovoljuje glede na razmeroma boljše podnebne razmere, zlasti količino 
padavin na našem krasu v primerjavi z Makedonijo . 

Z dobro delovno tehniko (kopanj globokih jamic. pri;1ašanje <zemlje) je rnogoče P.ogozditi 
tudi golo kraško kamenišče. Greben pri Materiji (Herpclje-:J<ozina) 
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Vzgoja sadik v drevesnici 

SacLilke moraj-o biti v :dreve.snici -do-vo,lj redJke (ne pa goste tkako•r ikPtače). 
Drevesnica naj 1bo dobro giwjena' in čiro manj zaLivana, zlastci poleti. 

Konec maja 1949 smo ob pregledu nasa:do-v •p:ri Pazinu v Istri ugo•to·vil1, da 
so en o 1 e tne dohro razvite sadi..J.c,e Č·r.nega bora (ena.ke dveletniml) , posajene v 
februCllrju istega leta, klj-ub suši v "Začetku pomlad-i imele že 3-4 om dolge po
ganjke ter .so .se tprljele 95·%. 

Napačno: 

Za sušne predele, izpcJstav ljenc 
sončni pripeki, ta način ne us
treza: 

l. čista (7' linasto-ilovna ta ze
mlja brez pr intesi orobirja v suši 
močno razpoka; 

2. Kamen okrog sadike deluje 
na zemljo in n_a s~tcli[o kot vroč 
likalnik. 

Le v ltladnit{ severn ih leg:th, 
kjer vlada zmrzal -; je ta način 
d ober. 

Pra vi l no: 

V sušnih legah je j)Otrcbuo : 
l. Med· kraško ilovico naj se 

primeša drob110 kalJ1cnj c, da bo 
zemlja manj pokala: 

2. Neposredno oJuog sadike 
naj ~ie · pokrije zem1j,a ·s peskom 
ali drobirjem; kj najbolj p repn :
cuje sončno pripcko· 

3. Proti burji je treba zavaro
vati sadik o z večjim J·amno· .... 

V Maked<miji so p red ·tremi desetletji namakali dreves.u-ice z v-odo. Sadike so· 
b1le sicer bujne, toda ·uspehi .pogo·z,dorvanja so h.il1i izredno 1klav:r:ni. Zdaj pa tam s 
»·suh~mi« .clrevesnicrumi, ·t. j. hrez za.ltirvanj.a, dose•gajo zavidlj·ive us pehe. Tudi v 
Dalmac~j,i je )bilo leta 1952 ·že 8 suhih .drevesnic. Logar Slavec je l. 1952 pri 
črnomčah (okraj Seža.na) v !kuavki vr1tači posejal in kljuh hudi ~uši ·odgojril brez 
zalivanja i1n b.rez senčenja lepše sadi!ke ČPnega 1bo·ra, ikot •so· bilc v d•revesnicah, 
kjer ·so j.ih za.livali. Drevesnica je bila gnojena s saturacij·skim muljem. 

Zaliwanje je .treba omeji,t.i na -najnujnejše, in .sicer predv.sem v času -setve, 
kalitve ·n prve rasti. ~ozneje pa je treba zadrževati vlago prvi vr,sti s povr~inskim 
prašenjem tULl (pl·itkim okopavanjem do 4 cm globoko). Setev 1semcna p~ naj bo 
-t.a:k>o redlka, da se <Sadike črnega .hora 01b :koncu 1)rvega leta med schoj komaj 
dotiikaj.o. 

(Sacki: »P.ošumljavanje u JIUžnoj Sr-biji« - S. L. 1927 . 
' Burlakov: »Način ,s-uhi·h .kultm,a' cpri pošumljavanju krša golc·ti u Crnoj gori 

Bo·ki Kot-orskoj« - š. L. 1929. 

Beltram: »Pog·o:zdovanjc krasa ni pr-oblem« - G. V. 1946.) 
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ZA BOLJSE IN USPtESNEJšE DELO 

Na ·Hišnem terenu .nePoo1ko vidimo sadike, •sajene v nekake kotle, z namenom, 
da bi se v tkotlu nabira.Ia voda oh deževju. Sla:be strani takega dela so: 

I. v kotlu j·e s·o-nčna pripeka hujša in sušenje večje kot na prostem, 

2. !korenine .s <11diili: pr.id.ejo ·delno rv .mrtvo·, nerO!dovi•tno plast. 

3. sadik·o zasipava material z .z•gornje 'Strani jame. 

mrl va pla s~ 

Saditev v flišu 
n~pačna pravilna 

Le v o: Saditev s sadilnikom v vnaprej izkopane in zasute jame, uporabna pa le za iglavec 
z dolgim srčnim koreninskim sistemom 

De s no: Tudi pri pogozdovanju s setvijo na goljavah se ob11esejo poprej pripravljene 
in zasute g-loboke, ozke luknje 

Pogomdovanje 'V izsu~eno .zemLjo in ob -suhem vremenu ne more dati us.peha, 
na kra~Su še celo ne. Pogosto je .sezona za .pog()zdo-vanje zelo .kratka in jo je zelo 
težko i.zkoristiti. 

T o s o ,1 -e .n e !k a t e ·r a n a d rv a .ž n e J .s a o p o z o r i l a, k ,i j i h j e 
t r e b a u ;p o š t e v a t ·~ z a u s .p e š n e j .. š e d e •l o. 

(Beltram: »-OtkLida neuspjesi po~umljvanja sadnjom u našim sušni.m oblastima <( 
N. š. 1949.) 
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NOVEJSI DOMAči USPEHI 

.Navajamo zanumv primer :izredno uspelega pogozdovanja, ki ga je opravil 
v. logar Ivan Godina: V av@uS'tu_.septemhru 1951 so k01pali jame ter jih takoj 
zasuli 'S prstjo oin .gr.uščem. Pr..st so mQrali donašati od drugod. V marcu 1952 so 
posadili dobro razvite ~Sadike črnega bora v luknje, ki so jih napravili .z železniim 
dr·o.g,ocrn. Ob koncu leta 1952 je bilo 97% ·uspetih .sadik, oh začetku 1954 pa 8 7%. 

Drugi primer je krasno uspelo .pogozdo!Vanje s setvijo, ki ga je i1zvršil logar 
Andrejašič: Na Ja-mprovn·i'ku, goljavi 600 m nadmorske višine. sever·o:severovzho·dne 
lege, je ;pred konec zime 1951/52 zasejal .prosto iz roke, brez kakršne koJ.i. obdelave 
ter-ena, v .dobrih dve:h urah 3 ;kg semena Črnega hora na .povr~i-ni 1 hektara. Setev 
je i;zredno .lepo uspela, ta·ko v čistem kamni•rnem ·drobirju ka1kor .tud.i v gosrti travi 
dra.tenki {Sesleria tenuifolia). Po dveh letih se vidi, da je kultura dovolj gosta in 
popolnoma uspela. 

••Suha drevesnica« nad 
Klisom pri Splitu 

Seveda .se ne .moremo ~~n tudi ne !Smemo lotiti take·ga cenenega po.go·zdovanja 
vsepovso·d, ker so dkološke .(talne in podnebne) ra2mere med ·seboj zdo r:azlične. 
Poskuse pa je .treba izvajaJtri na ·po,dobnih rast·iščih, -pri čemer nann pri.dej.o pra 
opažanja o priro:dnem ipornlajeva-nju črnega bora z naletom semena s starejš·ih 
dreves. 

(G-odina: >)Lep uspeh po,gozdovanja kamnitnih kra~kih goJi..čav« G. V. 1954) 

PREDNOSTI SADITVE V ZGODNJI JESENI 
Ing. Miloš· Ob ra d o v ic (Titograd) 

Okolica Ti.tog·r~da je popolnoma hTez go·zda . .Ze po ,prv.i -svetomi vojni so začeE 
tam s po.gOizd()Vanjem, vendar z zelo slabimi uspehi. Phtka .tla, vroče ·podnebje, 
skoro 3 ;nesece (junij, juilij, aVJgust) 1tr.ajajoča huda suša hre:z padavin ter vetrovno 
ozračje, pri čemer tudi poleti piha in suši burja, skrajno neugodno vpli vajo· na 
uspeh .dela. Pri pog-oz.do-v.anju uporahljajo sadike alClpskoga ·in primo,riSk.ega bora, 
dprese in robioije·. UspehQiv vse do leta 1927 oni hotelo birti, dakler nri !jng. B:ur.lakov 
uvedel predho-dno obdelav·o zemlje, ()kro1g 20 cm globoko, v paso:vih. V obdelano 
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zemlj-o s.o na.:to zaiSajali sadilke s sadnimi meči ter jih v prvem lotu praršil>i (pli•tkn 
okopavali), .po potrebi .do trikrat, nasle·dnje leto p~ -še vsaj enk.rat. 

P.oprejšnja ohdelava in poznejše prašenje sta pripomo•gla, da iSe je uspeh 
pogozdorvanja dvignil na o·krog 30%. Pogo·zdoval.i so ·navadno v februarju. Vege
tacija jma tam dve dohi rasti in .pravtako ·tudi dve dohi z.astoja. Vegetacija počiv~ 
p<AZi!mi .redno decemhra, januarja in februarja, · poleti 'Pa jul•ija in avgu-sta. Tako 
imamo ·tudi 2 .rastini dobi: spom-ladansko 1n jesensko. v ,selej 'so il71korišča1i ' za pogo
zdo~.anje zimski .Z<llstoj vegetacije, kako·r ·je to 1na &plošno v navadi. V · pričalkova·njli. 
dežja so rudi februarja 1949 .sadili ·.sa.d.ike v ne ·ravno mokro zemljo. Namesito dežja 
pa je zapihala burja- in uničila 300.000 posajenih sadik. 
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Srednje mesečne padavine in temperature, povprečje za leta 1950, 1951 in 
1952. V februarju posajene sadike imajo do nastopa suše le 2~ vlažna meseca, t. j . le eno 
vegetacijsko dobo; v septembru (oktobru) sajene pa imajo 7 ~ (6~) vlažnih mesecev, t. j. 
dve vegetacijski dobi: jesensko in pomladansko. (Podatki hidrometeorološke postaje v THo-

gradu) 
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P.o večletnih .slabih us~pehih in .po katastrofi leta 1949 smo sklenil-i napraVIti' 
izjemo in tPreizkušabi saditev ob koncu poletnega poči.tka vegetacije, v času, ko prvi 
sept:emhr.ski dež dohr·o namoči ;zemljo. Tako· smo leta 1Q50 Y ' se~emhru ob prvem 
deževju. oposadil~ 36.000 JSadi'k. Več nismo :utegnili, ker smo zamudili 8 d!ni in s-o 
sadike kmalu po -dežju ·zaživele. šele 26. okt.~br.a je veg.etacij.a zo·pet popus.tila, kar 
se je poznaJo 1p0 trdnejš1-h vrši&ih bo·i·ovih sadik! Tedaj smo pp-hiteti fn z vso 
na-glico v nekaj dnevih zasadili v ohdel.ano zemlj·o Sl~oro 800.00'0' sa.dik. Dva 
delavca sta z enricrn ..sadilni:kom zasadila v 8 urah tudi ·po 1700 sadik. Priho·dnje 
leto smo praš,il:i s~dike enkrat in nas]ednje leto· t·udi ynk.rat. Kljub -strašni S·u~i leta 

Sadilni meč omogoča hitro saditev 
v obdelano zemljo 

1952 ·s·o dali ·ti nasadi v skupni izmeri 150 ha ~popoln uspeh, brez spopolnjevanja 
(98-ro'!) in so bili bori v septembru 1954 visoki že več kot 1m. 

Izreden uspeh iz il eta 1950 je dal .pobudo za nadaljevanje .pogozdovanja s sa
di tv:ijo v ·oktobru 1951 na 30 ha površine :in v oktobru 1952 na 34 ha. Povprečni 
uspeh sa.ditve l. 1951 .znaša 75%, l. 1952 ,pa 97% (pregled je h:il izvršen v o;ktobru 
l 954). Slabšega usrpeha ~z .1. 1951 je kriv le 1primor-ski b.or, ki se je tokrat 1,zredno 
sla~bo prijel. P.o dolgih letih smo končno :le pogodi1i pravi čas saditve, ta .pa je 
v zgo·dnji jeseni, ko se vegetac-ija še ni začela, ali ·pa Je v trenutnem za.st·oju. Tedaj 
pa je 1treba 'Pohiteti ter v pop:rej vsaj 20 cm g.lo1b00co obdelano, prezračeno, v;ležano 
in o.vla;ženo .zemljo posaditi sad'ike .brez običajnega razko.pavanja zemlje. Posajene 
sadike v t oplem podnebju vegetiraj-o \Vsaj še 1 mesec ·in .se do nasto·pa zimske 
burje lepo primej'O. Spoonladi 1SO že dobro ukoron:i~jene .in Jim tud·i do.lgO\trajna 
suša ne more do živega. S prašenjem llll!ičujemo plevel in za·držujemo •vlago 'V tleh, 
ki je sadiki t ako potrehn.a. 

Zelo vama je, ,da Če!Z •poletje sadik v dr~vesnici tpreveč ne zalivamo, sicer ne 
•pride do zastoja vegetacije. Tudi ni potrebno <Sadi,ke ·zasenčeva.~t·i, pa·č pa samo po 
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potrebi .pra·Š1t·i. Majhne, toda čvr.ste sad-ike, ki mso ra:sle v gostem .. so ·se najbolje 
,jzkazarle p-Iii po.ga:zdovanju. 

Zgodnje jesensko pog.oodovanje, ki je :z;a ~rid:qe terene velikega pomena; 
omenja tudi tuja strokovna literatura. Brez dvoma se bo dalo marsikje s pridom 
uporabljat-i, kjer je težka borba s hudo in dolgotrajno sušo. Seveda je potrebno 
tudi tukaj kakovostno delo, kljub vsej naglici, ki jo narekuje navadno kratek rok 
saditve. Ta način ·dela prihaja v 1porštev predvsem v predelih, kjer po~etna suša 
ogr0rža us-pehe pogo·zd01vanja. Rok, ko lah'ko sa.dimo v jesen.skem času, je zelo kratek, 
včas·ih najrveč 10 dni, .zato ,sa~ditev z m·eči v predhodno obdelasno ,zemljo zelo pospe
šuje delo, saj gre tedaj sajenje 5,.-8-krat hitreje od rok, kakor če jame šele sproti 
'1\;o.p>ljemo in zasajamo. Velika .prednost pa je v tem, iker ,ge je poprej ohdelana 
zemlja <Sesedla, ostala rahla in se napila vlage ter je saJenje z meči ne zbije. 
Pr.a~enje, ki .ga ·opravljamo eno, dve ali ·tudi več let, pa ,nam sadike ;poplačajo s 
hitrej,š.o r.as,tjo. · 

V hladnejš-ih predelih, kjer je pozimi tz.mrzal in nevarnost sr'eža, jesenska 
saditev ni uporabna. Priporočati pa je rudi tukaj jesensko obdelavo zemlje že zaradi 
tega, da se ·p:omladans:ika sa1ditev Jahtko braz 1težave opravi spomladi ob najbolj 
ugodnem času, kar sicer ob pomanjkanju delovne sile ne bi bilo vselej mogoče.* 

O POGOZDOV ALNI TEHNIKI NA KRASU 
Ing. Petar Zi a. n 1 (Zagreb) 

N es klen j ena grmišča 

Pri površinah ·Za po-g·ozdovanje imamo nere.dko i~!J.iro med docela golimi 
kameni.šči ·in nesk.lenjenimi grmišči, ob-raslimi z ostanki prvo-t·ne vegetacije, kot so 
n. pr. razne vrste brinja (Junilperus) in drugega grmovja. 

V takih primerih - seveda mora to rbiri namen gospodarjenja in izbira vrst 
pravih.1o .postavljena - ·m.Otram·o. i·zhirati 1take površine, !kjer lahko glede na nJihove 
ek·ološke razmere .z -gotovostjo pričakujemo uspeh. Navadno so tO· površine, obrasle 
z grmičjem kot ocLpr•ta, nesklenjena grmišča, ·kjer povečini z resurekcijo ne :moremo 
doseči pravega uspeha zaradi deg.radacije tal ter jih mo·ramo zato pogocZditi z 
meliora;tivni.mi go,zdnirrni vrstami. Ug01tovJjeno je, da se vse gozdne drevesne vrste 
aridnega mediteranskega in submediteranskega območja bolje in uspešneje pomla
jajo jn razv.ijajo, če i·tnajo v prvih letih svojega življenja pToti šlkodljivemu deJo
vanju neug-odnih po•d'nebnih ~činiteljev (son~ne pripeke, vetra ·in nirzJke temperature) 
vsaj nekaj za,ščite 'Od strani ali ·od zgo-raj od i stih a·li dr-ugih drevesnih vrst in 
grmOIVja. Pri po.go·Zidovanju nesklenj.enih grm~šč naj velja naslednje temeljno teh
nično pravil o: 

G o z d n e m e l i ·o r a ~t i v n e v r s t e ( č r n i, a 1 e p s k .. i i n .p r i m o r s k i 
b o r rt e r o s t a l e) j e t .r e .b a s a d i t .i o z ·i r o m a s e j a t i n a ·P o v r š i n a h, 
ohra.s ~lih ,z grmO'v.jem, vselej po .. d zašč·ito grmovja ·1:n to na 

* Zanimivo, da je enako .le~pe us.:pehe z enako metodo po.gozdo·va,nja dose-gel ing. 
Mučalo, upravitelj šumar1je Labin v Is-tr:i. Tudi .on je sadil alepski bor v jame, ki jih :ic 
b-il priredil poleti. Do tega načina dela je .prišel leta 1951 popolnoma samos1tojM, ne vedoč 
za ·uspehe ing. Ob-radovica. • 

·P·oudariti je tre!ba, ,da je tudi sta 1 no s t str.o.kovni.h delavcev pri o.bnovi gozd.a na 
krasu zelo važ.na: ing. Obradovjc deluje -v Titogradu že polnih 18 let, ing. Mučalo v Laibinu 
pa dob-rili 9 let. U redni š tv 0 
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n · a s p r o rt n ·i s t r a n i, 1 ~ ka t e .z: e d e 1 u j e n a j b o 1 j n e u g o d n i f a k t o r. 
Kjer deluje več neugodnih fa:ktoorjev enake jakosti, sad-im.o 1n sejemo· •tako, da so 
mladice oz. :sa.d,ike od v.seh strani ·zaščitene z grmičjem, ali 1pa da so v sredi 
grm-ilja. če je n. pr. pPi saditvi črnega ali alepskega bora večja nevar·no.9t od suše 
zaradi premočne insolacije kot pa od burje, homo sadi-li na s·everni ali severno
vzhodni strani pod zastorom grmovja. Na grebenih in krajih, ki ISO enp,k'O izpo
stavljeni burji -in :insolaciji, homo sadili ozirom~. sejali v sredino grmovja. 

Ali naj pri pogozdnvanju z grmovjem obTaslih površin sejemo ali sadl.mo? To 
je 0dvisno od izbire gozdnih meliorativnih vrst in od stopnje talne degradacije. ,če 
je i~brana vr;sta v pod-ročju svojega p1ptima!lnega ra.zvoj.a ter so tla dovolj rahla in 
dovolj globoka, bomo sejali. če pa je izbrana g~zdna meliorati~na vrsta tzven 

Voli!ki k.ras pri Mank{)V~~ini. Ska~ gre~en.i č-akajo pogozditye, v ~i pa je lepa ko~enica, 
katere donos s_~- lio ~e tzboljšal, ko bodo kamemtne rehn pogozdene 

področja svojega optimalnega razvoja, ali če s-o tla v večji meri degradirana, 
J!l()ramo wporrub:ljati sa:ditev. P.rav rt:ako od·ločart:a . o .setvi OIZi.:t:oma ,sadirtvi višina in 
go?tota .zaščitnega grmovja; v ni,z·kem in redkem gr.mo·vju je .treba u.pora·hiti saditev. 

Setev semena •pod zaščilt·o .grmovja ~zvaja.rrto vedno na ma.nj~ih obdelanih 
površinah vel-ikosti 0,1 .do 0,2 m2 {.30 cm X 30 cm im 40 cm X 40 cm). Vsekakor 
je . treba obdelati tla vsaj do globine 30 cm, da se razvijejo v prvih' letih čim 
daljše korenine. 

Saditev gorz.dnih meliorativnih vrst pod zaščito grmovja naj se .j,zvaja .prav tako 
v manj~-.ih gnezdih vsaj po tvi· sadilke, saj pomeni, da so po1goj·i manj ugodni, Č·e 
smo se odlo-čili .za sa:ditex namest·o za .setev. Le. ~t~krat, ko v grmišča z zelo ugod
nimi pogoji vnašamo iglavce !Zaradi s·premembe · sOSitave struRture sestoja, lahko 
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sadimo posamezne go.zdne sad·ike. Pri izbiri tehnike pogozdovanja z g.r.mičjem 
obraslih .degradiranih !P()VrŠin moramo t•orej upoštevati: 

- ·okološke zahteve ci.zbrane meliorativne vrste in področje njenega o.pti-
malnega uspevanja; 

- degradacijo tal; 
- !Stanje gnmovja, njegovo v.išino ·in g·ostoto; 
- jako-st delovanja ,najbolj neugodnih klinlatičnih faktorj-ev: insolatije, v·etra 

in ni11Jke temperature; 
- namen pogozdovanja. 
Ob pravi.lnem upoštevanju navedenih falcto.rjev lahko i!liber·emo tudi pravilno 

tehniko dela. 
Zelo dober razV!oj gooon-ih vrs.t pod zaščito grmovja si lahko razlagamo z 

ugodnimi ekološkirni ra:mneram1, .bolj ali manj podobnimi ratlmeram prirodnega 
pomlajanja gozdnih vrst. Zaradi. različne globine ko-renin ,prti grmovju in pri gozd
nih 'sadikah se ne (pojavlja ·njihova podtalna konlanenca;' n.ad,zemna k·o,nkurenca za 
svetlobo pa dduj<t V 1prilag sadikam gQ!Zdnih •v.rst. 

Po.go·zd:o•vaJnje •pod zašči.to grmo'vja so že pred 80-90 leti po.inali· stari go,zdarji 
na krasu. M.noge uspele kutlture so rezultat prav t.a!kega dda. Goz:dat Ma1bohan, ki 
je ·pa:go·z.doval okrog Senja, pri·Števa .pov·rŠ'ine, ·OihraS'le z grmičjem, med najbolj 
primerne in seje seme poo brinovo grmovje. Tud-i Wessely \poudarja . kor-i·st, ki jo 
nudi .sad1ikam S~transka zaščilta g.rmičja, kar \Znatno zmanjšuje izparevanje vlaJge 
iz -tal. 

!~S to varovalno vlo:go kaJkor gPmovje, čepra1V nekaj slahšo ·i·tna pritalna vege
tacjja ra:z;nih trav in d nugega nižjeg:a rasthnstva, ki ga pogo.sto imenujemo plevel. 
Vv es·sely tp ripisuje tej 1s·porrtani vegeta:ciji veli1k pomen •in .pravi, da jo je »treba 
skrbno· varovaJti, gojiti ·in isika.ti« . 

Zelo učinkov~ta je tudi za:ŠČita, ki jo nucJ..i.jo večji kamnitni bloki. Nava.<J.nQ s·o 
ob .takih kamnitih .hiliakih tla· .globlja ter s·o taka .mesta zelo ipripravna za saditev 
oziroma setev. .,. 

Tehnika setve in saditve v zaščiti grmovja je bila torej že davno znana. Njena 
uporaba je dala v :preteklosti zda dob-re r.ozuHa·te, !kar potrj1ujejo tuldi današnja 
opažanja. Kljub VJS.emu je pra:k.sa to 1tehnilko dela opus·f!i.la :in ,p01zahila ter s.e lo.tila 
ša~blons'kega ·dela. •ProSlto•r za i•z.kop ja.mic in ·sad·~tev ·sa·dik je ri~biral najeti sezonski 
dela~vec tam, 'kjer mu· je bilo ·delo najla-že. Skoro ,redno je hilo y,j.deti, kako Be na 
polvtšinah, ahraslih z grmovjem naravnost izmikajo prostorom ob grmovju in izbi
rajo pro-stor na odprtem. 

,pri po m"b a o i.-.z b :i d ·dre v:e s n i' h V!f Š t, od' ikater~h ·se · n:ajve~ utpO:. 
rabljalo alepski, črni in primorski bor ter nekatere vrste hrastov: 

A 1 epski bor je treba načelno uporabljati v območju hrasta adraša (Quer
cus ilex). V tem področju pa ima najbolJŠe pogoje za usp_~vanje na površinah, ob
raslih z vresjem Erica verticillata. 

č tni h or je ·treba .uporabljaiti v .podyočju črnega gabra. Na tem področju 
najbolje uspeva na površinah, kamor ne st;ga več Pistacia terebinthus in kjer 
prevladuje hrast puhavec. 

Med navedenima področj•ima je 1}o:dročje kraškega gabra in ht·asta :puhavca, 
ki je >Za alepski bo.r pr·ehladno in za črni bor prevroče. Kljub lf:emu je na tem 
področju v rabi ena in druga vrsta, kjer ·primernejših vrst zaenkrat nimamo ali jih 
bolj.e poNedano, n e poznaano. 

Oi ip re s a je precej ra·~širjena vr.sta tako v področju aclraša, ker je njen 
optimum, kakor tudi v področju kraškega gabra in puhavca. 
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Neka,tere tuje v.r.ste kot 11 •. pr. a'ilan.bska cedra (Cedrus. atlantica), arizqnska 
,cipresa (Cupressus ariz.onica), bi verjellno· dohro· uspeva]e v IPD<hočju kr.aškega gabra 1 

nimamo pa tovrs-tnega semena ·za apor.apo v večjem ·obsegu. 
Ce pa j.e nav2lJic .temu potrebno saditi alepski in Člmi bo·r izven meja njunega 

prirodnega nahajališ.ča! na področju kraškega gabra .in puhavca! se moramo rav
nati po naslednjih na·čelih: Za alepski hor .. mo·ramo izbirati na pOidročju kraškega 
gabra najbolj tople lege in najbolJ6a tla ter 1ga ne smem-o SClJdiJti na zelo deg.radi
ra;nih kameniščih tega ,podr:o~ja. Na po·vršinah kraškega rgahra in puhavGa, kjer raste 
Globularia ·cordifolia ali G. bellidifolia, pa je sploh odveč poskušati z al epskim .bor om. 

Za čmi 'boT je treba na .pod.ročjru kraškega ga;bra in puha v ca izb:ir:arti severne 
lege in take, ki s-o 1zpo:Stavlj·ene burji, na katerih se pojavlja Globu.laria. 

1 . 

l 
70 

l 

,-6o-1 

1 \ 

1 1 

1 '1 
1 f-- 'X 

15-20 __ y_ 

Saditev \' gnczcl~ 

Razvrstitev 1.5 sadik . črnega bora 

Sadikt pritrjene na lelvi v jamici 

Na letev pritrjena sadika 

T·udi ~ ·rim or s k 1 b o r hi bil meliorativna vr-sta, primerna za po-dr.očje 
kraškega• gabra in puhavca, zahteva pa globlja ·in nezbita, četudi ·lahno skeletna 
tla. T-la med vel,ikrimi skalnimi bloki so ·tudi primerna za to . vrsto. O .primorskem 
boru prevladuje mnenje,· da je acid-ifo:lna vrsta. Iz poročila prof. Pavarija na stro
kov_ni z.rtanstveni ekskurz:iji .po Si.ci.Eji :pa sledi, ··da ·sta dve v·rsti· primorskega bora: 
atlantska :kalcifo-bna ~n mediteranSJka, ki ruma -te lasbnosti. Primor.ski bor v kulturi 
Kožino. pri Za;,dru i.n ·pri· Orehicu na· po:loto:ku• Pelješcu pr~pada zdo verjetno med.i
ktanski VT.sti.· 

J-I ra st o v . {adraš, puhavec in· graden) načelno ne kaže uporabljati na degra
di.ranih kr~kih kauneniščih. Lahko j~h upora:bljamo samo na glohokih, perlo
loško jasno izraženih tleh, nikdar. pa na ·od:p Ptoih površinah, .temveč vselej v stranski 
zašč-irti grmO'Vj.a. Na .golih · površinah je ·treba .poprej ustvari6 zaščitno kulturo onih 
vrst, -ki u~trezajn dotični hrastov.i vrsti. H.raste moramo sejati le v .gosteJš.ih gnez.pih 
zaradi hor.be s trav.no vegetacijo. 

' Dana : oavo.dila veljajo v glavnem za. degradirana mediteranska in suhmed~
terawka p0dročja. Metode za zaščito mladih rastlin . pred neugodnimi klimatič-
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nimi čini,telji pa lahko upo·rabljamo tudi v vegetacijskih področjih bukve, hrasta 
gradna, belega gabra itd. Pri 1tem upo·Števarn.o .predvsem najneugodnejši faktor, 
pre-d !katerim žeHmo zavarovati ·mlade rastline. 

Saditev v gnezda 

Običajna tehnika pogozdovanja s ·sadik(lJmi je znana kot saditev posameznih 
sadik v jame, tprirejen~ ·na razne načine. Znarten na,predek rv tehn.i!ki pogozdovanja 
je bila sad~tev v jarke, na terase (na 'krasu nei.zvedlj·ivo) in na večje •kr-pe - na 
obdelanih tleh in :z večjim številom sad,ik. 

R<tJzdalja .posajenih sadik je hila zelo različna, od 1-2.5 m. Največja raz
dalja ·na jalk.o ikamen.itrrih kra..ških teren:ih je bila povprečno 2;5 m. Število 5(\J.dik ha 
hektaru pov-r-šine s·e je torej gibalo· med 1600 in 10.000. Povpr.ečno pa je bilo 5000. 
Naši Jg·o.zrdanski pri·ročnulci priporočajo !Za kras 10.000 'Sadik ·kot rzgornjo mej1o, da bi 
prišLo >><Čimprej do· .sk·lepa ·in večje biološke odpornosti sadik«. Sadike so kakor 
rečeno, navadno za.sajali .posamez v jamice. V redkih primerih - čeprav so mnO<gi 
stari .s·troikov.njaki to pripomčali ·za kras ·_ so ,zasajali ~Samo .po 2-3 sadike rz ute
melj-iJtvJj-o, »•da bo vsaj ena ·od nj-ih ostClJla«. 

Običajna tehnika saditve je-pokazala svoje slabe strani pri mnogih pogoZ~d·o·val
nih ·delih na zelo .zapleveljenih teren-ih celln'S!kega :področja in na zdo d'egradi·ranih 
kraških površinah, posebno za časa večje suše. Te slabe strani so tehnične in bio
loške narave. 

a) Tehnične s.Jahe .strani .so: Sad~~a je bila .zasajena malomarno, preplitko· ali 
preglobdko, po.g.osto ,z upog11jeno (1zavihano) ko-renino, korenina -&laho zasuta (ob
dana) ·S .pnstjo ·itd·. 

b) Bi.oLoške .. pom,anjikljivoSit1 .so v tem: Posamezna sadi1ka v jamici že prvo leto 
prihaja v .pod1alno boPbo .za v·lago in hrano .s ·S·osedno spontano· vegetacij o trave 
in :plevela: na celinskem :področju 7) r.a.znim t. im. g·o.z·dmm .plevelom, na degradiran·ih 
krašlcih površinah pa s 'trava.~mi, .ki so ~icer za prv.o zaraščanje teh površin zelo 
koristne. Kjer je rplevelna vegetacija močno ra:z.vita, ·se je ta borba, če človek ni 
po.sredov.al, redno 1konča·la ,z osušitvijo ·sadik. Na celinSkem ·področju -se v tem pri,
meru ·navadn-o prav1 za posušeno sadiiko ».plevel jo je zadu&'il«, na krasu pa »Uničila 
jo je suša«. So •primeri, ·da s.o se več let Sltare k~ulture ·posu~ae ;prav za.radi bujne 
plevdne vegetacij-e. 

V ta:kih pnimerih •se je IPOmoč v cYb1i.iki p.rašenja in rpletve pokazala v prah.i 
kot ~nespo·rno 1zel.o kori.sten melio:rativnri ukrep, če .s·o bile sadilk.e .pravilno 2'asajene .in 
se je 1ta pomoč .ponav.Ijala v teku 1·stega in nCl!Slednjega ·leta. Pri nb:ičajni gostoti 
saditve - :posebno na krasu - pa se je nasad sklenil precej ;pozno, t~o da se je 
sosedna ·spontana vegetacija š,e nadalje razvija-la .i·n jemala sadikam v:lago. Rruzen: 
tega .se je mikroklima, eden najvažnejših :pogojev .za uspešen ra·zvoj n-o-ve kulture,. 
zelo ;počasi menjala. 

Za izboljšanje pomanjkljivosti stare tehnike je v zadnjem času .nast:ala nova 
tehnika saditve v »gnezda«. Mora pa se takoj priznati, da je tako tehniko omenj.ala 
že stara literatura in ·da ·so j.o A1u pa tam 1tudi ·uporabljali. Nova je .le mn.:oži.čna 
uporaba ,te tehnike v Rusiji, na.j.prej s hrastoVIim želodoon, nato pa tudi s sa·dikami 
drugih ·vrst, kakor 1tudi hiološka poj·atSnitev rtega načina, ·O ka:terem je bilo ~elo 
mnogo razprav. Ne glede na -te ra·zprave lahko taikoj ug·otovimo, da je ta metoda 
preizkušena ter ,da ob ·pravilni upo·r.a:b.i lahtko .da zelo dobre rezulota1e, posebno če 
jo ,povežemo z .načelom ustvarjanja mešanih sestojev v lkaJterem koti. podr.očju. 

Prj upor.ahi tehnike saditve v gn.ozda za:sajamo, večje število sad·ik v jamo 
uSltreznih dimenzij. S'tev~lo sad~k v gnezd11r je odvisno od vrste in sbroot:i sadillc. ter 
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od pog.ojov 1doti&tega· področja, Velja pa Siplošno p-ravilo, da je. v bolj aridnem· in 
močneje degrwiranem ·področju ·Število sadik ·manjše. V celinskem .področju, na 
boljših in .zelo zapleveljenih tleh je -število lahko večje. Medsebojna -ra;~alja sadik 
v 1gne~du .znaša 10- 50 cm, 1kar je odv.isno ·od vrste in vehkosti sad<i;k. Za dvoletni 
črni bor na področju Seslerieto-Ostryetum, na sredn ie degradiranih tleh in na moč
nem udarcu burje, lahko uporaihl'jamo. gnezda .srednje ·voliko~, i!Jl sicer 15 sadilk 
v jami s povr~ino 0.4 m2 . Gnezda pa lahko .naprav.imo tudi za 3, 5, 7 sa~dik (v arid
nih .predelih ter vse do 35 sadik. 

Saditev opravljamo s :pomočjo letev, ki .imajo na .d·o1očenih mestih zareze za 
po~ta-vitev ·saJdik. Letve ~orajl() .biti debele naj·manj 4 om, da se .sadika. ne maje, 
za;reze pa naj 1bodo malo 5ir:še, 1kot je ·debeLina sadi.kinega vratu, in klinas.te oblike. 

Stevilo gnezd run skupno štev-il-o satdik, če je v gnezdu !pO 15 SaJd1k Črnega bora, 
je na.:slednje: · 

Medsohojna razdalja Stev-ilo gnezd Skup.no štev.ilo sa.d-ik 
gnezd oo hektar na hektar 

1,5 m 4360 65.000 
2,0 m 2500 38.000 
2,5 ID . 1600 24.000 

N1 priporočlJiva ra!z.da•lja gnezd, manj-ša od 1.5 m •niti večja od 2.5 m. Pri tej 
tehqiki je ,poraba saditk tmnogo večja kot pri saditvi posamezn-ih sad-ik. Pri srednji 
razdalji gnezd {2m) je ·ta poraba sadi-k skor-o 4 krat večja, kakor j·o priporoča 
šumar ski priručniik za •Črni hor. 

Z upora'ho načela ·dvoetažnih. meša-n:1h SOSI'tojev bomo n. pr. tza melioracijo 
degradiranega krašd:cega kamenišča uporabili kot ·z·gornjo meliara:tiv-no vDSto črni 
bor v gnezdih .po 15 -sad~tk, v medsebojn·i razdalji 2.5 m. To .znaša 1600 gn.ezd ter 
24.000 .sadi·k č . .rnega :bora na heMar. Pozneje homo i•zvrŠtili še jesenSk•o setev semena 
listavcev v gnezda v-isti raJz.dalJi, taiko da bomo ~meli še 1600 ·gnezd li-stavcev, ki 
bc~d:o. s-estavljali spo.dnjo et-ažo, skupno torej 3200 gnezd. 

/ V o-bmočju Morave v Sr.biji so sadili v .gnezda po 35 sa.djk. P-o 4 letih so 
pokazali poskusi tale uspeh: 

Posamezne sadike: visO'ke 52 cm. Pregled 14. I. 1952.: sadike so se p.osušile. 
Sadike v g-nezdih: vi;so·ke 107 cm. Pregled $. IX. 1952: sa-di.ke žive jn popol

n-oma zdrave. 

Predno,sti sad-i•tve v gnezda so s -tehni•čne in hiol.o.9ke 1stTan·i pCJ!Polnoma očitne. 
Sa·dtilke so lpr.i saditvi p-r~trjene, tako da sadi-lec lahko upo.rahlja obe roki. Gnezdo, 
j e OOipoma 1Sikup1.na, -s.pos·obna .za bo.rho .proDi .spontani ple-xelni vegetacij•i. Za.d.ostuje 
že eno samo prašenje v prvem letu, da rge ,gnezdo trajno ohrani 

Splošna načela nove tehnike ustvarjanja kultur na terenih opisane v11ste so 
torej naslednja: 

l. Ustvarjanje 1dv.oetažnega mešanega sestoja. 
2. Saditev (.in setev) v gnez.dih. Velikost .gnezda in število ·sadik v njem kakor 

tudi .število gnez.d na ;površ:i.n~ki enot-i ·so odvi.sni od ·sto.pnje degra-dadje tal, od 
aridnosti področja, od bujno·sti sosedne vegetacije (plevela) ter od drevesnih vrst 
in njihovih bi·olollih .la\Stnosti. 

Pod rpogojem, da 1smo vrste pravilno izbFali, je potrebno na 'takih P9·dročjih 
zastav.iti poskuse, ki naj pokažejo ustrezno vdilkost gnezda -in štev~lo sadik v njem 
-ter ustrezno gostoto gnezd na .površinsko enoto. 

Poudarjamo ,pa ·Še enkr-at: .praktična uporaba t~ metode pr.ihaja v -poštev za 
močno degradirane predele: l. izredne pripeke, ·2. hude burj•e, 3. močno za
pleveljene. 
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IZBIRA VRST ZA GOZDNO MELIORACIJO· DEGRADIRANIH 
KRAšKlli POVRšiN 
Ing. Petar Z~ ani (Zagreb) 

I 

Vprašanje ·izibire .drevesnih VT•S:t o:hs1aja od samega •začetka melioracije degra
dir.an:ih kraških površ-in. Pri reševanju tega vprašanja sta se pojavili v glavnom 
na~Slednji dve načeli: 

l. pri melio.raciji degradiranih kraš1kih -površin je .treba •posnemati prirooo 
in ·u!l)O•rabljati avtohtone {domače) vrste E.stav<:ev: hrast, jesen, gaber, javoT in 
druge, ker S·O te vrste ,najbolj .pr:iJ.agojene neugodnim ra2illleram ikr.aških podrOCij; 

2. za meLioracijo ,degradi·ranih kraških porvršin ni mog.o.če uporabljati avtoh
tonih vrst }istavcev, uci zaradi de-gradacirje ial ne dajo nikakega uspeha. V ta namen 
bolj ustrezajo iglavci, ki popravljajo tla, n. pr. črni in· <;tlepski bor. Te tako imeno
vane prehodne ku1ture iglawcev šele pripravljajo pogoje za lis.tavce. 

Pro:bi načelu ·upoTa'be avq;ohtonih listavcev so vstali mnogi .stari praktik-i na 
:krasu. Nasprotno temu pa danes mnogo· mladih s.tr·okovnjakov, ohrahr·enih zaradi 
začetnih u~Speh>Ov setve ali saditve l•iiStawcev, neredko zagovarja to' načelo. 

Za·to s-o zelo zanim~va mnenja ne.katerioh znanih naših ·ip tuj.ih s·trokovnja-kov, 
ki j1h navajamo· v časovnem .zapored~~u od prvih meli.oracitj·s-kih del na :krarSu 
do· danes. 

Loren z (1860) mi~S~i, ·da je ,najbolje, .da ISe na srednjem vi-šinskem :pTilmo-r
skcm krasu obnorvi nizki go,zd, kjer pa to ni mogo·če, ·naj se zasa-di bor. Za nizki 
gO!Zd .prtpo·roča hrast i.n jesen, posebno pa čmi i.n kraški gaher. Na ras.tišcrh, ki 
niso i.z:_posfavJjena burji, -imajo· pa več zemlje, hi se lahko· .gojil visoki hrastov go.zd, 
toda takih predelov je na krasu žal premalo. 

S c hm ·i ed l (1865) pravi v •svojem referatu na sk~pščini g.oz.dars'kega društva 
v T.rstu, ·da .je rtreba !posvetiti po·zornos.t listavcem, k1 na krasu prir-odno napredujejo . 

. Tako sama ,priroda uči, kaiko naj se dela. Med. lis:tavci omenja hrasl!, bres•t, javor 
in jesen. 

W e.s s ely (1876) prav.tatko meni, da ob tolik·i· vredni priro.d.ni kraški vege
taciji ni :potrebno Illičesar d.a·lje iskati ·in raziskovati. Domače vrste so bQiljše kot 
tuje, ker so bolje prilag.ojene vremenskim nev.šečno.sbim, razen tega pa nudijo· 
go·s.podarrStvu vse, kar mu je ,potrebno, .t. j. drva··in vej-ni.k ·za krmo. Celo. grmovje, 
če je Je na 1·~z:pola:go·, velja o'QnavLjati . . 

G u .t ten b e.r .g (1885): >>Vs~ .do.sedanje kulture .Ii.s.tavcev na k-rasu so od
povedale. Li•stavci so· ne,pr.imenni \Za !pogo,zdov.anje krasa-tudi za-to, ker burja odn:aša 
steljo, ·tako aa te vr.ste· ne popravljajo tal. Za pogo·z-di{ev pravega krasa je črni 
bor, po dosedanj-ih i-nkušnjah, edina uspeš-no. 'Uiporabna vrsta, ker je p&poren proti 
suši in burji«. 

E ·t ti .n ~ ,er · (1897) p~še, naj b,i izhi:raE n~j.pr-ej li~tavce, kj nam jih sama 
priroda naka.zuje: hrast . rpuhavec, · ~rni · gaber, . . črno i1n kanadsko tq-polo, črni jesen, 
brest, knpnivovec, .pajesem, maklen in drugo ~skr.omno grmičje. 

Ko s o·v ič 1(1909) ·prav~, .da je .glawno načelo, odgo·ji·ti naj,prej sklenjen· gozd 
črnega bora, ki bo z odpadanjem iglic sčasoma - popravil tla, tako da se bo pod 
bo-roNci laliko odgajal bod·oči go-z.d. Odločno ·pa na·sprotuje saditvi listavcev na 
degradiranih kraških po"'rš·inah br.ez poprejšnjega .popravljanja . tal. 1 • 

R u .b bi a (191 ·2) m.eni, da je najboljše rezultate dal · črni bo·r, ki mu :p11ipada 
pioni Pska vloga na krasu. S setv·ijo hrastavega želoda na goljavah in v rtasad-ih 
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·-čr.nega bora ni bilo mnogo us.p·eha. Črni bo·r uspeva na na}ra.ztličnejših kraških 
rastiščih in nobena v.rsta ne mo.re z njilim ·tehnovarti. ·.Za .sadi.tov •listavcev. ni mnogo 
podatkov. Zgodnje v.naša,.nje hras~ta v sklenjene 1sestoje črnega. ho•ra .ni dalo 
uspehov, nekaj holje je bi•lo ob rohovih. , Gaber ni dal dohrega uspeha. 

· P ·ic c 1 o.l i (1923) računa, -da je p.r.i pog.oz:dO'Vanju terena z .osta-rtki· <prirodne 
•.go.z.dne ·vegetacije potrebno - ,-v !koJiko·r ni posebnih raJzlo.g·orv, . ki so· ;poVlZročili 
degradacijo - ;pOtS;nemati prirod:ni. razvoj ~n izbr.at1 vrste, ki li:am ~ame uspevajo 
in tako .kažej.o, da hm ·tla in 1podnebje prijajo .. Pri p-ogozdov.anj-u 'f>'O:polnoma go·1ih, 
vetru, slanam in dru.gjrn neugo.dlnostim ia:posta:rvljenih predelo-v p,a naj se izberejo 

Nar<Lvna ~ne,mena bow·vega g<>z.da v Dobravljah pri .Sežani. Listavoi (graJd~n, domači k<>stanj 
in dr.) so se razrasli v sk~enjen podstoj~1i sloj pod močno preredčenimi bori 

1 • 
·tmve in ostalo .pritalno rast1instvo ali pa prehodne, hi>tro ra·srtoče, skromne in 
odpome drevesne vrste, ki .popravljajo tla. , 

Petrač. ic (1931) piše v »Uzgajanju šuma«, da je bila doslej upbraba iglavcev 
1)ri pogoz.dovanju kra-sa ne.pr.i,merno :večja k·ort uporaba listavcev_. Naj:pri.mernej.š~ 
so vr.ste borov, ki s .svojti.mi i.glica.mi .dav.olj hitro pop-rav.ljajo tla. Pr.i um-etnem 
po·gozdo·vanju krMa ·SO ·doslej 1e zelo malo uporabljali Estavce, ker so prvi poskusi 
z li.stavci dali neprimerno ;slabše us.pe~e kakor z iglavci. Lis1:avci od·dajajo namreč 
mno-go več rvlage. ·itz .tal kot iglavci im so zato za sušo bo-lj obč.utlji•v.i'. Zato lahk·o 
pričakujemo ·dober uspeh z listavci le tam, kjer je v :tleh -oziroma v zraku dovolj 
vlatge. Od listavcev la-hko uporabljamo · vrste, ki tam pri.ro·dno uspevajo. 

Mer end .i ('1936) piše: Ko · gre iZa zaščito in rneli·oracijo, je treba i·zbrati 
v·rs•t-e, ki s·o proti podnebnirr:n nevšeonosLi·m naj-odpornejše in navaj-ene na ··slaba tla. 
Nikakor ne smem~o p-rezret-i ipreosta.nlko.v dreve-s-nih vrst (d-endro.flore), katera nam 
vselej daj·e, koristne mdikacij-e. Ce ni več ostankov dreve-sn1h vrs-t, so namesto 
njih Jahiko koristni i.ndikatorj-i grmo•vne in- t·ravne vrste. Pii .izbiri vrste pa se 
moramo zavedati, da n:i dovolj sama okolnost, ·da je ·bila ta vrsta nekdaj r zelo 
-razširjena. Prepog-os-to je namreč rMtiš~e dož·ivelo ta-ko temlji.te edafske spre-
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membe, da je postalo ·za dotično -vrsto pov>Sem neprimerno·. To velja predvsem za 
jdko, gra.den illl. V'Se oJSt<llle zelo zahteV'Ile vrste. 

Pou r rte t .(t948) .prav.i v sv.ojom »U.m~tnem pogozdovanJu«, da so domače 
vrste, ki v določenem kraju prirodno us.pev:aj.o, po-polnoma .p-rilagojene krajevni 
klima. To . bi pomenilo, da :so tudi ·za 'Pogozdovanje -~j.prikladnej.še. žal je .njihovo 
število pogos;to .zelo "oonejooo in je njihova obno:va na i:d:-rpanih tleh, ki S·O :izgubila 
vse lastno:sti gozdnih tal, zelo te~a -in m~ulSi:kldaj tudi popolnoma itzključena. 

Ka ude r .s (1950) meni, da dajejo ·domače vrste najboljše smernice za po.,
gozdov.anje. Toda v •Ul]l{>'.gih kra~kih ;predelih, ki .s-o bili ndkdaj_ pod goz.dom, so se 
tla popo•lpoma •spremenila v pogledu ·stn~kture in kemijske sestave, posebno pa 
zaradi .pom.runjka:nja mikroor·ganizmov. Porv-sem naravno je, .da ne mo.n~mo niti s 
saditv.ijo niti s :setvijo ·ob:noviti •g01zda, kakor je ne'k!daj .prirodno oz.Ta:stel, marveč 
moramo prej tla popr.avi·ti in usposomti za te vrs-te. Zato riloram·o poseči po drugih, 
četudi ·za kras -tuj-ih iVrstah. V področju .severnega Jadrana je v ,ta namen najbolj 
primeren črn1; v j'U~nem delu našega lk·rasa ·pa ale.pski bor. 

čer nj a-v s k .i in ] o van o v .j c ( 1950). »Na pogQZdovalnem te-renu ne 
b()mO nikdar naleteli na ·is-te ra·s,tiš·čne ,_pogoje, kakor ;so b-ili takrat, iko je tam rasel 
še nedotaknjen .gozd. Prepogosto hos'ta 'tO opustošen goro in ,zemljišče, IG nam ;s.koro 
vselej O'ncmo,gočata obno·vo goz·da v ,takem seSltavu, tkako.r je b:il ndkdaj. Posebno 
je izpo.stmv.ljeno ·spreniembam skeletno aJi ·skeletoi.dno zemljišče zdruŽJbe ogrskega 
h raSita in ce ra ( Querceto co·nf emtae-cerris) ·in s rhsk.Oga gabrov ega gozda (Carpinetum 
orientali~ serhicum). Obenem z -degradacijo ra·s.tišča -se ~p-reminjata tudi izhira vrst 
za pogo.zdo.va.nj e i1n tehnika dela. 

Beltram ( 1954.) navaja, ·kako so -bila -hrezuspešna pogozdovanja z želodom 
adraša ( Qu. il ex) na njegovem najbolj pri rodnem rastišču na Braču. Poskusi so 
dokazaJ,i, 1da je hil sicer .pnvo leto u&peh setve zelo doher, na:s:1ednje leto pa je 
setev propadla. čeprav ni hilo· i-zredne suše ali drugega znanega zunanjega vzro1k-a. 

Upora:ba avtohtonih li.s.tnaHh ·drevesnih 'vrst na degra-diran:ih -površinah ~torej 
nikakor ni nov pr010.lem, saj -se vleče .skozi .litera·turo in praks-o že -sko.ra j 100 let. 
Mn01gi ~nani strdkovnjak.i (Wes:Sely in dr.) so .za,g.orvarjali upo~abo listavce-v ·iz 
ekonomskih r:azlo.gov. V resnici pa -se je največ 1pogozdo-valo z -i:gla•vci in so le-ti 
dali razmer-oma lepe uspehe, vsaj v ·po:gledu me-lioracije tal, nasprotno pa imamo 
naratV>no-st 1ne2'Jnatno in nepomembno povnšino uspelih kultur listavcev. {Tu m~.slimo 

samo. umetne kulture s :sadikami a.E serrnenom, ne pa obnove gozda z resurekcijo.) 
Kljub 1tem ·i,zku·šnjam ·pa še danes mnogi praktiki uporabljajo na degra.diranih 

-kraških površinah avt-ohtone lis.tavce {posebno hTasrt). lz por·očil nekaterih gozdnih 
uprav na 1krasu sJedi, da letno zares uporabljaj.o večje količine želoda in semena 
drugih l•istavcev pri po:goz.dov.anju deg:ra.diranih površin. Tako n. pr. -ing. St. Cvek 
v št. 10/1953 Gozdarskega vestnika dvomi v vrednost predkultur Črnega bora in 
na .podla.gi fitoso_ci-oJ.oških razisrka.v.anj meni, da 'je treba na krasu obnavljati gozd 
z avrtohtonimi vr-stami in brez predkulbur. V.z·r·oki pogootnemu pojav.u take-ga gle
danja .in .njegove 1pralct1čne 1uporabe so števnlni, v -glavnem .pa naslednji: 

l. V s-p-lošni .tekmi Ila izvršitev i.:n ,presega,nje planov po-g01zd'ovanja za vsako 
ceno so iprva leta :po V·ojni zajemaLi velike površine ne glede na· uspeh dela. Tako 
so mnoge površine p.ogoz.d:ovali· s semenom .l>i.stavcev. 

2. Zadnja .leta se IIIlea strokovnja:lki vse bolj Širi želja in .potreba po prakti:čni 
uporabi rezultatov fi1osociološrkih ra.z~s~va.nj. Le-4:a so· naunreč ugotov-iJa, d4 so 
na ,da:na;šnjih degra.diranih kraških 1površinah nekdaj ra:sle sk.o~o irz.ključno združbe 
listavcev, od !ka-terih vi.diano danes le. še os,tanke. Pod v,p1ivom napačne razlage take 
vrste raziskovanj mnogi strokovnjaki še danes, prav tako kaJkor pred 100 leti, 
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mislijo, .da je treba le >~posnemati .prirodo« in uporabljati avtohtone listavoe, ker 
-s·o le-ti ~}posebno pr·ilagoj.eni«; tež.kim. pogojem kraškega pochočja. 

3. Z goo.p-odarskega stališč·a se poudarja, .da [.glavci ~ele po1Zno dajo korist, pa 
tudi samo ljudstvo v krajih, ikjer je .pašcištvo razširjeno, ne gle'da rado novih kul-
1ur iglavcev. V Dalmaciji i.menuje ljudstvo· listavce, :ki so· 'P'ripravni za vejnik, 
'>>domači gozd«, vse ostale, posebno i.glavce, pa ))divJi goz.d«. 

4. Končno so na:vedenega .gledanja ·in uporabe li·s·tavcev v veliJk:i. meri kriva 
napa-čna raz.la•ganja nekaterih ·opažanj ·in dejs.tev, ki j·ih bomo zaradi njihove 
važnosti takoj ·po-drobneje -spoznail·i. To so: 

Jelka, se jana pod b-O<rov se-sto i pred 15 :leti, veselo ra1s-te v .seuci in hlad'll ter na S.vežih. tleh, 
ki jih je popravil borov nasad. Hrib Selivec nad Sturjami pri Sežani 

a) Na skrajno degradir~n1h po!VrŠinah lahko še danes vidimo p·o·samez a.li v 
skupinah .drevesa puhavca, cera, črnega jesena itd. i12redno lepo razvi.ta ter pre
cejšnjih dimenzij. 

b) če v skrajno degra:dira:nih grmiščih puha v ca, Črnega j es ena ter črnega ,in 
kraškega gabra ·opravimo resurekcijsko sečnj-o in preprečimo· pa~o: lahko s'koro 
po·vsod ugotoV'imo bujen· razvoj .poga:njkov az panja, ki v nekaj letih dot~eže)o 
znatne .dimenzije. 

c) Na neka,tetih degraairanih površinah je· setev želoda· aLi semena drug-ih 
listavcev' takoj ·.prvo leto·, posebno ob ugo·dnem vremenu, .pokazala lep uspeh, ki je 
vča-sih trajal tudi ·p--D neikaj let. 

Poda) in b) navedene okolnosti je pojasnil Koso-vic že leta 1909 :. 
»Ne samo laiki, ·temveč. tudi dobr-i goz.da1rji .so unenili, mnogi pa še danC~S mi.slijo, 

·da je ·treJba pri pogo·zclo1vanju krasa posnemati prirodo in zasajati vrste, ki ,tam že ·iz 
davnih časoJV uspevajo. Dasi to· prav·ilo velja za druge rodw-itne predele, je praksa 
pokazala, da to za krašU<e raz.mere ne velja. Pri roda na krasu na<s usmerja na hrast · 
in jesen, ponekod tudi na javor, hukev in dnuge li·stavce. Sa:d1tev .teh vrst je na-

'vadno brez ·uspeha. To iprirodno :prevaro Jahko razumemo samo tako, da s-o panji 
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hras·ta, jesena ·i-n ostalih vrst hs:tavcev ·na krasu še iz davnih časov, -ko· so 5e te 
drevesne vr-s·te pod holjš~mi iptodnebnimi razme:r;ami 'Ila:sdile in zakoreninile. Nov:· 

· pog~jki .na star.ih h.ra.SJtovih i n jesenovih panj ih lahko danes dorbro; Fa:stejo, ker 
imajo te stare korenine v notranjosti tzemlje ,dovolj vlage in :~a.do;st·i moči, da lahko 
prehra.nijo nove po·ganjke. SacJ..ike teh vrst li stavcev .pa s.o ,p-ronež·ne, da bi lahko 
kJjubovale burji in praviloma tpr·opadajo.« 

Z ·O·menjeno navedbo, kakor se v~di, Koso·viG z zelo preprostimi -in razumljivimi 
besedami dokazuje, da močnejša degradacija ne dopušča upo-rwbe avtohtonih listav
cev. Uporaba teh vrst pa je po Ko-sovict:Wih besedah .mo·goča v >>.rodovi·bnej.š·ih 
predelih« ~ kar očitno pomeni nedegradirana tla. Veliko odgonsko moč li~tavcev 
pripisuje Kosov·ic rezervam v papju in :korenip ah. Ko.sovic omenja tudi kulturo 
Sovič pri Postojni' kot prim~r neuspelega pogozdovanja z listavci na k·rasu. 

II. 

Nauk o .rastluwkih zdlnu·ž.ba-h je natančno opred.elil ·zvezo med začetnim po
javljanjem ~n razvojem rast1insk1h zdr.už.b ter rprirodnimi č~n~telji na tej površini 
in bi'ocenoznimi s.ilami, ki delujeJo v teh združbah. Ra~tlinska združba je torej 
p.r;oizvod .pr i.rodnih faktorjev (vpfiv·o·v) in bioceno:znih sil oz<iroma zunanjah in 
notranjih sil bi·ocenoz·e. V:se .zdr.užbe, •ki se pod različnimi ži·vljenjskimi 1po.goji :po
ja.vtjajo na določenem .področju, niso i •stovr~Stne, t. j. nimajo v ralzv·oju področne 
vegetacije -iste vloge in 1steg.a pomena. Skupnost rastlinskih vrst, •lci se prve nasdijo 
na golo 1povr.š·imo (rečne s•ipi.ne, pdvršine, rk,i s o ogo1lele .zaradi ,požara -irh erozije, 
umetno nasipavane ali odkopane površine in p.), se po svoji strukturi, medsebojnem 
odno-su v1.1st in .traj.nosti bi•stveno raJzloikuje od skupnosti vrst v bJi,žnjem gozdu. 
črnega gabra ln puhavca. V prvem JPrirrnenJJ je skupnost .ras1::linskrh vrst ·začetna raz
voj·na ·stopnja .zaraščam ja gole -po·vršine; lio• -sploh ni prava r.astl'inska zdruŽlba, ·temveč 
le gt'Upacija rastl:in.sk:ih vrst. Nas:pr otno pa je v ·drugem p:f,i.meru s~upnost Tastlin, 
ki .s~tavljajo go·zd ·Črnega ga!hTa in pul1avca, že sestavljena ·in or,garuzirana rast
linska združba, značilna za določene ekološke pogoje {kakor vladajo n : pr. na 
večjem delu slovenskega krasa)., med katerimi je klima najvažnejša. Zato se take 
z·družbe rt udi -imenuj ej o k li mat og-ene •ter s·o· ~S orazmerno na jtra jnej.še. Zaraščanje 
gole površine ali krajše, p-ro.gresiv·ni razvoj vegetacije od !ZaČetne grupp.cije rast lin
skih vrst pa do klima to gene združbe se vrši postopno (sukoesivno ), pri čemer posta
jajo notranji ·odnosi vse holj •zaplete.ni. 

'Na kraškem področju redko najderpo klima.togene z.dru-žbe v njihovi prvo.tni 
sestavi. Navadn-o ·so to ·degra.cLirani nizki goz.dov·i (panjevci), ·grmišča, nesklenjtna 
grmišča, kamenišča in goljave, nastale pod nenehnim razdira.lnim delorm človeka . 
Ta .pr-oces razdi ranja :prvotnih Jdi!Inatogen-ih združb .se imenuje proces degradacije 
ki se p.rav·faJko razv.ija v tako imenOIVamh •sta.dijih degradacije. Na širšem kraš·kem 
področju t-orej razli!kujemo: 

- rastlinske grupacije in zdruxhe p·rogresivnih ·stadijev, 
- kl1matogene !Združbe, 
- ras.tlinske zdru~be ~n grupacije degrCl!dacijskih stadijev. 
To dinamiko vegetacije kaže naslednja sli;ka: P at.ek ČaJsovnega trajanja rastlin- 

skih grupacij in •združb v pr·ocesu .progresije (pro,gresivne sulkcesije) in regresije
( degra.dacije): 

!'IS stadiji tprogres·iv-
~ ne .sukce,s,ije 

:..:::' 1 1 1 
~ 1 1 

k 11 m a ·t o g e n a z d r u ž b a 
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Vsak stadij pro.gresivne sukcesije kako-r tudi deg-rada.cije oz,nacuJeJO d.eločene 
skupill).e .rastlinskih vrst ali rudi posamezne vrs:te kot- indi.kat·orj.i. 

V ·rastlinski zdr.užbi, posebno pa v .zelo zapletenih !klimatogenih zdriUž.bah, 
nimajo vse vrste i:ste vloge in ~stega .pomena v sestavi združbe. Po·t·rebno je {).JJlenit1, 
da .Je v taki· ·zdru.žhi ena ali več vr.st, ki glede na svojo ·udeležbo·, .s•v.ojo ž'ivljenj1s.ko 
ohltiko 'kakor Jtud·i 1g:lede na svojo vlo:g.o 'V Ž·iv.ljenj·skem prostoru združbe predoču
jejo vla.dajoče (dooni.na.ntne) v.rste. Te vr-s:te 'SO se v .dolgotrajnem razy.oju združbe 
prilagodile kar najugo.dnejš.im ~kolnškim ·pogojem, toda •to sv-ojo- .dom,ina.ntno vlo-go 
zaVlzemajo le v itzgrajeni asociaciji (zdru.žbi) in mor.da -še ·v 1prvih stadijih degra
dac1je .. Z napTeduj·OČQ ,degradaoijo .j,zgubljaj·o 1to vlogo in nj.iho·vo. mesto ~avzemaJo 
dnu.g~ .v.r.ste, llci pr.evladujejo v d·otičnih ~Stadijih degradacije. Taiko se vrsti ta 
izmena vrst .prvotne ma6čne asociacije ·v procesu .regresi1e, ·do:kler .pDlpolnoma ne 
tizginejo m jih· rzame.njajo .dr.uge vrste, lki IS(} značilne za ote degradac.ijske stadije. 

Tako d·ominantno· vlogo ilffiaj o vsi naši hrasti v .ustreznih ,združ-bah. Hrasti so· 
vrSJte dolgega .ži:v.ljenja in se izredno lahko prilagodijo sprememb-i prirodnih čini
·-teljev ter ;nanjo -zelo· naglo reagirajo·, ustvarjajoč ekob~pe, rase in neštevilne oblike, 
ki nastajaj-o tudi s kri•žanjem. Tako navaja Ettinger po Richterju (1897), da -ima 
dob 51, :puhavec 81 i·DJ a;d.raš 43 oblik Hir;tz (189.1) je glede na želod in Est našel 
v Hrvatskem primorju 8 nQovih obhk ;puhavca, med ka1terim~ ima Qu. buccarana 
(vdiko:listni) celo do 20 cm doLgo listje. Do rdo.ločene višinske meje ustrezajo vsa
kemu p-osebnemu -Sikl~pu 1terenskih in k.Jimats:kih razmer .posebne vr.ste hrastov in 
njihovih združb, ki se jim pridružtijejo tudi druge ustrezne vrste drevja in grmovja . . 
Hras,ti imajo ,zaradi 1glohd~ih korenin tDenavadno veliko· :moč o.d:ganjanja iiZ panja. 
Toda 1pri osvajanju goljav se hrasti v .za.četnih progresivnih stadijih._ ne morejo 
o·bdrža:ti, četudi. se primej·o. Ohdržij.o se šele takra-t, ko naj-dejo za svoj obstoj 
popolnoma us.trozne .pogoje, kar posebno lepo vidimo pri p r. 'rodrui ~remeni kultur 
črnega .bo,ra, v ka!terih :se hraSit •v večj-i meri ·pojavlja šele za malim jesenom in 
črnim gabrom, ko S·e je na tleh ·že naTedila pJast humusa. Hra,s4:i so zdo občutljivi 
za antr-o·pogene ~pJ.ive, ki menjajo ,sestavo ]n strukturo .združbe, in .za eko-lo·Ške 
•pogoje v Ča1su kaliotve .semena ter v p·rv.i. mladosti, posebno 'P-a ·za spremembo eko
loških pogojev. Vse te spremem·be se .kažejo v zmam.jšani odpornosti pvo•ti ntilpadorn 
mr-česa in ·r.as1:li.n.skih b-O>Je.zni, zarrudi 1ka·terih se n.. -pr. nižinski h.ra.stovd. sestoji v 
Posavju >Sušijo na velilki.h pov:ršinah {.zaradi miževanja talne ·vode pod vplivom 
kanalrizacije, 1gojj·tve v č-istih ·sestojih itd.}. 

Ostale drevesne vr,ste v hras,tovih združbah imajo z O'Z-irom .. na ekološke -pog-oje 
·bo-lj .ali man.j podrejeno- vl·o,go. Pozna'Va:nje teh medseJ:>.ojnih odnosov ;po.sameznjh 
vrst je izredno važno ,za snovanje goJZdnih .zdrnžb na ·degradq-ranih ,po·vr.šinah. 

Regresirvni razvoj vegetacije .in degr.adacije ·tal od klima:togene .zd1.užbe pa do 
po.j!>olne goljave •gre -sko·zi nekoliko· kar.akterisvičnih s.tadi.jev. Bkolo~~ke razmere v 
teh SJta-dijih .se čedalje ·bolj razlilk:.ujej.o od razmer v prvOltn:i združbi Zato pri 
izhjri v-r.st ·za meli·oracij-o v IStadijih močneHe degradacije ne mo·remo; več nepo
sredno uporabljati vrst iz 1pwobne združbe, :po:sebno ~ne d.ominarntn1h vrs·t. Le-te se 
razvijajo le pod ekološkimi \Pogoj~, 1ki. so .značilni za ;prvotno JZdruž.ho; po!Sebno g.lede 
g.1obine ·in sestave 1tal ter m~~kroklime. To velja posebno .za predele z ,zeJ.o neugoono 
časovno trazdel~tvijo .padav;in ,jn ,z velikimi .temperaturnirrni ekstremi, ki so posebno 
značilni .za kraško pod.r·očje. 

To rbi h~lo ·prvo. načelo· pri -iz:b-i.ri vr.st, ki ga moramo upoštevat-i pTi uporabi 
avtohtonih J.i.stavcev na !kra:su v raznih stopnjah degradacije. Pr.i na.dal}njem reše-
vanju v:prašanja izbire V·r.s>t 1so .mogoče še 3 pobi: · 

l. Z razi.siko,varijem dinamike sedanje vegetacije ugotavljamo v vrsti 21družb 
določenega 'Vegetacij·s·kega 'po.d'l'·o.čja ono združbo, ki je v >>sorodstvenih zvezah<< s 
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klimatogeno .združbo, ·t. j. ono, ki hi se z danih po.gojih .razvijala v smeri klimato
gene z-družbe, pa se je na .tem razvojnem sta.dij.u .zawtavila pod vplivom ka·kega 
rnoČnega :Specif.i.Čnega fa:k.toTja, ri . . pr. ·&trmega -terena, i.zpostavlj.enooti vetfiO•VOm 
jtd. Nekatere vr.ste 1sz .te roružhe nam .v .d·oločenih deg.radacij\Sikih sta-<Ejih lahko 
·kor-i.stijo kot rneliora-tivne vrste. 

N. pr. asociacija Pineto-Genistetum januensis {ki uspeva v celinskem detu- Slo
venije navadno na suhih doJomit:nih ra·st·išč-ih) se razvija na vseh :p·rimernih rasti
šah v as·ociacijo Querceto-Ostryetum, ·pri ·Čemer ustvarja -čr.ni bor pogoje za tak 
ra:zvoj. V dolo·Čeni.h 1degradacij·skih •stopnjah .združbe Querceto-Ostryet-um lahko 
tO'rej uporabJjarrno črni har kot meli orativno vr.sto. To- je torej tudi teoretična raz
laga za uspešno u,po,raho črnega .bo·ra za melioracijo degra.diTanih -po·vršin združbe 
Ostr~etum kako.r 1tudi· za njegov slab us·peh v pooročju združbe Carpinetum orientalis 
posebno pa v .področjiU z·druŽibe Quercelum ilicis. Prof. Horvat je pokazal na t o 
vzročno zvezo z besedami: »V Hrvat-skem primorju je rav.no pogozdovanje s črnim 
borom •dalo zdo lepe us.pehe. To je !Vsekakor pripisati okoliščini , -da se upo.rablja 
ČPni bo·r v tklitmaci1čno sorodnem podro.čju puhavca in črnega gabra, v katerem je 
pogosto tudi pr·iTodno tZast-Oipa'n. « 

Iz vsega navedenega lahko sklepam.o, da je ·črni bo·r vrsta, ki pripr avlja tla za 
vrste hra,st0'v (puhavec in graden) z večj i.mi ekološkimi .zahteva:mi kakor ta bor. 
čnni bor je .tedaj anelrio,rabjvna vl\Sta v .določenih degradacijsk>ih .S·tadijih ustreznih 
hrastovih ·združb. Sicer pa ni t-o nikrukršno novo o·dkritje, saj je praksa že davno 
uporab.ljala črni ·bo-r in druge vrste bo:rov za meli oracijo·. Poj'asn.il·o tega dejstva in 
tudi •mo•Žnost, -da lahko na.tančno o.dr.edimo p01dročje uporabe borovih vrst, pa je 
dal šele nauk o r.asdinskih zd·ruž'bah. 

Ing. Cvek ·se v navedenem čla·ntku plolJ1 ne oz.ira na stopnjo .deg.radacije. Misli 
edo·, da se tla .na slo-venskem krasu tni•s·o niikjer tako zelo ·s,premenila, da ne bi 
mogJe takoj uspe<Vati na nj~h p-rirodne vrste. T·oda že -s površnim- Oipa:zovanjem je 
lahko ugoto;viti, da ta ugot.ovi·tev ni pravilna. Cvek nadalje pr avi, .da ponekod sploh 
ni več prs.t>i (kar je po ·navedeni •terminologiji v .nauku .o melio·raciji degradiranih 
povJ·šin stad:i j ek~S tremne degradacije), to pa je v očitnem nas.p·rotju .z omenjeno 
nj-egovo trditvijo. P.r.s-t pa lahko na take po·vrš·ine donašamo le v omejeni meri, 
in sicer sa:m·o na ta1kih tleh, kjer manjka •le .z-gornja .p1ast zemlje. Na tleh .pa, kjer 
so izprrane razpoke in škra.pe med kamenjem, je tak ukrep .popo'lnoma brez ko-ri·sti. 

2. Na po.dla"gi metode pod 1točko l. JS:mo ugotovili ·do·loče!ll:e vrste, n . .pr. črni 
bor, ki nam v dofičnem degradacijskem stadiju predočujejo· meliorativne vrste. 
Mogoče pa je •ta površina v toliki mevi degradirana, da ni .mogoče uporabiti no
bene take_ gozdne meliorativne vrste. V tem primeru uporabljamo metodo meliora
cije v sukce:s,i ji* z niak'O'rastnimi vrs1ami , k i se pojavljajo v h!iž-nj·ih •degradat1j.skih 
stadiji·h v r azvoju vegetacijske p·rogresije. Te vrste spt.oh ne pripadajo klimatogeni 
zd.ružhi po·dročja. Na kra.škem poor.o:Čju so to .skor-o .samo !Vrste grmovja :in drugega 
pritalnega ra:stlinstva, n. pr. }uniperus, Paliums, Crataeg11s, Salvia, Satureia itd., ki so 
posebno ·P'rila·gojene .ž;ivljenju v težkih ralimerah .. Celo vrs-to prog.resivnih stadijev 
kake sukce&ije lahko do-s ežemo na pr.iro.den ali umeten na:Či•n. Potek pd.rodne 
progresivne sukces'ije je zelo !pOČa.sen in .do.J.gotrajen ter se danes ;uporahlja le pri 
prvih stadijih zaraščanja goljav s travami v predelih, kjer smo prepovedali pašo. 

3. S primerjalnim raziskovanjem vegetacije in proučevanjem je mogoče ugo
tovi·ti tuje vrste .s podohni:mri ekološkimi lastnostmi, ki jih nato na po~dlag:i poprejš-

* MeJi.oracija s črnim in alepskim horom ter drugimi melio-rativnimi vrstami je prav
tako sredstvo za pospeševanje su.ktcesije. Ta ~zraz upo.vabljamo samo za melioracijo z 
vrstami pritalnega rastlimtva, ki izhaja iz flore degra·dacijskih stadijev ·. 



njih ·poizkusov uvajamo na .naše deg-radirano področje. Degra.dirano kraško področje 
je šir-oko po.Jje za uvajanj~ ~tujih vrst. Na S(_pl()šno uvajamo tuje vr ste, če imajo 
boljše meliora1tivne in •gospodar"Ske lastno.sti kakor domač~. Na zelo velik ih povr-· 
ši.nah deg.ra.d•ira:nega: kra~:kega ,področja, kot je n. ·pr. področje združbe CarfJinetum 
orienalis, nimamo, prLkladnih .domačih meli orativnih vr.st; za alepski bo,r je to 
podr-očje p'rehladno·, ,za črni :bo-r .pa pretoplo . p,<Y sili razmer 1pa uporrubljam o ti dve 
vr-s ti tu:d.i 111a tem podro.čju, čeprav ~ slabšim uspehom. Za·to moramo s po,irz~kusi 
ugotoviti pripr.avne 1buje meliorativne vr~Ste . če so tuje vrste boljše kot domače, 
jih l~hiko uporabJjamo i kot sukcesivne i kot meli.o-rat-iv.ne go'Zidne vr-ste, pa tudi 
kot V·rste ,trajne zdru:~he, ki bo nadomest~ila •kulture go-zdnirh meliorail:iiVnih vnst. Po
prof. Horvat u homo, na našem .degradiranem· .mediteranskem in submediteranskem 
področju lahko· uspešn o uporabljali vrste j,z Avstralije in Kalifornije zaradi :po.dob
!Tih ekoloških po-g-ojev. 

Doslej smo p-r-eprosto mislili, -da se je degradacija razvijala po vsej površini 
enako ·in da nam .doJočena rastl:i·nska skupnos~t (oziroma gruJPacija) kaže degrada
cijtSiko stopnjo v.se .površine. To pa je na kra$kem kamenišču bolj redek p'rimer. Na 
istem kraškem kamenišču so redno zelo raz..lične mikroekološke lokahitete, p osebno 
v p-o.glod:u glob-ine 1in strnkture ta:L četud~ je mor,da celotna fizionomska s lika kame
nišča enol.i ·čna. :Če.pr.av se z.d-i celotna površjna ekstremno dygra.clhana, lahko posa
drmo na take m:ikrolokaLitete manjše skupine iglavcev, ki ustrezajo manj degra
diranim s:tad:ije-m, da še ceLo· skupine J:istavcev ~izmed rastlinsk·ih vr.s-t klimatogene 
združbe, ki pa ponavadi ne mo-rejo postati ;domina-ntne vrs te. Podrobn ejša r~zisk-o
vanja eJc.oio-gije lldimato1genih ,zdrwžb bodo pojasnila važn();St in vlogo posameznih 
vrst v scs1tavi z.ch-u~be ,jn tako tudi važnost nj.ihove uporabe v posameznih degra
dacijslkih:·~stadijih <Zar.a"d:i melio•racije. 

Iz v-sega navedenega :sled~ta pp t:reba in v:ažnost podrobnega vegetacijskega an 
ekološkega ~študija za vsako površino·, kjer namerava mo tizv.ajati gozcln·a meliora
tivna -dela. 

Zaključek 

l1z tega razmišljanja lahko, napravimo· naslednji ,zaključek: 
l. Za vsako· ;povrŠm·o, kjer na-meravamo i zvajati goz-dna .meli'Draoijr&ka de'la, je 

•poprej potrebno- ugotoviti njen genetični izvor, .t. j. klimatogeno združbo-, kakor budi 
stadij degra-dacije. 

2. Vrste .prvotn~h 1gozdnih :bdruž.b -posebno dorninantne- močneje na degra
.dir.anih kraških povr~-i,nah ni ,pr.iporočljivo neposredno upo.rahlja.t-i za mel1o.racijo 
močneje .degradiranih stadijev, temveč je treba -uporahlj(llti go12dne !meli.ora.tivne 
vr-ste. V -s.tadij~h 'izredno' močne :degradac-ije, ikjer ni mo-go·če uporabiti ni1ti goJZdnih 
mel:iorativnih vr-s t, je nujna upo:raba mel-iorracij·Sike met()de s sukcesijo niz-korastnih 
vrst. 
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EK;ONOMSKI PRINCIPI MELIORACIJE DEGRADIRANIH 
KRAšKlH POVRšiN 

Ing. Petar Zi ani (Zagre•b) 

MelioTacija* degrad~ranih •kra.šk·ih ·pov.ršin ·Se je izvajala ·dos.Jej v glavnem s: 
pD'g.ozdovanjem, resurelkcijo- .gnmiš'č ·in 'prepovedjo paše. Prj pogo,zclovanju so se 
doslej uporabljale skoro izključno gozdne dreveme vrste, posebno borovci, skoro 
redno v monokulturah. Zelo· redko so "Se upCtra,blj.ale vrste grmovja i n pr.italnega 
ra.stl'i-n.s,tva. Zaradi šaJbJonske tehnike dela na. vseh površ,inah, brez o·zira na ekološke 
potg-oje in ,stopnje talne degra.dacije, so· bili -rezultati 'S•lahi. Pt~i 1~biri vrst se nj<So 
darvolj 'ltpoštervale n}ihove ekološke zahteve, tCllko· da so ·se upo·rabljale mnoge vrste 
na -rasti.š'čih, ki jim ne ustrezajo. 1več {hrast), ali pa so se U1)0r.aJbljale daleč izven meja 
svojega ;prirodnega območja (•boro·vci.). ša:blona pri .tehnilki :pogoZJdarvanja je zašla 
ta!k·o .daleč, da so hile opuščene :in pozab.ljene nokatere metode ·dela, do katerih 
so 1pr-i&li s svojimi skušnjami !Stari gozda<rji na krasu v ·prejšnjem tS-toletju, n.· pr. 
Koller, Malh"ohan, Wes.sely :in drugi. V luči •Sodohne ek9lo,gaje s-e kažejo te metode
kot ·pov-sem (pravilne. 

Pogozdene površine so lahko varovalnega, erko,nomskega in estet.SJkega pomena,. 
pač glede na ,to, tkakš·en je obil namen njihovega o·snovanja. Tukaj nas posebno· 
zanima ekonomska vlo·ga pog(}ZJden-ih po·vrš:in. Takoj moramo ;pri•pomni~i, da eko-

. nom.ska v.loga g012da r.a.ste z njegovo .površino in ·koncentraci,jo površine. Dva do
tra ha veliika pogo11dena površina pomeni .kaj malo, na:sprotn:o pa povt-,šina 5000 ha · 
·kul,tur, ki .s·o dorasle že 1do ;p·rv-ega .redčenja, ipredočuje v do·ločenem kraju že eko
nomski faktor. Prav tako razmetanih 1000 ha kultur na širšem območju nima iste
gospodarske vrednosti, kakor 1000 ha v strnjenem kompleksu. 

Poglejmo sam<!l :površno hilanco 50 letne lmltru.re •Čr.nega bora na deg.raldira·ni 
:kraški •pov.din~, v kHmat:ično optimalnem ·področju črnega bora. Kuitura -ima v 
56. lotu 345m3 deblovtine na 'ha, ;pcw.prečn:i prsni premor 21 cm in :povopreČ"'ll.O, IV'iš:ino-
14 m. BiJanca je na•slednja: 

* J,zraz »melioracija<< upo·nahlja gozdarska praksa enostra•ns·ko &amo za mehoraci jo 
Jrrmišt Pri{:ujoči članek pa uporabi ja ba i·zra.z v spJ.o.šnem smislu i:zjbol jh ve pt"o)zvodne· 
mo:či degradiranega .zemlJiŠča s porno'čjo• rastlinS'kc odeje ali .Iuaj-še f1tomelioracijc, za 
razliko od tehnične melioracije, ki upon<l!blja v ~1. namen izključno tehnič·na sredstva. 
FitomeHou-ac.ija ·se lahko Ji.zvaja s .setv.ijo ,jn ·sad'i!t-v•ijo vseh v ·ta namen pll'ipravruill rastl.iin.s•kih 
vrst, ·zatem .z resurekcijskimi' sečnjami, •ki obenem z izoho.Ijšanjem &a-mega sestaja istočasno 
.izholjšujejo tudi sama tla, in :končno s prepovedjo• paše. V tem smi:slu je ·teda.i pog-ozdovanje 
samo eden ·od načinov fit.omelioracije deg;r.adirauih .zeml:iišč. 
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Pasiva: &tro:ški pogozdovanja, nege, upravljanja in čuva.nja skozi 56 let, vred
nost prepovedane paše skaz n let. 

Alktiva: 1esni mcuteria.l iz dveh preredčenj, vrednost goz,dne paše skoz m let po 
drugem preredčenju. 

Bo·rova kuLtura ,z 21 cm :prsnega premera in 14m viš-ine .še ni sposobna .za 
prolzvo:dnjo ·debelej&ih .so,rtimentov, mate.rial .i'z redčenja je 'Pr.ipraven za jamski 
les. Za smolarjenje :pa je dosegla primerne dimenzije šele v 56. letu. če je kultura 
bila zasajena izklj-učno le zaraldi nepo·sredne ali .po·sredne varovalne funkcije, 
seveda b ra-čun o.dpade, sicer pa ·tudi brez konkretnih števiLk lahko ug()tovimo, da 
je vrednost vlo-ženih .stroš-kov za ;to :ku lturo ·in vredno·st prepovedane paše skoz n let 
neprimerno večja !kakor IPa ·SO' donosi, ki j.ih kultura lahko do il:ega leta nud'. Vloga 
te 1pasivne bilamce dobiva še poseben ekonomski pomen, ~ko .gre .za velike površine. 
Ekonomi1ka degradiranega :področja .ne more torej takoj računati na donose po
go·zdene površine, ki prihajajo šele v daljni per.s1pekti\r,i ·v omejenem ohseg•u, saj 
je vsaka kultura na kra;Su bolj ali manj varovalnega pomena. 

ži.vinoreja je na rkl·asu važen sestavni ·del ekonomske struktme kmetijtskih 
gospodarstev. Gibanje sil:anja živine je razvidno iz razpredelnice l. Medtem !ko je 
opaziti stalno naraščanje števjla o.vac, je pri ostali ž·ivini stanje s,koro nei1Zpre
m~njeno-. V nižjih predelih slovenskeg;a krasa je štev•ilo ovac rv času 1950-1952 
ostalo ·1sto, medrtom ko· .se j.e v višjih predelih, n. pr. v P.ostojni .povečalo za 50% . 
Verjetno pa se bo ~tevilo· ovac tudi v n1,žjih predelih povečalo, ,podobno kakor je 
to trudi na Hrvatskem: 

Pregled stanja živine 1950-1952 v nekaterih predelih slovenskega 
kraškega področja 

Skupna S t a n j e ž i v i n e 
nj ivska Krm ne 

-: 

Okraj površina rastline k o Il ji 
1 

govedo 

1 

ovce 
ha ha 1950 1 1952 1 

1950 1 1952 1950 1 1952 
1 

Gorica 5.908 773 964 1.218 1 ;6.051 25.159 6.377 6.597 

Sežana 3.445 613 332 434 f2.971 13.275 4.863 4.752 

Postojna 6.586 1.724 2.237 2.577 115.078 14.216 2.742 4.183 

Razpredolni·ca I. 

--

,, 
. ~ 

Razprodelnica 1. lkaže, ·da površine ;pod kr:mnimi rastlinami ne zaJdostujejo za 
-pravilno .prehrari!O žirvine. V el1k 1del v.išinskih pašnikov j-e porasel z ekonomsko
·ma:nj v-rednimi rastlin-skimi .zdTuž-batmi in ne prihaja v po.štev za pravilno prehrano 
živine. Zaradi ta~kega razmerja med •stanjem živine in krmno osnovo ·so 1patrebni 
ukrepi 'za .povečanje pro-1zv-odnje .krme .na degradiranih .površ-inah. Gozdarska ope
rartiva 'na ·terenu •Se m·oTa •pPiiključiti ~tej -alk.ciji, .inšti tut .pa naj da smet'nice za raz
iskova.luo .d.eJ,o v tem smislu. · 

V nižjih ;predelih okrajev Sežana, -G0:r.ica in KQiper se lahko vpeJj,e krmna 
metuljnica PueTmia hirsuta ('kudzu)., ki jo Institut za šumarska istraživanja NR 
Hw.atske uspdno uvaja v Da.J-macij ·. 

Pove-čanje prooi!zvodnje na ·.degradiranih .površinah v ;raz-meroma krattkem roocu 
se lahko uspešno- -doseže ·z 'Za.sajanjem rcuznega :sadnega drevja, ki je primerno za 
kra~k'O ·področje. Razpredeln1ca II. kaže rštevilčno -stanje nekaterih vr.st tSadnega 

323 



i 

1 

Stanje in donosi nekaterih sadnih. vrst leta 1952 

Vseh Plod- Donos Vseh Plod- Donos 
1 Vseh 1 p~f~- Do~osl 

dreves nih v dreves nih •V 

1 d~ves 1 dreves Okraj dreves mtc dreves mtc mtc 

~ 
.. 

č e š, n J e v ·i š n J e o r e h i . 
Gorica 128.988 126.628 14.314 479 

1 
450 33 

1 

16.086 12.916 604 

Sežana 27.088 23.181 1.839 381 

1 

371 39 1 7.978 6.262 301 

Postojna 3.819 2.370 134 327 265 15 9.564 5.029 300 . 
1 1 

1 
o l j k e 1' smol{ve vinogradi . 

Gorica 
1 

- - - 22.421 dreves 1.351 12,154.124 trsov ...J-J 
Sežana 

1 

3:268 2.950 102 
1 

6.960 654 2,7.02.604 

Postojna - - -
1 

- -
1 

-
,. 

Ra·zpredelnica II. 

(Vir ·za poda.tke: >~Sta-tistirčki b·ilten: Voca•rstvo i vi110.gradars.tv·o 1952«, Beograd 
1953, br. 22. »S.tatisti·čki tbilten: Stočarstv-o 1952«, Beo·grad 1953, thr. 16 zv·emega urada 
za statistiko .in ev·i·denco.) 

drevja. Področje O'krajev Sežana in Gor' ca je .zelo- prjmerno ,za mnoge sadne vrste. 
Iz ta-bel je ra~zvidno, da je razmerje .pl-odnih dreves provi celotnemu številu zelo 
neugodno, .razen za .oreh IV goriškem oikrajru, ~kjer SO plo.dna drevesa zasto•pana 
·s 7 5% celotnega .števila dreves. 

Nerazumljivo je, da zanemarjajo v teh primorskih krajih gojenje višnje. 
Sušena višnja je ceneno liiZVOa:Ill(} :blag-o in je zato .pQtrebno - v !koEko-r ni posebnih 
.podnehnih arli ·pedološ.kih zaprek, 1ka-:r ;p·a llli verjetno - goje?je Ite v:r.ste rarzš·iriti. 
Višnja je posebno primerna za d'Cjg.radirane ·površine na podlalgi rešeljike. Enako 
sta za 'krašU<o .podračje ;primer-na oreh rter čdnja na ,podlagi ,divje .češn•je, ki sodi 
med .najbolj ·ochporne vrete .proti .burji in ni~k:i te)[nperaturi. Za:to je potrebno· tudi 
v go.21d1nih drevesnicah :proizvaja:tri čim več sadik oreha, re.šeljike, d~~vje češnje, ki 
naj bi jih ·zasajaLi na 'površinah, vsaj .delno zavarovanih pred neposredniJm udarcem 
burje. 

Meho-racija .degradiranih površin, ki bi jo a2vajali še nadalje na dosedanji 
način (.s pogozdovanjem in zavzemanj·em vse večj.ih površ·in), je v oči-tinem na
sprotju ·z ~ivinorej1o·. Razen tega je ·v .deželi rz za·o·s·taloim kmetijstvom pogoJZd.ovanje 
degradiTan:i]l po·v.rš:in že v .sedanjih rwzmerah \Znatno· breme za današnjo· .generacijo, 
po:sebno pa .za ono, ki živi na .tem 1po-dročju. Stalno datiranje teh ·d.el v obhk·i, 
kako-r rse to ,danes v glavnem dela, ne .predoč-uje prav.ilne eJkonoms.ke pohtike. 
Melioracija .degra·diranih p·o-vr.šin v s·ta-rem sttrislu ni ,k,ljučni problem naše go·spo
dar-ske jzgradnj.e, vse dokler imamo nemdiorirana :po,ljedelska zennljiš·ča 1n nizke 
dono-se 01bdel{)valne .rkmetijslke po"vršine. 

Tovrstna ra·zmišlj.a.nja so :pokazala, da je 1i·z s-plošn:iJ1 družbenih razlogov po
tmbno .stremeti za ra~ionalno .melioracijo ·degra-diTanih površ·in, Jci nam .bo omo-go
čila na teh površinah o:imprej !PI10'iZ'Vodnjo. Ta pro-i,zvo:dnja !pa ne :IDO•re hiti, kakor 
smo videli, gozdna pw·irzvodnja, ,zato mora uporabljati elemente. kmetijske proiz-
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vodnje: sadjarstva, oljkarstva in ziVmoreje, četudi na nekoliko bolj ekstenzivni 
osnovi, kaikor jo sicer i zva'ja tlC~metijiS'tvo na nedegra:d•iu-anih ~površinah. V prvi vr.sti 
se po:slu~u~j.emo vrst -i•z kmetijske prolizvodnje, 1ki so .po svoj;ih ekoloških pogojih 
podobne gozdnemu drevj;u, pPilagoje.nemu na življenje pod neugodnimi k11matič
nimi in edafskimi pogoji: Med take vrste sodijo mandljevec, oljka, oreh, smokva 
in .dr., Jel lahko brez večje š.k.ode vzdrže let'Il'o sušo. Njihov obrad je zgoden 1n se 
ponavlja vsako leto, je trajen ter ne!kajkrat vrodnejši kot -go.zdna prot•zvodnja na 
krasu. Te vrste us.pevaj.o <Samo na tleh, ".!{jer lahko globdko prodirajo s svojo glavno 
korenino ali s .stranskimi ' ko·reninami. Na~&protno •pa te vr,s te niso melio-r·a1ivne, ne 
popravljajo tal, ne rastej'o v sklepu, imajo redko krošnjo, ki 'slabo zastira tla. 
Pri tem je treba seveda pouda:ri;ti, -da ·degra dirane kraške površine po s·vojem ses·tavu 
in glo&i.ni p·ro.fila ni•so enotne. Med .popo,lnoma neplodnimi kamnitnimi bloki 

Otošče v Vipavski dolini. Umirajoči hrasti, žrtev pretiranega steljarjenja 

nahaja~no .pogosto najholj rodo·v·utne -tal,ne povr.š-ine. Skoro na v.seh kraških kame
niščih nahajamo razne sto·pnj-e degradacije, od katerih lahko nek~tere i21kor:istimo 
•Za gojenje kmetijskih vpst. Nalogo melior.acije tal in zaščite pred vetr·ovi, slano 
itd. pa .prevzemajo melio1:.a:tivne .goodne vr·ste. Me1io·ra,tivna in zaščitna funlkcija 
gozd'llih vrst se začenja precej zgodaj, -pri borovcih edo že p(} 7-10 letih ah 
pr.lllvilneje, :ko se 'lwltura sklene, .medtem ko na.sto·pa eko-nomska funkcija dosti 
bolj ;pozno. Povdine med kmetijskimi •drevesnimi vrstami, na kaoterih ne smemo 
uporahlajt·i go•zdn~h vrst, zasajamo z raznim melio-ra>tiv·nim in va-rovalnim grmičjem 
ter drug~m pri t1ičn:im rastlinstvom, posebno •pa z metuljn icami, ki imajo ra zen 
meliorattvne budi .do·lO•Čell!O' ekonomsko Vrednost. S iaikimi Vr·stami Jahko tudi ·O•SnU
jemo tSamo·st·ojne k uLture (nasade) prehodnega pomena. Pri meE·o·raciji degradi.rane 
.površine flliporabljamo torej meli o·rativne go1zdne ·in 1proizvodne krmetij.s·ke. vrste. 
Njihov medsebojni razpored ;pred.o·č'uje poseben mel:ioratiV'll·o-p.,ro·izvodni t~p . Teo
rjj-o in prakso meliorativ.no-pro-izvodnih •tipov je v Jugoslav~j·i .prvi abdelal jng. 
Ante Premužic. 
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Meliorativno-~~i·o~zvod:?i. tip je .tukaj podan v svoji 'splošni obliki razporeda 
kmebijskih in go21dnih vrst ter se ne sme vzeti šablonsko. Tipov ramih začasnih 
in prehodnih oblik ter .sestavov je mnogo, vsem pa je S>kupno to, da na ·določeni 
pov.r.šini ·Čimprej zaonej'O· iS svojo melicmvti:vno in proi,zvoonQI funkcijo, z edrino 
razl:i,k,o, da nekje prevladuje mehorat'ivna, .drugod :pa !Proizvodna vloga, kar je v 
prvi vrsti -odv.i.s.no o.d SJtopnje ·dogr:adacije ,taL Vsekakor je treba stremeti, da dre
vesna ·.in g-rmo.vna vegetacija končno ,zastreta degradirano kraško p01vršino. Me
Eorativno-prOO..zvodne tipe la.llOOo :Sestavljajo tudi samo .goz·dne vrste n. pr. mali 
jesen, hrast ·puhavec, i].uašJd gaher za 'P'roo:zvodnjo krune (vejni:k). Prehodne tipe 
pa lahko· tvorijo nasa.clii ·b.rn~~tre, aroma,tičnega 1n .zdrav;ilnega zellšča ter razne tuje 
metulj:nice ,za prolizv(),dnj o krme. V ZDA ·se .peča .posebna znanstvena panoga 
RANGE MANAGEMENT z mel~oracij'O o.pusto·šenih pašn~h ~ovršin (range) za 
napredek in razvoj pa~ništva. 

Mehoracija degradiranih kraških površin s pomočjo mdiorativno-pr-oi.zv,oJnih 
objek•tov ne pomeni, kalk.o·r mnogi ·menij-o. da je ,treba op~tit;i zasajanje ·samostojnih 

• 

Otošče v V·ipatV.ski dolini. 
V mehkem flišnem tel'enu 
vodna er.o~Zija ~podjeda 
drevju tla ~n ogroža r.odo
V'i•bno ohddovaln.o zemljo 

v dni1ini 

gozdnih ses·t<ojev. Na·sprotno, prav take VTste melio·racija omogoča zasnovanje 
go21dnih ses:tojev, •Seveda na d-oločenih površinah in oh določenem Ča·su, in sicer na 
dva naoina: l. :prmzvodnja OCrme ,OoS'VOibaj.a določene površine, iki j:i.h - Če SO Še 
zarasle - lahko taJk.,aj zavanujemo s ;prepovedj.o paše lin 2. kmetij,ska 1pro·izv:o.dnja 
ustvarja po's:redno in n~posredno sredstva .za nada.ljnjo melioracijo. 

S.p1ošni. ekonomski princip me11o-racije degradi-ranih :površin, ki je tudi v slkladu 
z ekologijo, se to·rej g.las1: M e.I i--<)T a ci ja d e.g -rad ri ranih kraških po
vršin naj se iiZvaja is ·to· Ča-sno s pro[zvo·dnjo na teh povr
š inah. V ta namen naj s e o.s .nuj ej o meli orati v no- ·Pr o izvod ni 
ob j ek t ·i, IS e 'S ·t av 1 j·-e n 1 ·P o d ·O 1 o ,Čen ih ti .p ih .i z g rO'rZ d n o ·me 1 i o
r a t i v 'Ili j h v r s t -t e r .p r .o i z v o d n .j h v r s t k m e t :i j s k e g a d r e v j a, 
g r m. o v j a i n d r u .g e g a p r1 m e .r n e g a n i z k o r a s l e ·g a r a :S t h on s t v a. 

V 1tem smislu gledamo v degradiranih ;povr-šinah neif2Jkori'ŠČene pro-izvodne 
kapacitet-e, 'Jci jih je tre.ba z ustreznim~ ukrepi čimprej v,kJjuSti v ;proi~vodnj·o. 

šaob]()IOs~a u.pO'raha tega :principa ne :glede na ~Stv.arne pog.oje tSeveda ·ne bi bila 
prav-iJ na. Neka tera meliorativna rdelw s-o takega značaja, ·d.a .bi pl'Olizvodne vrste bile 
docela od-več. Sem sodijo. .dela, ki jih izvajamo •v -določenih odsokih hudourn:iških 
področij z močnim·i ppjavi erozije in premi kCl'njenn talnih .gmot, zartem po.go.z,do
vanja za zaščito naselij in prometnih žil .I?red vetrovi in snežnimi zameti, kakor 
tudi ,zazelenitve tm~ističntih mest ·in izletniŠrkih 1točk. Razen teh pa imamo degradi
ra-ne površine tud-i v višjih legah, daleč o.d -naselij in cest, .po·sebno v pasu .zd·ružbe 
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Yagetum in hladnejšem pasu združbe Ostryetum, kjer je izbira proizvodnih vrst. 
omejena ali je praktično sploh ni. Listje za živinsko krmo in les sta .glavna proiz
voda teh višinskih področij in bi bila prva gozdarska naloga v tem, da se najprej 
racionalizira ta proizvodnja. Ob povečani proizvodnji krme na niže ldečih površi
nah pa bi take površine postopoma prešle v področje čiste gozdne proizvodnje. 

Največj-e mo·Žnost1 za ustvarjanje mdio·rativno-tp·roimodnih ohj.ek,to.v nahajamo 
v podroČjiU združb Quercetum ilicis in Ccrrpinetum orientalis ter v toplejšem p.a6u 
zdruŽibe Qst·ryetw.m, rto pa zaraa~ večje izhiire .proizv,odnih vrst. 

P·olitiko raciooalne prori\Zvodnje na degradira-nih po~ršinah naj bi vodili ljudski 
-odbori, izvršni organi pa naj bo·do goooarske m kmeti isike teren~S-ke ustanove. 

Dtošče v Vipavski dolini. Pretirano steljarjenje in čezmerna sečnja uničujeta prirodni 
gozd lista;vcev. Na vrhu (lev•o) bor-ov nasad, ki naj ht res11 pr·o,padajoče zemlju~ ce 

Gozdarska tereDlSka organizacija na krasu je posebno p·ripravna za ustanavljanje 
melim·ativno-proizvodnih objeikboiV in .bo ta olf,gani~zacija ,postala jedt~o bo.doče široke 
akcije na tem polju. 

Z uvajanjem nedca.terih elementov 1kmetij!Ske .proizvodnje na degrad-irane po
vršine ;se lahko· začne :takoj, ker so lastnosti in •tehnika nj:ihovega gojenja z·nane. 
Najvažnejša pa je cdobro organizirana raziskovalna ·služba, ki ho na ralZiskovalnih 
_in demons·trativnih površ-inah nepretngoona ra•ziskovala in prikazovala uporabnost 
doma-čih ~n. rujih vrst ter njihovo vnašanje v posamezne ti.pe. 

Konkretna nav.odila im -Sheme za snovwnje meliorativno-proizvod'lllih objektov 
je ·.mogoče ·dati le v najbolj splošni 6hliki. V vsalkem konkretnem pri:meru pa je 
potrebno na podla.g;i spLo&nih principov naj-ti ustrezno :rešitev glede i?Jhire vrst in 
uj:ihove <pf1ostorne raz.por-editve kakor ·tudi struik.ture mdiorati.vnih sk.upin nn pasov. 
Za kmetijske vrste veljaj·o ,primerno ·pr.ibllgojena tehn:ična praV'i.la .preizkušene kme
tijske prakse. Za goz.dne sestoje katerihkoli ·O!blik '(:skupine, .pasovi ~td.), v sestavu 
rneLi·orat•ivno-proizvodnih ti-pov ali pa ·od kmetijske proizvodnje p01po.Jnoma ločene 
·go·zdne objekte, veljaJo ekol:oški ·in 11Yirocenotičn.i princip·i im na podlagi teh poeno
stavljena tehn:ična pravrila za O'snovanj.e. 
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POGO·ZDOVANJE V PROGAH 
Ing. Vlaclislav B e 1 tr am {Ljubljana) 

Največji sovražniik rastlinstva na ikr-asu je burja. Gozdar ing. Ante Premužic 
v svoji knjiž·ici »Seljaoko gospodar.stvo na 1knšu« takole o.pisuje njeno· delovanje ~ 

>>Medtem ko izven krasa velja že ~kot ,močan voter sapa, ki dviga prah s ceste, je 
burja sjJa, ki pobira ,z nje tudi drobnejše kamenje, .s por.aJslih ·in obdelanih :polj pa 
odnaša v vdikih množinah rahlo .zemljo. Talka burja je .pihala v ·letu 1933 nekoč 
3 .d;ni in 4 noči ter odnesla ubogim ljudem cel hektar zem-lje, ·debele 1-2,5 m. Po 
preostalem :ka~menju :sem lahko i1zmeliil nekda,nj.o .gl·ob:ino njive.« 

a a 

b a b b a b 

c b a. b c c b a b c 
- a - Namesto celotnega kompleksa pogozdimo le 20-40% površine v obliki prog. Pasovi 
med progami bodo zavarovani pred burjo in. preveliko pripeko. Paša se bo popravila in. 

živina bo imela zaščito pred neurjem 
- b - a - b Kjer je potreba po paši prenehala, se prostor med pogozdenimi progami 

prirodno sam pogozduje z naletom semena 
c - b - a - b - c Namesto prvotnega borovega nasada je s premeno nastal sestoj listav

cev. Prostor med progami se je sam prirodno zasejal {b, c) 

Ko opisuje lburjo na Prelogu v Velebi Vu nad Senjem, :končuje rjng. Premužic 
z besedaJmi: »hrnerjl em višino drevj·a a:1a robu gozda .in kakor <Že ·drugod sem tudi 
tukaj ugotovil, da g;o~z.d šči·ti 5-6 krat tako daleč od sv-ojega .roba, koHkor je nje
govo ro·bno :drevje vi·soko. Hliirost 1bUI·je je ,bala nad 120 tkm na uro, tako da je 
vetromer meteoroLo·~ke postaje v Se.nj·u ni mogel v'eč ni~i merit·i.« 

Varovalna vloga ,g,o·z·da proci burj.i je tudi .sicer .dobro .z·nana. Razen tega varuje 
gozd tudi <tla p.red osuševanjem. Jzjkušnje z ·gozdnimi zaščitn~·mi pasov.i. v u!kraj.in
<Skih ·st<."pah pr·irčajo, .da je ano-goče s 'pomo.čj-.o :takih pasov v sušnih tpreddih po·večati 
donose 1trave na dvojno in trojno. V ta namen je treba izkoris titi dolgoletne bogate 
,izkušnje iz drug..ih .delov sv,eta, .posebno uz SZ in ZDA, kjer .so ·ogPomne pokrajine 
pr~predli z mrež.o .gozdnih IZaščitnrj.h .pasov. PTi tem meramo tudi .upoštevati, .da je 
pašni.štvo, oh •njegovem d.a:našnjem •zaos.ta:lem .gospodars-tvu, težko pripravi·ti do tega> 
da o.dst·o•pa svoje goljave za pogo.zdovanje. 
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Pogozdovanje vehkih kompleksov lahko vršimo v .pro:gah pravOlko·tno na smer 
buTje, v .pa~o-vih, širolk:ih 20-30 m z vmesnimi nepogozdenimi pas<YVIi širokimi 
40-100 m. V podro·čjih iS hudo burjo ·so vmesni .pasovi ·seveda ožj.i. Tako namesto 
cel,e površin.e la)hiko p:ogoizdimo le njen ,del in sicer 20-40%. Preostali vmes·ni pre
deli :pa bodo zavarova·ni in hodo .proizvajati več trave, !kot jo lahiko pro·izvajajo 
danes. PogoZ'd:ovanja v pro·gah za za.š-či.to polj i.n -travnikov v stepah so povečala. 
pridelek trav v 1pov:prečju .za 100-200%. če dosežemo s pasovi na mušem krasu 
le ~del tega uspeha, bo njiho:va k·m·i-st vdilka. 

Pri pogQzdovanju v .pr.o:gah je .pri-po-ročljiva skrbnejša nega, .prašenje skozi prva 
2-3 leta 1er gnojenje sadilk pri sad-itvi. Ta~o bodo pa'sovi rasE hitreje in se bo 
njiho·vo :koristno ,delovanje prej ohčuti·lo. 

Dokler nasadi črnega bora (,povečin~ -se ~bo upora'bljala v ta namen ta vrsta) 
ne odrasteJo, bo. treba ·-dopuščati pašo med pasov1 samo oh določenem času in ob · 

Na golih, za pašo sposobnih pobočjih je treba gozdne zaščitne pasove prilagoditi kra jevnim 
razmeram. Pogozditi je treba v prvi vrsti grebene in stnnine, od vode ogrožene predele ter 
plitke, kamnitne povr~ine. Končni namen je melioriran in zavarovan pašnik, kakor ga po-

gosto srečujemo v a'lpskih deželah z napredn·im gozdarstvom in napredno ž·ivino.rej~ 

povečanem ·nadzorstvu, lkar je z mal-o dobre volje prav lahko izvedljivo-. Ko pa 
se s časom gospodars1ke razmere izboljšaj ~o ·n ž·ivino:reja ·oz-irO'IJila pridobivanje krme 
na kr.a:su poprav.i, bodo postale -sla•bše .površine odveč. Tedaj tbodo go·zdn,i pa~sovi v 
kratkem času .sa·mi ·•pogozdili vmesne proge :z. -nalebom semena. Gozdni .pasoVi bodo 
v hodočno•sti ~prevzeli vlogo prirodnih ·pogozdovalnih baz. Ni potrebno, da človek 
povso·d po krasu r.očnto· 1po~gozrduje. Tro delo lahko v veJiJki m,eri naložimo prirodi, 
saj vidimo, ~da ga uspešno in za na-s zelo poceni :sama oprav1lja, kje1,koli so za to 
dani 1pogo j1i. 

Izredno vamo vlogo mora ;preVtzeti cipresa in sicer ozka obhka ( Cup1·essus 
fJyram.idalis), ka:kor jo vidimo . . po-g<Tsto na pok-opali·ščih. To je ·drevo, Ici na-glo raste, 
ne cluši svojih sosedov i·n jim ne 'odvtzema hrane. Njen les je zelenkast in uporaben 
za ob1a·ganje notranjo·sti prostorov v lokalih. Vendar pa je njena .zaščitna vloga 
v obl-iiki -ohramhe ;proti. burji še neprimer•no večja. Znano je, da je huda zima 
1928/29 težko .pri•zadela oljčne gaje in ~'O· se •oljke obdržale le v .zavetnih legah, 
kjer burja ni imela ·ta•kega učinka. Povsod drugad je oljka :pro1pa:clla. V deželah 
okrog Sredo,zemskega rm·orja, posebno v juž·ni Franciji in severni Afriki, uporab-
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·- . ~~\ 
ljajo a; velikim as'p~hom ozk·o ci·preso kot živ obrambni zid pred nevarnimi vetrov·i; 
-za ocaterim goj1.jo drevje in rastLinje občutljiYih vrst, ki brez .takega varstva ne more 
obsta-ti. Kamniti zidovi ttud.i varujejo· določeno pov;ršino· za .seboj, vendar odbijajo 
po-leti ·S'OnČne žarke, ·izžarevaj.o .toploto-, burji .pa ne morej-o odvcz;eti njene S'ile. Vse 
•to je pr·i zelenem naravnem zidu, iSestavljenem iz dvojllle vr-ste cipres v triko-tni 
saditvi povsenn 1drugače. Ta zid ne odbij~a tSvetlohe niti vr.očine. V njegovem zele-

1 

Sistem protiiretniih gozdnih pasov je treba prilagqditi smerem glavnih vetrov 

nr 
--~-~--------

1 
-1-i-1-1_1-i~. -- t-1 , __ 
-1_l-l-1-l-L 1 ,, • 

m 
"._. ---~----·--1 1~--~ 

-1 .-

Močan veter iz ene ·smeri. 

Enako močan ·veter _iz dveh smeri 

Različno močan veter iz dveh smeri 

Veter . IZ več smen. različne moči 

nem, gostem zidu burja kako·r skozi re·šeto· •i,zg.ublja svojo moč. Z1id v·i·sokih, odraslih 
cipres ho vaP()Val v ravnrin.:i širok pas pred burja abi j:už-ni.mi suhimi vetrovi, k-i ni·so 
ob času cvetenj.a nič manj neva.rni. Tudi v Dahnacij~ m-arsikje o;pazi,mo· ob robeh 
oljl·nih ;gajev in vinogradov ·o·:z;ke pasove cip:re.s. Kar je drugod poljski zašči-tni pas, 
naj ·postanejo v p1~imo1-j.u 'Vrs1e cipres. 

V preddr.ih, kjer j-e za u&pevanje ci.:pre.se prehladna, jo lahko nadomesti•mo z 
ja•gnjedom in ·sicer ;z mak()donsko- vrsto, ki ima bel Jub ·in tanke veje ter izredno 
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lopo .stegnjeno deb-lo·, upo:ra:bncr kot tesan gradben~ les in- ~tud>i ,za .ža.go. Potrebne 
bodo .tri vrst~, sajene v 'trik,o-tni saditvi , ker jagnjedova krošnja bolj p·repušča veter 
kakor cipresa. 

(JPremu1žic: •».Seljačk.o gospod;arstvo na kršu« Zagreb 194.0. 
BeLtram: »Sumskii zašti·tni pojasi ·i p:O'Šumljavanje na pruge<c S. L. 1949, ~P.o.šum

ljavanje u IJ).Ojasevami« N. S. 1949.) 

LlPICA- VZOR MELIORACIJE PAšNIKOV 
Ing. Vladislav Be 1 tram (Ljubljl(lna) 

Ljudje .so že pred •Stoletji uvidel.i', da je Žliv·inoreja IZa kras naj bolj primerna 
go.s:podarska panoga. Toda pritniHvno !paŠništvo, ki je daleč od pravega .gospodar
skega udej:stvo~anja, je .poleg rsekire opustošil() kras ·in .s .tem tudi samemu sebi 
s.podk()palo ·temeljne. Taiko tudi vidimo, da je zaradi breg:.gJavega neusmiljenega 

Jzpust za konj e - razpokana ravna kamnitna plošča , ki daje dobro gnojena bogat donos 
lucerne. (levo) 

umcevanja gozda, 1posa1111ezn ega drevja in celo .grmovja na slovenSJkem, hrvatskem, 
dallmabinskem, heTcegovskem -in ·Črnogorskem krasu končno :tu.di <travna o-deja v 
toHJkti aneri pPo.padla, da se je števiJ!o ·Živine in :drobnice v za·dn"j:ih 80 letih zmanj
ša.l.o celo p<>d polovico nekdanjega. Res, da kamnitn:i kraški svet nima mnogo 
pogojev 1Za o·rno· zemljo, toda razen .ga.zda je na njem lahko· tudi z -drevjem obrasel 
-in zavaro'Van pašruik, ki daje dtohm· krmo·, boga to beljakov.itn. 

Lep pFimer jn .d<>kaz .bogate pro·i~v.odnosti kraoSa nam nudi posestvo svetovno 
znane kobilarne v Lirpici. Lipi ca je .zna:na .samo po svojih znamenitih helc.i1h, manj 
pozo·rnosbi pa se je posvečaJo njen~ vel-i1ki gospodarski vrednosti, saj je Lipica 
nenavadna, bogata 1zelena oaza na kra:su. Stl.ri km oddaljena v zračni črti od Sežane 
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in .le 6 km ,od Trsta, na kraški planot·i 400 m na>dmorske višine, .izpostavljena burji 
in 'Pripeki, kakor skoro ves ,slovenski kras, je vendar zelo razl,ična .od s'Vfoje bližnje 
in :daljne 01kohce. Lipica je prava slika, ki zgovorno <lokazuje, kaj .se da z umnim 
pPilzadevaRjem -do·seči ~udi na ;pu5'tem krasu. 

Posestvo Lipica je .zaokrožena celota, ki i ma naslednj-e ku1ture: 

o·rne zemlje (nji vice v vrtačah in vrtovi) 
travrllko-v 
n.eobrasl~h seno.žeti {jase) . 
z drevjem ohrashh senožet i (sklep 0.1-0.3) 
z .drevjem obra:sl1h .pašnikov (sklep 0.3-0.8) 
go:zdov (večinoma borovili nas.a:do,v) 
lflenod·o'Vitnega 

3 ha 
10 ha 
30·ha 
40 ha 

210 ha-
15 ha 

3 ha 
------------------
Skupno 311 ha 

Najboljši travnik Lipice, 
Leta 1953 sta dali obe 
košnji 49 stotov sena in 
otave, naslednje leto pa 

prva košnja skoraj 4Q sto
tov sena na hektar 

Orno zemlj'o sestav·ljajo števi.lne nj.ivice (po vrtačah . Vrto· ·v ~ so nastali 
s či·ščenjem zemlje kamenja in z ·dovatžanjem prsti iz majhnih v.rta·Č. Tra vn1.i k 1 so 
na mal.o ho-lj gh)'bo:kih tleh. Dohiti so jih s krčenjem .gozda ·in ,z mdio-raoij·o. Gnojijo 
j.ih i'lltenzivn.o v.saJko ~četrto leto s hlevsk·im gnojem .in doda~tko.m fo-sfatov. :l<Josi j' o 
jih letno dva.kra-t, v prirmeru zadostnih padavin tudri trikrat. Ne O· bra •S 1 e se
n ožeti so nastale na isti način, vendar je .zemljišče -tukaj bolj pli tvo. Ko·s.ij-o jih 

Lipicanci na pašniku. 
Sklep drevja 0,.3-0,4 
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letno enkrat, ob .zadostnem ·de-žju pa dvakrat. Gnoj-ijo jih redno .s hlevskim gnojem. 
Z ·drevjem o 1b ra s .1 e s en o· žet· ·so dobili s preredčenjem goz-da jn z mel-ioracij o. 
Gnojijo j.ih o-d časa (lo .časa ·S hlevskim ~gnojem, ko·sij-o :pa enkrat do· dvakra-t. Tla 
so .bolj phtka ;in potrebujejto tudi nep-osredno· :zašč-ito listnatega goz-dneg~ drevja, 
ki -tvori sJdep 0.1-0.3. Pa šn 1 k .i so vsi .zarasli z listnat-im gorz-dnrim dreyjem, 

Na 20 ha gl.o-hbkih, s pusto s-ivko (NaTdus slricta) poraslih .travnikov so a gnojenjem d<>b-ili 
-zelo velike donose zelo dobrih trav, potrebno pa je še apnjenje. Desno : največja lipiška 

vrtača z dobrimj nji\·ami 

ker ·:p-otrebujejo tla močnejšo zaščito. Sklep drevja je 0.3-0.8. To so pravzaprav 
preredčeni g-()Zodovi Pam,iJkov ne ko·s-i j·o in ne g-nojijo, pa·č .pa U\l)Orablj.ajo samo za 
,pašo. G o z-dovc v Lipici sestavlja ·p<l'večini črni hor in nekaj malega smroke. 

Tudi na plitkih .kamn-itnih plošč
natih tlth ras te v vars't vu ure ves 
.najboljša knna, polna vsakovrstnih 
metuljnic. Pašnik je zmerno obre-

, menjeu s pašo 
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Ne .ro ·do ·vi t ·ne •p o rv rs 1 ne zavzemajo ->S tavbe, .dw)rišča ·in ceste. Značilno je, 
da .na vsem :posestvu ni ni'ka1krnne nerocL<rv•itne površine v ;pravem ·smislu besede, 
·dasj :b.i je bil brez varo·valnega· drevja lahko prav ·znaten ·del. Tla so namreč mar
.sikje •prav plitka <in jih pod varstvom drevja pokriva tanlka plast tra:vne ruše. Na 
tem tipičnem kraškem srvetu seveda Ilii nobenega ·studenca. Za napajanje konj sta 
dve veliki l o \k vi, v !ka.tePi ·se os teka .deževn~ ca. 

\T;sa pov1>Šina .posestva se zeleni, dohro zavaJrovana z mogočnim dreyjem cera, 
hrasta puhavca, jav:ora, jesena, maklena, .s prifnesjo .G.roega . ga~bra>in 'grmovj'a. 
Kamenj·a splo·h ni v·i.deti rqJzen v ograjah iz suhega ziclu. 'Kar ·je bilo kamenja na 
površju, so ga spravili v manjše vrtače, s· prstjo iz vrtač pa so izravnali površino. 
Slrka, ki jo posestvo Lipica nudi, je vsemu prej podobna kakor krasu! Zaščita, ki 
j? ·d.aje go·z.dno ·drevje,' in ~~.merna ter raoionalna ·paša sta pomagala ustvaPiti rušo 

Drevored v skupinah po 
tri drevesa, ki so ga zasa
dili lipiški konja·rji. Vsak 

konjar je ob vrnitvi 
z Duna.ia zasadil po 3 drc
ve.sca . Začetek v 17. stol. 

dobrih trav, ~i je ·prokrila })O;Vsod vso ;povrSitno, čecudi ponekod ne več :kot za prst 
debelo. Na 80 ha travnikov in ,k;ošenic, delno v obL'ilki večjih ja-s, delno pa · z 
drevjem zaraslih, so l. 1953 -dO!hili 2400 s totov ·sena ali po:v,pre<'mo .po 30 s-to-tov na 
he1c:tar, .pr i čemer 1/l·o ~meli l. odk-os na vsej •porvršini, 2. od:kos pa na polovici te 
povrŠ!ine. Leta 1954, oh vla.žnem letu, so d.obili po 40 .stotov •sena in 10 stotov 
otave na hektar. 

Na košenicah in pašnikih, obraslih 1z ·drevjem, trave .pozneje do.zorevajo kot 
na odprtem. To je zaradi k•o·šnje zelo v.ažno in ugodno, !ker se čas košnje s tem 
podaljša in ·delo olajša. V hrucl.i suš.i .pa ostane trava na obra:slih .pa.šni.Jloih vsaj 14 
dn i ·dalj sveža. Zato so senožeti na rgloh•ljih tleh ne0lbras1e, na pli·tvih ;pa delno 
ohrasle .z drevjem, v.se pa so obdane ~n zavarovane .s pasovi mog;o·čnih dr ev es . 
Vsi .pašni'ki hrez :izjeme so obrasli z ·drevjem (sik lep 0.3-0.8) ter i.maj.o kljub del
nemu in razmeroma močnemu tzasenčenju odlione trave, z mnogovrstnimi me
tuljnicami. 

P.r1 tem pa ne smemo prezr-eti mnogih 50-80-letnih boro:vih kultur, kater i'h 
SO ha ·velri.!ka ·površina meji s polovico .posestva li piške l<ohilarne, ostale pa ·se na-

Posest·v-o k·Oib iJwme L i.picaJ. V :središču uprav.na, cStano-;.,anjska in gospodanka p .oslopja. Vsa 
povdina je bogato zavarovana z drevjem gozdnih listavcev. Cim bolj plitka so tla, tem bolj 
so obrasla z dre·vj cm. V neposredni soseščini so qelno 50 letni nasadi črneg-a bora večinoma 
pa kamni:tni, idel-oma z ·gr.m.l,čjem ·O:bTa:SIN pašniJki. Go:udna vegetae:ij<ska :zd uržba Lip:i·ce je 
združba črne-ga gabra (Seslerieto-Ostryetum). (Glej diagram .3 temperature in padavin za 

Bazovico, ki je od Lipice oddaljena k.omaj 2 km!) 
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hajajo v bLj:ži.ni L~pice. T:udi -ti nasadi" i1zvajaj•o ·hl·a-godejen vpliv na krajevno 
klimo Lipice ter .oddajajo zračno· vla·go tam, kjer b:i s.icer -gola 'kariuiišča izžareva]a 
vročino. 

Travn~ke in košenice -seveda .do1bro ,gnojijo· s hlev.sk~rn .gnojem in delno tudi 
z ,umetnilmi gmoj,ili. Moonasti za tpovečanje travne 1proizvodnje -pa so še velike, 
kar bo lahko ~ doseči z i(Zgradnjo ho1ljših gnojišč ter uvedb-o, naj.racionalnejše ·pre
gonsike paše. S .t.w1 se bo današ·nje število okro-g 120 konj lahko· še znatno p,omno-
žilo tudi .z drugovr-stno ž·ivino. . 

Uprava .posestJva Lip:ice se do\bro· zaveda, da je veja, na ka:teri 1Vis~i ob-stoj po
sestva, prav drevje 'ter .zato skrhi., :da se šk_,oda, k.i so jo napravile okupacijske vojske 
v leti h 1943-J 94 7 'či·mprej .po.p.rav·i. Zato namesto po:sekanega za•saja no.vo drevje. 

Zunanjo mejo posestva 
označuje kamn itn a ograja. 
To so v Lipici edini vidni 

ostan.ki kamna 

P.redlo·žila :pa je tudi v·so Lipico v zaščito Zavodu za spomeniško var.swo L&S, da 
se ne bi .morda našel ikratk·ovi.dnež, ·ki bi .zaradi trenutnih koristi ali 1pa ,z namenom 
ramiritve ;paŠO'iiiDOiV ter nji hovega )} ČiŠČenja« sekal drevje in ;pokvaril ali uničil 
L1 pi ci nj enega varuha. 

Lipioo rnOl'arno vzeti kot VIZOr za melioracij-o .največjih -k·raških predelov. Sem 
bodo .prihajali .strokovnj~·ki tud-i 'iz drugih hratskih repuhlilk, kjer je mrnogo op usto
šene prirode, da se osebno p-reprirčajro, ikaj se lahko 1doseže s praviLno melioracijo 
na krasu. 

O.kro;g 70 lepo razraslih ·dreves zad·ostuje, da zaščiti hektar pašnika. S rpo.stopnim 
'Odstranjevanjem k<i!menja, iiZ ravnavanjem površine 1in gnojenjem se da marsikje 
drugje na,praviti no·va L~ica. Da pa ne bomo morali. na •uo&peh ča!k.ati po·l stoletja, 
dokler po-sajeno drevje naraste, lah!ko delo .zelo pospešimo. Drevesa, ki smo · jih 
ocLgojili v .dobr-o gnojeni drevesnici, .presajamo v vdike ·in globoke jame, ji·h po
gnojwn o i n o·kopavamo·. Kljub temu ibo· hektar tako zavarovanega pašnika cenejši 
·ka!kor }iejkta:r rednega boro·vega nasada. Ljudstvo na kra;Su se ho .z veliko v.nemo 
lotilo tega dela , , bržko bo spoznalo 'njegovo korist ) ki se pojavlja mnogo prej , 
kako·r jo more .borov ·nasad ·nuditi (šeLe .po 40 -letih). 

Ne smerno p.a pa:zabiti, da je vsako i.zho·ljšanje tal Ve\Zano budi na potrebno 
količina dobrega hlevskega gnoja, ki zahteva urejena ~gnojašča. Na ,krasu je ra:zme
roma tudi precej zemlje, ki zahteva apno ·O'Z. apnjenje. Dokaz temu je, da na naj-
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globljih rtravrukih. raste ni,čvredna :trawa •belica ( ostrica, sivka, ha1oh, V·rnuh, volk, 
Nar.dus ·str.i_cta), ki jo hJevslki 1gnoj sricer zarvira, uniči in temeljitO' pa j-o prežene 
a-pno. Z a:pnenj,em ·pa ne prega~jaanrO' rsamo bel1ce, temveč obenem tudi v veliki. meri 
povečujemo učine!k in korist hlev.Sike.ga gnoja in um~tnih gnojil. TtUdi vrtače z glo
boko prstjo· tSo .revne ·na apnu, kar d.okazuje :slabo ·u.spevanje lucerne v vrtačah, 
medtem rk<o le-:ta na p11tv-ih kamn:itnih tleh bolje uspeva. 

* * * 
Tud-i že ·davno ·.preJ Je Lipi-ca v:eokrat upravičeno vtbujala .po..zo·most 

gozdarjeN. 
Zborn~k »P.qla stoljeca šumarstva<< (Za-greb 1926) vsebuje članek Otona Detele 

pod .naslovom »Kranjs&.o-.primors'ko g.()~da.r.sko društvo«. Med rOStalim naj.demo tudi 
naJsledrnje zabddke: 

Vrtača , na pol zasuta. s kamenjem z očiščenih pašnikov 

i. ;in 8. X. 18i8 se je v·ršila v Tr.stu IV. glavna skupščina Kranjs·ko-prirrnor
skega gozdar.sikega .društva. Poleg dnugih obje<ktov so si udeleženci ogledaE rpo
g"O'Zdene kraške sen~CY~e i dvorne kobilarne v Lipici. 

- 9. in 10. IX. 1890 je 1bila XII. .glavna skupščina istega .društva v Tr.stu. 
Ka;kor p'red 12 leti so tud·i to pot obiskali dvorno lkob.j.larno v Lipici m pri tej 
priLiki zopet ug.otovi·li Z\ (}Z1·rom na krasne gozdne sestoj·ine in lepe travnike, kaj 
se ;da na krasu doseči s smo·trnim delo-m, p:o•sebno če je poskrbljeno za a;aŠ•črito pred 
po.škodba·mi ,po ljudeh in ,pašni živini. -

)>Ves-tnik .gozdarskih društev za D. Avstrijo, štajer.sLko, Kramjsko-Prianorsik·o in 
Koro.šiko« ~!Dunaj 1896) p·r·inaša na strani 24 7: }>Poro·čilo o 10;pažanj-ih ,z eksku.rz·ije 
kranjsko-primorskega gozdarskega društva 6. VII. 1896« i.z peresa Kornelija Rie
derja, šefa O·ddeltka ,za ureja•oje hudournikov v Beljaku: - ... go.zJ.arska ekskuPzija 
se je .začela z ogledom dvo.rne kobilarne Lipica ... · 
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V Lipici pa niso zanimive le p.rokrasne pasme konj. Par k s s v oj imi st o
l e .t n i 1ID i o r j a -š k · m. i d r e v e .s :i z g ·o v or n o p .r i č a o m ·o č i i n ;p r o
i :z v o drn o s t ·i kr a š kega 'S veta, . č e j u pa ·met n ·O go sp .o dar s tv o 
v z ·.drž 1u j e 1 n .p .o spe š uj e. Zato moramo 'gledati k..raške na:sade črnega bora 
kot pred ku 1 ture, kjer je treba po izboljšanju izčrpanih tal in v zaščiti črne~a 
bora, .ki uspeš-no kljubuje t udi hud iJn burjam, uporabiti vrednejše drevesne vrste. 

Ka1kor s·o poka·zali .dosedan ji 1po-skusi, je za premene · črnega bora p ri-pravna 
jelka, v manj.~i .mer.i smreka. V holj ·gto:bokih in zavarovanih legah bo mogoče 
us.pešno upO:ra;biti tudi h ra s t, j es ·e •n, j av o r i :n .ga b e r. Bodočo ·sliko kra
škega g01z.da glede zmesi drevesnih •vrst lah\ko vidimo v površ1nah, ki pripadajo 
li piški kohilarni. T r a v n 1 ik i •i n p a •Š ttl 'i 'k i ·te k o b :i 1 a r n e s o 1k r a s n o 

•Melioracija« pa~nika, kakor jo je izvršil kmet v neposredni soseščini posestva Lipice: 
korenito je odstranil drevesno in grmovno rastlinje in tako izpostavil tla in travno rušo 

razdiralnemu delovanju sonca, vetra in nalivov 

ohra .s li s star1mi h .rasti s p .rime-sjo je.senov, javorov, bre
s :to v i .n ga h T o v. , .nekaj tudi z borom in rSmrek!o. Br~z .dv-oma bo ob s,krbni 
negi kraških .nasad<Fv znaten del .površine m01goče u:porabiti tud'i za kmetij ·~ko pro
•izvodnjo, čeprav na holj .zmeren način ... 

1 

Vendar :bi našemu Kra·Ševau .delali težko tk.ri,vico, če ne hi ·pri.~nali, da je še 
mnogo »Lipic(< na sloven:sikem 'krasu. Od Sežane do Kostanjevice j~h lahko opazi·mo 
na manj-ših površi nah - le'pe, 1z bujno travo zarasle ·senožeti, zavarovane .z mo
gočnimi drevesi. Tudi to so sadov'i ipTavilnega .pojm ovanja .proizvodnih s~posoibno·sti 
krasa ter v,ztra}nega .dela - daka.z, kaj premoreta ·Spoznanje in ne~morno prt
zadevanje. 
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V AR čEV ANJE S K~IVOM 

V poglavju »Go,zdars·ka .prob-lematika slovenskega krasa« je jasno prika.zan pri
manj·kljaj v lesu O'Z. ·dxveh na krasu. Dasi je poraba kuriva ·zaradi 1:·oplejšega ;pod
nebja povprečno manjša kot v ·O".stal~i Sloveniji, j'O· je mogoče brez težav 'in investicij 
občutno .znižati, s čimer se bodo •tud·i Kraševoi ra,di s-trinjali. 

1 

Odprta ognjišča je •treba nwd0'111esuiti z .zi.dammi .štedil1niki. Po mestih ~n krajih, 
kjer se pripravlja hrana i?)ključno samo za ljudi, pa je treba vpelja~ti cenene in 
izredno ekonomične šted·ilnike, na katerih je ~ogooe !kuhati 9-1'0 mesecev v letu 
ali •pa <!:do več, dokler ne .nastopi p raw hlarlno vreme. že vi.soka cena drv vpliva 
na ,to, da jih ljudje .čim marij trošij,o. O tem j'ih ni potrebno prepTičevati. Sami var-
čujejo, kolikor le vedo in morejo. · 

• Mali štedilnik iz pločcvi)le s 
pl .oščo iz litega železa. Cena šte
dilnika je enaka vrednosti 1 pnn 
bukovih drv. Uporaben je za 
drva in premog. Proizvajalec 
Drag. Aleksic - Beograd, M. 

Gorkog uL 31 

Za časa druge svetovne vojne so rv Beog.radu občutiLi hudo .pomanj/kanje kuriva. 
Tedaj so se pojavili v :prodaji domači -šted~lniki iz p~očevine, s pl·oščo i. z litega 
železa, ·težlk·i komaj 12·ktg, neke vrste »namizni« štediln'iki. Plošča 1:iana 2 lukn~i 
z O'br.očki ~n poduovom. šted1ilnik ima kurišče ohloženo s ·Šamot-o, pepel~šče in 
pečico za 2 kg kruha. Na njem .se h."'l.l:ha lahko .za 8 oseb. Izredno ni·zka cena, splošna 
upora'bnost kako-r 1pri nO'l'malneii! štediihlliku in .malenkostna pora:ba kuriva {upo
raben je ·.tudi za pretl1og) .so n-apravili ta štcdilni1~ zelo ·po;pularen. Tudi danes n:i 
v 'Beogradu hiše, •kjer- ne bi b1lo po .stanovanjih takega šteililnika,' na katerem 
Beograjčani kuhajro vsaj 6 -mesecev v letu, ,dolkler jih hla_d.no vreme ne prisili, da 
zakurijo veliki štedilnik, ki sicer dobro greje, kuriva pa porabi trikrat toliko. Po 
vojni so štedilnik~ te vrste prodrl' v vehkem številu tudi v Dalmacijo (Dubr:ovn:ik; 
otok Korčulo, B()lko K..otorsko jn drugam). 

Brez dvoma ~e ho,do ti Med•ilnrik·i kruj hitro 'UveljaviE tudi na s1lovens.kem krasu, 
kar bo znatn:o ublažilo ·pomanjkanje drv in (l_avar-ovalo ostanke goz.do·v '!~red nadalj
njim uničenjem . 

Istočasno tpa je ~treba uva javi tudi elek•trične kuhalnik'e, štedi·lnrke in .peči kjerkoli 
so ·za to dani ,pogoji 

.. 
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Ni 1e ~v:ažno pogo.zd<>va:ti kras in njegove goljave. Po.bri.gati se je tr-eba nud'i za 
zavarovanJje ostarnik:ov nje~ovjh .gozdov in rešiti ji.h nadaljnjega propadanja. Tega 
pa ni .mo1goče doseči ·s .samhn:i ad·min·istratirvnimi ukrepi ('prepovedjo sečnje, paše 

itd.), temveč je potrebno začeti tudi z gospodarskim reševanjem problema. 

Ing. V. Be 1 tram 

Enak štedilnik, €mailiran.. Stane le 
1/3 cene velikega štedilnika. Proizva
jalec »Proleter« - Beograd - La-

zarevački drum 6 

UGOTOVlTVE IN ZAKLJUčKI 

Na strok-ovneq1 posvetu kraških go,zdarjev v Sežani dne 24. V . . ter na Štud·ijski 
ek..skunziji •po. slovenskem krasu :in Istri dne 25.-27. V. 1954 s.o pr.išl1 udeleženci 
študijske prireditve, po številu 45-50, na podlagi strokovpih referatov, ogleda 
:kraških ·<rbjekto-v in .strokovnega .razpravljanja ·do naslednj-ih ug.otovitev in zalključ
Jkorv, ki d.J.h je iz.del~la podpisana komisija po. pooblastilu udeležencev na !Zaključ
nem zborovall!ju v Pivki dne 27. V. 1954 .. Zarad·i večje preglednosti ~n :boljše upo
rabnosti je razvrščena sno-v ustrezno v-sebini v več poglavij. 

A.Uvod 

l. Kraru.co prir.o-dno gospodarstVio {gozdarstvo .in !<Jinetijstvo) ima svojo sp-eci
fično ,problema:tiko·, ,Jci je zaradi po-s~bnih eiknlnško-biolookih ra·z.mer kraške zemlje 
ter .zara:di svojevrstn:ih '$O_cia:lno-ekonomskih odn,osoJV krwškega življa zelo za.motana 
in .teže rešljiva 'kakor v ~~rug.ih predelih 61lovenske zemlje. 

2. Goz,da.r~stvo in kmetin ~sf:ivo :sta na kra·su v svojem zgodovinskem razvoju in v 
svoj~m ,današnjem stanju v,zročno najtesneje :po-vezah,i ter v svojem napredku 
usodno odlvi,sni drugo ·O:d drugega. · 
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3. Obe goS~podarski panogi sta se gojili .doslej mO'Čno ekstenziv.no v obojestran
sko škodo. Pesebno ekstenzivno je bilo pašno gospodarstvo, ki je uničilo največji 
del kraškega gozda celo na absolutnih gqzdnih tleh ter ustvarilo obsežne kraške 
goljave. 

B. Razmeji~ev zemljišč na krasu 

4. Zaradi inten·zivi.ranja in tmelioriranja o.beh ,poglavitnih prirodno-gospodarskih 
panag, to je 1kmet~jswa in gozdarstva,. je neogibno potrebna in nujna smotrna raz
mej-itev med ' mefj.skimi ~n gozdnimi površinami, ki je .po·dlaga za vsako načrtno 
obnovo •mtetijstva in .gozdarstva. Samo na smotrno ločenih porvršinah ibotSta obe 
go·r }G9,ar.sW pano·gi uspešno z<ligosp.odarili 1n 'i.th()JljšaJi njihovo do-nosnost. 

0 -~ Razun1e se, da je sm<1tma ISam'O •tista razmej·itev, ki ·Sloni na na.čelu trajnosti 
p·r-oir;odnJe, upošte.vajoč prir.odne proizvodne sposobnosti zemljišča za čim holjšo 
i·n ·čim haJ•nejšo 1g~z.dno· o·ziroma ktnecij•Slko proi.zvodnjo. 

5. Razmejitev {.J<ateg.O:r<izaoija) •zemljišč naj se osbnja .predvsem na objektivne 
prirod•o.znanstvene kritei:ije, ·kU. u.g.otavlja.j ~o. ~~rajno večjo donosnost zemlji~~a in ki 
za-gotavljaj-o zaš.čito -zemljiŠČ·a pred razcW.raluim delovanjem neugodnih talnih in 
podnebnih ciniteljev. - Ož}i le:kalni. an : renutni' .g.ospoda·tski intere-si pri tem se 
ne sme1jo .odločati, marveč. morajo •biti mer0dajni .predvsem ·pers;pekbivni vidiki načrt
nega gospodarjenja. V splD'Šrnem naj ·velja prav:il·o~ ,da se na fliŠrnetn zemljišču in na 
a1uvialni•h ~tleh pr.izna v·eČ površine kmet·ijski proizvod·nji, .na a:pnenčastem kraškem 
svetu s poudarjenLm s.kalna-tim s·keletom in dog.r3Jdacijsko (,zab·a'ševalno) tendenco 
pa naj ima predmo·st .go·zdna proizvodnja, ,razen po dohn:ah, kotanjah, rvrtačah in 
za.ravnicah, !kjer ·je globlja pJast >Zemlje, ki ni · zpostavljena povr.šiuskemu odpla-
kov.anju in .gJobin~eniu ~:~piranju. · 

- Pri razmejdtvi naj se upoštevajo navodi la h1vše republiš'ke •komi•sije z.a ure
ja.nje ·zemljišč ter srnerniree, ki jih vsebuje šturuija ,dr. M. Wraberja }>Prarodno
gospodars}cj temeljoi ra2m1ejevanja gozdnih in kmet·ij.skih zemljišč« (Nova p-roiz
vo.dnja, Ljubljana, }953, št. 1 ). 

C. Sodelo-vanje med kmetijstvom in go-zdarstvom ~a krasu 

6, Vkljub strogi razmej.itvi zemlj.išč ·bo ostalo !kmetijski i.n rgo.z-dars-k! dejavnosti 
široko področje pJ.o.dovitega .sodelorvanja, kjeT .bosta mogli obe pano-gi vsaka po 
svoje pr.ispevat?i Je obojestranskemu naprredku, !Za:vedajoč se, da je -slo·žno soddova
nje potrebno in koristno za izboljšanje kraškega go~podarstva. 

Primer taikšnega s·odelova,nja nudijo· rdiefrw. močno raZ~g:ibane ·kraš'ke planote 
širom· v•sega .krasa, •kjer je ostra razmejitev med l<:Inetijskrimi in goa:dni:mi porv.r:ši
na·mi -sko-raj neizveclljli va. :ker se o·be vrst-i zemljišč tesno prepl~tata na najmanjšem 
prostoru. Seveda .se je treba ·rarviJlll:ti .tukaj .po .prevladujočem značaju zemlji.š·č-a, ki 
je bolj a.Ii manj prjkladno za kmetijS'ko ali go.zdno proizvodnj·o; ikJjer pa tega pre
vladuj.očoga zna·čaja ni ·in je treba kmetijstvu vk jub temu zagotoviti primerne po
vršine za izkoriščan~e (pašo), na.j se uvede kombinirano pašno-gozdno gospodar
jentie .z osnovanjem gO'z.d.natih paš.ni·k,o·v (rpascolo alherat·o). Skalnati greberički , 
vr;š.ički, 'kope, pobočja naj .se jprepu:ste go:z.du, 1kotline .in zara.vnice, kjer je več zemlje. 
pa ·trav·ni .proizvod!Ilji -in ;paši; v zaščiti .grmovja 'in .drevja bo tr.avna ori.roma pašna 
proizvodnja tudi na omejenih poJVrš-inah zad•o•v.oljuva. Vsekakor pa ho dajala več 
·ka.k·or ekstenzivno pašno· iZiko·riŠČanlje celotne površine, ki pro:i,zvodno zmoglj·ivost 
zemljišča rsamo uničuje. 

Zar:adi izboljšanja .travne oz·iroma pašne proiiZVodnje bo potreb-no zasajat1 
ponek.od tudi ·pašne p'o'Vršine z odr.aJSlim drevjem Hstavcev v skupinah in ozkih 
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pasovih - na način, ~ka~kor se zasapJo drevoredi :in parki, kar ho 1zbolj.šalo pri
deJlek ·trave v zaščibi :pred burjo in pripeJk>O. 

Na mnogih površ1n~h, iki s·o· danes m·očno 1zpostavlj.ene burji, bo z .zasadanjem 
goz.dnega drevja v .obliki pasov in :sikuprin omogočooo pos-peševanje sadjarstva, vrt
nar.stva in dr ug.ih \kmetij'Skih kultrur. Tej vrsti proizvodne mehoraoije je .treba v 
bodoče posvetiti več 1pw ornosti, n. rp•r . . zavarovanju oljk pred ·qurjo v obmorskem 
ddu, enako tudi ustvarjanju ugodnih pvgl)iev za sadjarstvo v ostalem delu golega 
krasa. 

C. Izboljšanje deg.radiranih 1.uaš'kih površin 

7. Od prihi~i,ž-no 254.000 ha po·vr·Šine, !ki jo za vz ema nizki, bolj ali manj .;-;,] ' li 
slovenski kras, je komaj 51.000 ha (o k. 20%) pod gozdom. Od tega je sam( ' / . 
19.000 ha (ok. 7 %) visokega goz,da (semeno·vca), tu so vštete tudi kraške bonov~ 'na
sa.dlbe, ostalih 32.000 ha (o:k. 13%) .pa je ui ~i gozd (panjevec) oziroma gr.mišč~ s 
komaj X no·rmalne lesne zaloge. 

8. Go.z.dna površina ·na krasu \hi se mor..a.la povečati od 20% ·na 35%, da bi se 
dosegl·o ustrezno biološko· in 1gospoAar1SJ ravnotežJ e med gozdno· in 'kmetijsko 
povr:&ino·, ki je na dcraških tleh -posebno· -rahlo ·in o:hčutljivq zaradi neugodn:ih pri 
rodrrih pogojev. V ta na:men bi bilo treba :p~ogozditi še ok. 38.000 ha kraških goljav. 

9. P01vršinsko :r·oveča:nje .g.o·zdne porvršine naj ·se doseže s ;pogozd~tvij ·o nerodnih 
kraških goljav (kamenišč), dalje slaborodnih kamnitnih pašnikov, ki gospodarsko 
sko-raj ni<Č ne donašaj.Qo, s svojo regres:ivno težnjo pa negati•vno v1plivaj.o n~ donosne 
kmetijske povrŠ:ine, in sledn·jlč s 1pogoz<iitvij1o tistli.h kmetij-skih površin, ki sicer 
še kolikor to.Jiiko .donašaj.o, imajo pa za:rarn neugodniih ekolo·š:k ih razmer (strme in 
suhe loge, bru.rji močno izpO'stavljeni grebeni, pobočja 1in ·planote, erozijs-ki tereni) 
izra.zito .degr<t~dacijsko· .težnjo, .s katero og.r.ožajo tud.i dono-sne lkmetij:ske površine v 
soseščini. 

10. Poleg :površinskega povečanja gozda je .za obe 1g·oStpodarski panogi enako 
vamo ;f:udi biolo9ko ·in gospodarsko i1Zboljša.nje obstoječe gozdne površine. To iz
boljšanje je •d(}seglj-':v-o: 

a) s premeno bolj ali manj čjstih in enO'dobnih borovih nasadb v bi ološko 
odpornejše in gospodarsko vrednejše mešane sestoje ustreznih iglavcev in listavcev; 

·b) .s 'pretVl()T<bo panjev·skega g(}Z<la DIZir.OOJ.a .grmišča ra:znih listavcev v visoki 
in srednji -gozd, •d,oseglj,iv.o s p()dsetv.i,jo ·in pod:saditv:.ijo ustreJznih ·iglavcev, zlasti 
raJznih vnst iellke (Ab ies alba, A. Noubnannicma, A . g-randis) v č-i~te ibuikove sest-<>je 
ter 'borov (Pinus nigra, P. corsicana, P. silvestris, P. strobus, P. brut'ia, P. halepensis), 
ce.dN· (Cedn1s atlantica, C. deodam .), mediteran~kiih jdk ( Abies cejJiwlonica, A. 
fnnsajJO) i. rdL V Čisrte a.li crndan•e JS oot:o~e om ega ,galhfa; 

c) z obnovo slabo zarasiih in degeneriranih kraških grmišč, dosegljivo z resu
rekcij Siko 5ečn:j.o ter istočasnim :i.zpopo.JnjetVa.Ifjetn ;praznin s sotvijo in saditvijo 
ustreznih irg.Iavcev; 

č) .s rposbopnim zvišarujem lesne zaloge, dosegljiiivim :z ·omejitvijo fSečenj na naj
manjšo .mažno mero, rpri čemer naj .se i.zkor.i.šča predvsem nezdravo •. poškodovano 
ali lka,k·o-r koli defektno d1·evje in gr-movje (higj enske in goj>itvene sečnje, čiščenje 
1n redčenje), vnašajo in pospešujejo pa naj se biološko in go~podarsko vredne do
rnač·e :in t uje drevesne vrste. 

Il. P.ov:ečana <in ~1Jholj~ana gozdna po·vršina ho s svoj·o hi()loško, ekološko in 
ckou (}ms:kJo funkci joo· v na:jvečji m eri podpirala IDaprede&. kraškega gospodarstva. 
za:gotruvljajoč m u ·trajen, jn i:z.daten vir neposrednih koristi .z .glavnimi in postran
sk·iomi g<Yzdnimi. ~proizvodJi ter prispevajoč s 'Svojim blagode1nim vplivom dobr~en 
delež k ohra·njevanju in stopnjevanju pro~.zvodne sposo1bn(}sti ·krne6 jskih površin. 



12. Da se kmetijski pr.oi:~wodnji ne odtegnejo naenkrat preveli!ke površine, zla
sti ne pašne, kar hi .po.vzroči:lo resne pretrese v .gospodat'Sttvu kta~kega 1prebivaffitva, 
naj se za .gozdno tpro~zovodnj ·o določena zemljjšča pogozdijo postopno·, začenši IZ 

naj<ho~lj degra·driranimi o~iroma zakrašovan.ju najholj iz·postav.ljenimi in ·od na.selij 
naj·bolj oc1da~ljen1mi. 

13. Da se .sprostijo slaborodne k.metij·ske ;pov.ršine, zlasti dkstenzivno i.zkori
ščana pašna zemljliiŠča, 1za pogoz.d:ova.nje,, je potrebna intenziifilkacija kmetijske pro
izvodnje z melioracijskimi ·utk.rcpi. L11bo.Ijšanje kmetijske proizv·odnje je eden prvih 
pogojev za obnovo gozda, ki ga zaostalo in ·eksten.z;ivno kmetijstvo· močno obreme
njuje in za.držuje v napredku. 

Za poveča·nje kmetijske p.roizv·odrrje z gnojenjem •njivskih <in travnih po:vršin 
so potrebna v 'P'rvi vrsti urejena ~nojišča i1n gnojnične janie, \kar je ravno na krasu 
najbolj .zanomarjeno, saj se gnoj suši na soncu ·in vetru, rastresa nao!kr01g, . .Lzp-ira po 
dežju ter jzgubl·ja svojo vredno·st-, dragocena gnojnica pa ra.zEva .po dv0-riščih in 
cestah. 

14. Obnova gozda na lkiasu v 1začrtanem .obsegu narekuje o:Stre ·omej:itve v i!Zko
riščanju ·gozda za prid'Oh1vanje drv in stelje. V ta namen je potrebna ·skrajno 
va·.rČna in raci'Onalna .hzra:ha drv in stelje. P.ri ;tem mora .prisko.čiti na pomoč repu
bhštk.a oziroma državna ohlarst z ·dobav:o drv i.z .gozdovitih predelov in slame :iz 
žitoTodnih pokrajirn :po cenah, ki .so za 1kra·škega rprehi•valca zmo·g,lj·ive. Steljarjenje 
je poleg drvarjenja ·oziroma ·oglarjenja najhujše breme h·aškega go:z.da, po·v.z.ročajoč 
in ohranjujoč njegovo nezadržano biol·ooško in :gospo·darsk·o degradacijo. 

Zaradi IVar.čevanja z drvallii .naj se uvajaj•o pr.i kmečkih .gospodarsl!vih namesto 
odprtih ognjišč ·Šted-ilniki, .pri gospodinjstvih po mestih in večjih nt~~seljih pa naj 
se s pr·opagal[)do pospešuje uva•janje majhnih, cenenih in zelo ekonomionih štedil
ll'ikov. 

15 .. Kjer tt~~lna ~in vegetacijska degradacija ni preveč napredcwala, je že sama 
pre;poved paše 1)recej · učinko'Vi•t in V'Ča-s·ih tudi zados·ten ukrep za ohn:ovo g·0·2ida, 
vendar ,pa ·pogo·.z.dovanje takih predelov z .d,revesnimi vrstami, dci imaj-o !Veliko dina
mično silo in melioracijsko sposobnost, .pro·ces -obnove :gozda izdatno pospešuje <in 
dopolnjuje, prispevajoč k biol·oški in gospoda.rski vrednosti bodočega sestaja. 

16. Pri kraškem 'po,goz·dovanju je treba misl:i.ti predvsem .na varovalno· ·in i..zbolj
ševalno funkcijo g·o·:zJda. Ta vidik narekuje sn-ovanje gozda v rve.čj:ih kompleksih jn 
skupinah različne velikosti ter v pravilnem prostornern razporedu in časovnem 
za~poredj ,u, da se omenjena go2idna funkoija čimbolj uveljavi iu da .se v čim večji 
meri izkoristi prirodna abnova gozda z naletom ·semena Gpospeševanje samo-sevnih 
kultur). 

17. V posebna meri 1)a naj se upo·števaJjo in snujeJo g0>2ldni paso·vi za zaščito prol:i 
burji (vetrni pasovi), ki naj :se ra:zporeja•jo v pr·imernih razda:ljah, namenjeni zaščiti 
kmetij·skih kultur, .ljudsrlci.h naselij in prometnih naprav. BrezgO'zdni in proti :vetru 
nezav:arovaoi predeli naj imajo 1prednost pri pogozdo-va:n.ju, četudi njihova degra
dacija morda še ni close~la najhujše stopnje. Za na:mene zaščite tproti vetru se mora 
žrtvovati vča:sih tudi del g'Dspo-dar.sko >Še zardovoljuj·očih kmetij~kih (.pašnih) pov·r
~in, saj ho· izpadek pogozdene p01Vl1Š>ine nad·omestila .povečana donosnost ostalega 
zemlji5ča. 

18. POI8'·o,zdovanje krasa in ·obnava !kraškega gozda morata .sloneti rpredvsem na 
bioloških principih, to je na pr•incipu rastlinskiJ1 skupnosti (fi.tocenoz) ik.ot naj
zanesljoirvejšili nail<atZ·ova.ltk (inrd:ika:torjev) razv-ojne -d-inamike vegetacijske odeje ~n 
ekoloških ·razmer -ras·ti.šča. Podobno indikatoTsko vrednost, četudi rSorazmerno manjšo, 
ima.jo tudi crnanj'še rastLi·Bske •grupacije in celo ,posamezne ras·tlinske vrste ,z veliko 
.dinamično vredm.o.s.tj o in olJko ekološko amplitudo. Ker ·so dega:dtiran-a kra~ka tla 
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evolucijsko zelo aktivna .(dinamična), je upoštevanje navedenih principov tem nuj
nej-še za u~S,peh .pogozd·ovanja in vseh os,talih melioracijskih ukrepov. 

Po·dlagn za razpo·z·navanje vegetacijs.kllh združb ·~n za presojanje nj.ihovih meli
oracijskih moŽinosti .daje študija ·dr. M. W.rabe,nja »Glavne Veigetacij-s.ke zdru·žbe 
slovenskega !krasa s posebn~m o-zirom na go.zdnogospodarske razmere in melioracij
ske m<OŽnos·ti«. 

19. Glavna in splo-šna p1jooir.ska v:r-sta za pogo.zdovan]e degradi·ranih zemljišč 
v okoloskih pogojih s-lovenskega !kraškega ozernlj.a je črni hor (Pinus nigra), ki se 
je po stolet·nih 1pogoz·dovaln.ih ·,zkušnjah najbolj obnesel s sv·ojO> veliko živ.Ijenjsko 
silro, ekolo;ško skto,mnostj o .in meli O•racij sko spo s ohnostj·o·. 

'Poudarjamo, .da je hni hor priporočljiva in uspešna 1pio:nirSlka vrsta le v 
po:dračju ~dcrulž·be čnnega gahra z ojs tr.ico (Seslerif}lo-Ostryetum), ki je pri,rodna 
go~dna združba •naijvečjega ·deJa slovengkega ni~kega :k.ra·sa. V torp-lejšem olhmorskem 
področju, ikjer prevladuje .gozd ali -grmišče kraškega gabra ( Qu.etceto-CarfJinetum 
orientalis), ga ne kaže uporabljati za melioracijo degradiranih ze'mljišč, marveč 
se •priporo-čaj·o tukaj sredozemske vrste borov (Pinus halejJensis P.. brutia . P. cm·
sicana) in jelk ( Abies cephalonica, A, pinsapo, A, Bm·isii regis). Tudi v hladriejšem 
podr-očju bukovega gozda rz oj5trico (Fagetum seslerietosurn autumnalis) se črni bo·r 
kot pionir.ska vrsta ne bo pr.av obnesel, marveč .ga bomo u&peš.no na.domesbili z rde
čim borom (Pinus s-ilvestris) oi:n jdk·o· (Abies albct .. A. Nordmanniana, A. grandis). 

Kjer je talna degradacija hujša, si od po:gozdO>vanja ·z av:tohtoni:mi vrstami 
list.a.vcev ·ne moremo obeta:ti pra'Veg.a u.speha. Potrebno je namreč, da pionirske 
drevesne vrste •S svojo meEoracijslko dejavnostj·o najprej. ustva·rij·o u~Stre.zne e~ko-
1oštke jpo•goje, ki šde om.ogočajo ,yzpostav~tev avtohtO>nih ·listavcev, pojav1jajočih ~e v 
dO>ločenem čars-ovnem zaporedJu, to se :pravi v določenih pro!gre;Sirvnih fazah vegeta
cij<S'kega razvoja. Taiko, se pojavlja v nasadih črnega bora v 1pd·dstojnem sloju 
najprej in v najve~ji množini jesen (Fra~."~inus ornus),: za njim p:rihaja Črni gaber 
(Os'trya carfJinifolia), ki podsto~ni sloj ;mo.čno zgost•i in z-g.radi. izdaten polni1lni ~loj; 
slednj·i.Č se uveljavljajo šele hrasti kot zaključna faza prog.resivnega razv·oja, ki se 
bolj al:i manj pribLižuje prvotnemu, nedegradiranemu stanju gO>zdne skupnosti (bio-
cen,o,ze) z njenim znaoilnim ekološ'ko...Jbiorloškim okoljem, poHehnim za neokrnjeno 
živ~jenj.sJ:c.o .silo .g:o2Jda. 

V tej .zvezi .je treba poudariti, da Črni bor ni le odličen pionir :go.zda na degr.a-' 
di·r~nih rkrašk-ih tleh, marveč :d.a ima tudi v .gospodarS'kem -pogledu svojo nedvomno 
vrednost z razmeroma hitvim . priraščanjem (tudi 4-5m3 povprečnega letnega pr.i
ra•stka na hektar), s ceno sv•o-jega lesa v raznih .so.rtimentih, s 1.p1·o uz\"odnjo smole, 
z hujn~m naravn~m pom•lajeva1njem itd. V go.zdni združbi črnega gabra z ojstrica 
(Seslerieta-Osh')'etu.m,), ·k· je ·doma•la "sto:v·etna •Z naj,večj ;~m delom na.š.e l<•ra&ke go,:z;d
ne vegetacije, bo imel .zato· črni bor 'V lkoliiJkor mo1goče prirodni g{}zdni -združhi tudi 
\' rbod·oče svoje mesto in svoj ustrezni -količmsiki delež {20-40% lesne mwse). 

V južnih legah hudourniškega področja v Istri (Sočerga, Črni kal, Osp itd.), 
na apnovitem flišnem zemljišču, je ,pr~orr.o:člj O.-vn iPOJgozdD.van:j.e z al.etJYSlk-im (Pinus 
halepensis) in brutijskim bororn (P. brutia), ki sta tukaj primernejša od hnega bora. 

20. S pogoodovanjem ~e ·ne smejo :traj'llo ustvarjati monokulrture. Za·vedati se 
moramo, -da črni hor kot rg<lavna porgozd,ov:ttJlna vrsta ni .dokončna <irevesna vrsta in 
da m·onotkulture črnega hora. kakršne je v .veliki mel'i ustvarjalo dosedanje kraško 
pogozdo,vanje, rniso n14i :hio.loški niti ekonomski cilj kraŠikega .gol!darstva, marveč 
da s·o predvsem sre.dstvo tZa zaJŠ·čito . kraških zemlji.šč in za . i~bo·ljšanj.e njihovih 

. slaibrih ek·oloŠlkih rq·zmer. Zara.di tega je treba 1r.·ri pognz.d:ovanju do skrajnosti Č·uvati 
pr:irodno grmovno in d·revesno· vegeta·cijo, uporarbljajoč jo kot zaščito drevesnim 
sad1lkam in semeni.cam. Razen grmovne 1n drevesne vegetacije· listavcev je treba 
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sknb,no Čuvati t_ud.i hrim~e {juniperus cormnunis), !ki S 6VOj•O .gosto rprirthono rat:r~jo 
dobro varuje mo-čno dcgrad.irane pašne ·površine ter daje naJboljšo zaMito po
mlacLku. lz <is.tega razloga je .treba VIČasih rpnizamaša:ti celo nezaželenemu plevelu, 
kako·r rohi.di, ,travi i . . dr. 

Tako bodo nastajali mešan!i sest<>ji iglavcev, zlasti bora, ·s polni·ln.im slojem 
listavcev, ki ·opra:vlja tako važno funkciJo •mehamične in ·bi·ološ!ke .zaščite ·ter iz.bolj
ševanja tal, hkrati .pa pospešuje ste.gnjeno rast <in čiščenje .debel igla.rvcev ;y nad
stojncm ·drevesnem sloju. V •ta namen naj se tudi pra.mine v m•ladih ho•rovih kul
turah po možnosti izpopolnjujejo z !i~Stavci. 

21. Pri 1pogo~dova-nj·u ikra.sa ,na .skrajno degra.rd·iranih zemlji-ščih, izpostavljenih 
močni s·ončni ;pr~peki, !SUši, burjri :in •vodni ero•ziji, kjer je pokazalo .pogozdovanje 
doslej slwb uspeh, ·naj ISe upo-rablja rgne,zdna m·etoda sajenja .. Sadike ·oziroma iz 
poseja.nega semena vzrasle J.Semen:ic-e se v gostej.ših .gnezdih {skup~nah) ~aže branijo 
škodljavih zunarnj•ih vphvov (suše, vetra, ·dežnih !ploh, erozije, plevela), hkra:ti pa se 
med njtirmi samimi razvjja tblagodejnoc ·tekmolVanje (konkurenca) v smiS!lu pPirodnega 
izbo.ra (selekcije). Gnezdna metoda po.go.~dovanja se pr1poro·ča .zla~ti na g.reben::ih in 
pohočjih, i~postawljenih hudi 1burji, ,dalje na močno za:tr.avbjenih .povnhnah in na 
požar.iš·čih, kjer se je razbohotil plevel. 

Gn~zda v veEkosti 1-3 .m3 ·tvoTij-o gosteje sajene sadike .(5-10 nam:). Nji
hova ·velikost, razpored in gostota se prilagajajo terenskemu mikror:eliefu in dru
gim ekoJoškim pog·ojem ze.mlJji.šča. Gnezda so pionirska žarišča bodočega go-zda. 
Ymesne p.razn-ine se po -po•trehi izpo·polnjujej1o z ustreznimi vrotami, če jih naravni 
gozdni tpomlatdek .sam •ne osv01ji pravo·čarno ;1n v zadootll'i mer:i. 

Gnezdno sajenje je pripor·očljivo tudi pri umetni pTemeni (k·onJVet:Z·ij-i) raznih 
.monokultur v mešane sestoje, 1kako·r se to že ri.zvaja pr.i premenah ·s podsetvijo 
semena. 

22. Za us,pešno ;po-gozdovanje ·sta odlo-čilne važ-no·s.ti kak'o·vost sadi!k oziroma 
semena ·in .pravirlna ·delo~~ma tehnika. S "J:cakovos.tjo sa-dik oziroma semena razUJIDemo 
izvor {proveni enco), izbiro ustreznih vr!St po bi'Oloških in gospodarskih v.iod-ikih, 
zdravstveno stanje oin razvitost sadilk, kaikor\r.ost in č.ilost .semena i td. - Ddovna 
tehnika ~se mora v čim popolnejši me.r,i prilagojev;;t-i krajevnitm rasti<šon.im razme
ram, ].2jkOtriščajoč v:se U!godno·sti •in izbogaJVaj•o.č vse neugodnosti. manj.šega in naj
manjšega P'r·ostor.a, tki jih razgihani mik.r-ore:l'ief kraškega ozemlja v tolik-širi mer.i 
diferencira. Uporaba J<a!kršndkoli ša.hlone hrez ustreznega pri·la:g:ojeva·nja najožjim 
lolkalnim ekološ'koiom .razmeram hi 'bila zgrešena in bi spravljala uspeh po;g·ozdo
vanja v precejšnjo negotovost. 

Z:b:i r;;l!nje gozdnega semena ·v -bližnjem oprogozdovalnem okolišu in s kakovostno 
najboljših "Semenskih .dreves ,oziToona sem:ens.kih sestojev na en~ strani ter vzgoja 
kakovostnih sa.diik v manjŠi'h lokalnih dreve-snicah v območju pogo2Xlorvališča na 
d·rugi strani sta najholj1še ja:rn.stvo .za ·d·oher uspeh .pogozdovanja, ne :prezir.ajo·Č se
veda tpri tem pravilno .ravnanje s ·Sa:dikami i>n ustrezno delovno tehniko. Za vZJgojo 
kvalitetn·ih .sadik je , va•Žna- predv~em .do.v-olj redka setev v drevesnicah. - Meril.o 
za ocenjevanje .po•go,zd.o·valnega uspeha naj bo v prvi vrsti kakovost nove naosadbe 
'in šele 1na drugem me&'tu njen površinS'ki •ohseg. 

23. Spričo dejstva, da se vtlagajo v po•goz.d01vanje in obno·vo go-zda na krasu 
ogromna &re.dst-va 1n da ristoča.s.nro 1propadajo veLike pogozdene in go·zdne :površ.ine 
zaradi premajhne budnosti in nezadostnega varovanja (uničevanje gozdnih nasadov 
in gozda po požaru, ekstenzivni 1pa.š•i, :pretiranem :srteljarjenju, nedovoljeni sečnji, 
napadu ~ivals!kih Š·k.o·c11jivcev in 'g1iv-i·onih ho·leznih itd.), je prvi in najučin'kovitejši 
ukrep v izdat·ni zaščiti obstoječe gozdne in grnri.ščne vegetacije ter go·z·dnih nasa:db 
preq uničevalnimi silami ~ž•ive •in mrtve IJlarave. 
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24. Dasi je neposredni in poglavitni namen pogozdovanja krasa v zaščiti tal 
pred nadaljnjo degradacijo in v njihovem postopnem izboljšanju, kar· vse zagotavlja 
večjo in boljšo pr'(;izvodnost \kraške a:emlje, moramo vendar v čim večji mer:i upo
števati ,tudi nep·o·sredne 'g .. ospodar,ske potrebe in jim skušati zados-titi s čim večj·o- in 
čim h-itrejšo proizvodno sposobnostjo- n-Gvi:h nasado-v. Ta cilj je dose:gljirv z ustrezno 
izhiro hiho ·rastočih i.n gospodarsko vre~i])ej.š.ih drevesnih vr.st. V is<t.i namen naj se 
v večji meri p·ospešujej10 tudi razne V•r.ste :Sad.nega <l•revja 0kostanj, oreh, češ-nja i. dr.). 

Spr.ič·o dejstva, .da domači kostanj nezadržno propada zaradi raka ,(Endothia 
parasitica), .g.a ne okaže več po·s,pešev.a_~ti. Namesto njega naj se uv.a.ja kitajsk~ kostan-j 
(Castanea mo.Zlissima), ki je o-dporen proti raku. Zna-nstvena razi·siJwrvalna služba naj 
skuša najti naravne (avtohtone) tlYr•imerke ·domačega kostanja, ki so .o'dporni p>roti tej 
gl1vioni bolezni, ozi,roma naj sku~a takš·ne primerke vzgojiti z uporabo sod'obne 
ge:ndke (.selelkcija, križanje, cepljenje). 

P·osebno poz-o,lm·o~t .zaslu2i v tej zvC~Zi ro'bin.i!ja al·i nep,rava alkarcioa (Robinirz 
jJseudoaca-eia), ki je na močno .degradiranih in erozij-sko dina:mičnih terenih (zlasti 
na flišu in peščernh tleh) IQdličen pi'OniT 1n predočuje veliko gospodarsko kor.ist 
(.kurivo, .trbno kolje itd.). tPoudanitsi pa je treba., da pogo-stno sekanje roibinije spre
minja .to drevesne vrsto v nasilen p1level, ki -se močno š:iri, O'SIVajajoč velike · po
vršine slah:o zaraslih ~n degradi:ranih kr.ašlci:h gozdov, grmiiŠČ i.n nasa·dlb. Robin~ja je 
najho1jš·i primer drevesne v.rste, 1kri lahko b-iološko· ~n ,g;ospodar.sko veliko koris-hi, če 
z nj'O pnwi1no .gospadanjmo, in njen razmah pr.avoča.sno hrz.<lamo. 

Podoben pojav vidimo tii.Ldi pri paj~esenu ali smr.dljirvcu ( Ailantlms glandulosa). 
Pajes·en je zdo .hvaležna in hitro rastoča drevesna vrsta za najsl.a:bše, puste in kam
nitne terene z močno sončno pripeke. Pajesen je še skromnejši od robinije, vendar ne 
prenaša hude bm'j.e. Njegov les je v suhem -stanju bel jn itd kakor kos·t ter upo
raJben ·za iz;dolavo pohi!Štva. 

25. Enak(} na.nn poleg bioloških vidikoN 'predvsem •g·ospodaTska potreba narekuje 
čimprej.šnjo pretv·orbo holj aH manj čisttih bo,rovih na:Sadb v mešane sestoje. Med 
20. in 30. letom so kraške lborove kulture zrele za ·začetek :premembnega (konverzij
skega) postopka. Stare avstrijske borove kulture so v glavnem že davno opravile svojo 
melioracijtSko- funkc-ij-o in je č~ za lllji-hov~o premene že .dolg·o za,mujen. V splošnem 
ne prirašča:jo več mnogo ter -so žari.~ča različnih nezgod (požari, vetrolomi, led:o
lomi, živalsiki škocLljivci, gLivične bolezni itd.). T1ni prez:reli ses·toji naj se izkoriščajo 
s smo-larjenjem in ko je za:.gotovljen , v njih pomladek bodočega mešanega sestoja, 
naj se postopno ·odstran,ijo, vendar .tako, ·da ohlfanimo v nj~h ustrezen delež bora 
kot ,bi·olooko· .i'll .goS!podarsko va,ž;n.e drevesne vr-ste. 

Spr,ičo važnosti in nujnosti premene ho·lj aJ.~ manj čistih borovih nasadb v 
mešane sestoje rf:er njihovega izkori~ča.nja (sečnja bora zaradi gospodarske zrelosti 
in smo•larjenja) naj se čimprej izdela go,gpodarski premembeni načrt, ki naj razvJ'Sti 
kraške ho·rove nasade po stopnji prememhene II)Ujnosti in po- pohebi .gospoda.r:Skega 
imcoriščan'ja, upoštevajoč istočasno 1budi tehniko same premene v njen1h glavnih 
fazah. 

D. P·oskusne površine 

26. IP~remaJ,o 1pažnje in časa se posveča ;posku50'1ll, njihov:i rezuHat·i se premalo 
i?>kori,ščajo .za prakso. S p<rskusi v Ta:zličnriih ekoloških razmerah in na več krajih se 
ugota·vlja 'US'pOŠnost še neprei.zkušeni.h hiioloških vidikov in metod de1ovn.e tehnike 
pr.i pQlgoz.dovanju jn ob.nov>i ·gozda, preden se določeni b·iolo·~ki vid.i!k ali določena 
delovna tehnilka uvede v splošno OJPerativno prakso. 

Na terenu je •hi1o .zastavljen~h precej raznih ~poskusov, ki pa 1SO ·os{ali bolj. ali 
manj brez koristi, ker se njihov ra:zvoj ;in uspeh P'remalo rp:roučuje 1n pridobljene 
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iz.ku·Šinje pTemalo .izkoriščajo. Primer uspešnega po:skusa je setev iSemena črnega 
bo-ra i z rolke po 1pa>Šnem zemljišču na Jamprovnoiku pri Po-dgoJi ju (Istra). Ta poskus 
naj hi se ponovil na več kraj/ih, na obdelanem in neobdelanem zemlj1iUu, upošte
vajoč pri tem ust·r~zne etkol'oš.ke raz.mere in pravi čas setve. 

27. V so-deLovanju s pokl'ccimi strorko·vnja.ki naj osnujejo področne okrajne 
upraiVe za gO'zda·~ tvo ma slovenskem krasu 3-4 vzoma eksperimehta.lna in deman
straoij.ska 1polja v velilk.osti po 4-5 ha na kraškem (apnenčastem) in 2-3 na Hišnem 
svetu. P.ri izbiri teh polj naj se upoštevaj'O rrazličn1 ekološki po1goji, tipični za 
posamezne :kraške {Istra, postonjski, .soža:nski, go-rišiki kras) in flišne !predele ,(istr
ski, hrkinslci, Vliopa.vski fHš), ter .raz.l:ične .degmdac.ij:ske stopnje. Poskusne ploskve naj 
bodo izhrane tako, da se bodo mogle s ča·s·om š11riti in povečati na večkratno po
V•liŠino. Na teh .po·ljih se ho-do zastavljal·i razni pogoz.dovalrri (mel'ioracij-ski) poskus~i 
glede hiolo·~ko-ekolo·Šilcih u1 -or,gan.izacrijsrko--tehn~čnih vidikov po -določenem, dobro 
premišljenem načrtu. Pr.i izbiri posikiusnih polj, ·i~delavi naČT-ta za vegetacijske po
skuse ·in pri kontroli na~d njih;(}vo izvedbo naj .sa.delujej-o .stroikovnja)c1 pe.d~ogi, 
fito·socio.log.i, tg-o~~darJi-po~go.z.dorvaki krasa, hudourni'Ča•rj ·i i . .dr. Pos'k~sna polja bodo 
imela veliko v.z-gojn~o (šolsk·o ), .d·OllruanentaTu'D i.n praktično· gospodarsko vrednost. Po 
po~rebi naj se ustan()IVli p·o·sebna k<>misi ja polklicruih strokovnja1kov in zastopnikov 
okrajev, 'ki naj_ ·vodi naka-zano- delo in skrbi za p-otrebna S·redstva. 

· E. Strokovno osebje 

28. Pogozde·vanje .]n obnova go.zda na kra·su narekujeta pobre.ho· pb strokovn'D 
v-isolko ~kvalilf.i,c.iranem ·ddo'Vnem kadru, iki ga 11,aJ krasu močno prim·anjkuje. Priporoča 
se velika skrb .za izbor Sltrolk·ov-nega ka·dra po na,čelu prirojenega veselja in glo
boke. ljubez~ do krasa an njegovega .go.spodar&tva ter skrb za 'stP01kovnO vzgojo 
loga:rjev, .drevesnič·arj_ev in pogOtzdwalil!ih delov,oA-ij ~ pr.irejanjem stroko-vnih teča
jev, polargaujem izpitov, širjenjem stmkovne literature, str:oko:v•nim'i eksknrrzij~mi, 
na:grajev~njem, terensikim nadzors-tvom in pou1kom itd. 

F. Sklepna besc~a 

29. Pogozd:O'vanje k.rrusa in oibnova .goz·da na krasu bosta imeli pravi u.s_peh, ·Če bo 
.postalo to priz.a.rdevanje la.s.t !Vsega kr.a.škega prebivalstva. Le--to bo s prav.im ·ra:zume
vanjem iJl pripavljenos1:j·o· ·na .ž.rtv-e podpiralo pogo-zdovalno ·in obnnvitveno akcijo, 
če ho prepričano, o njeni kor:istnosbi. Dokler opa bo čut-ilo to dejav.nost kot utesnje
vanje Jastnih kortl.sti qn lastn:iru!kih pravic -ter jo spremljalo z nezaupanjem ali celo 
S SOVražnim razpolorŽenjem, jo ho O•ViraJo- na· VSe naČine i.n ho njen trajni uspeh 
vedno d!vom:ljitV. 

Po·trebna je i·ozadevna vzgoja in pro-sveta kraškega preb~'Vatlsbva ) ki je enako 
va1Žna kakor .materialna ·sredstva ter samo 'prizadevanje za pogo:zd1tev krasa in ob
novo gozda na krasu. V tem pogledu ·je dos-edanja prilza.devnost IPOimanjkljiva in bo 
treba gozdars!ki prosve~i kr~kega .prebivalstva ·posvetiti več sknbi in truda. To 
prizadevanje ne sme priti navzkriž s kmetijsko prosveto, marveč morata druga 
dt:ugo ·pod:pirati ,z -iskrenim na~menom, da se s s:kupni<mi napori pomaga lk. i,zbolj·šanju 
kraškega g-ospo.darstva. 

Gozdarska .pro·sveta naj .zajame čim Ši'l'Še ljudske množice, predvsem pa š<}lsko 
mlad:ioo v osno:vnih, srednjih ·in .str01kovnih šolah. čuti se pomanjkanje ustreznega 
čtiva o pomenu -gozda .za člorveka in n.jego:vo gospodar:stvo. O tem naj bi se raz
pravlja.lo ·zla:sti pri pouku na;rav·oslovja. Treba je zainteresirati Jjud.sko obtlast o 
pomenu v.zgoje in ,propagande v tej smeri. 
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V tej zvez-i opo·zarjam{) na sestavek dr. M. W.raberja »0 hn·o1oškem in gospo
da:ns·kem pomenu .go.zda«, ki vsebuje mnogo -v:~goj.nega in ipi'O.pagandnega gra_,diva za. 
gozdarsko-prosvetne namene. (Izide v l. številki »Nove proizvodnje<< v Ljubljani 
1955.) 

.30. Zaradi strokovne povezave in O. . .zmenjave misE se ~pripo·roča, d.a se po·dobni 
študijski sestanilci ~in eksikurz.ije ;po kraškem svetu prirejajo tudi v hod-oče. Pobudo in 
organi;zacijo takšnih prireditev naj :prevzam.ejo okrajne uprave za gozdarstvo na 
kraškem .p-odročj-u. 

člani 1komi.s.ije za ugotovitve in .zaddjučike: 

Ing. VladislaJV Bdtr.am :(Ljubljana) 

Dr. Ma'ks Wraher (Lj.ubljana) 

Ing. Marijan šebenik (Nova GoriGa) 

VHjem Orel (Sežana) 

Ing. ·Petar Ziani (Zagreb) 

OBNOVA SUME NA SLOVENAčKOM KRSU 

(Knitak sadržaj) 

Pod gornjim naslovom objavljeni doprinosi rezultat· su savjetovanja kraških šum.ara 
u Sežani kod Trsta (24. V. 1954) te njihove studijske ekskurzije .kroz slo~cnački krš i Istru 
19..6.-27. V, 1954). Na savietovaniu ,ie saradiivalo cca 80 šumara sa p,odruč.ia slovenačkog 

kr~a i nekoliko gostiju iz susjedne Hrva-tske, dok je eksk~r.zija 1obuhvatila 40-50 učesnika. 
l. U uvodnim riječima pod naslovom "Sun ce i sj ena na slovenačkom kršu.< 

autor M. W rabe r sjeca se prvih pokusa, ko ji su pred 100 godina učinjeni u cilju 
pošumljavaonja go.log krša u ukolini Trsta. Ova .zalaganja u s1ijedecim decenij~ma pro
širila su se na čitavo područje slovenačkog krša; kod toga prip~da največa zasluga Kranj
sko-primorskom šumarskom društvu. U doba kada je osnovano to društvo (1875) počelo 

je zlatno doba pošurnljavanja krša, koje prestaje sa prvim svjetskim ratom, kada je slo
venački krš pretvoren u ratište (1914-1918). Rahi.i vihor i zatim italijanka okupacija 
uniWli su brojne kraške borove kultu~e i njihova pov.dina smanjena od 10.000 ha ;)a 
5000 ha. Sa oslobodjenjem počelo je godine 1945 novo zlatno doba pošumljavanja krša, 
koje u pogledu kvaliteta a naročito obima prevazilazi prvo zlatno doba. Tako ce kraške 
golcti vremenom dobiti zeleni pokrov i poditi životne uslove našeg nepokolebivog, otadžbini 
vernog stanovnika krša. Sabrani Člal'l.ci i studije izraz su savremenih pogleda 11a biolo
ško-tehničku i socijalno-privrednu problematiko pošumljavanja krša i ~okumenat na.šeg 
snažnog zalaganja za obnovu zaostalog krša a ujedno i svedodžba uspješne saradnje šumarske 
nauke i prakse. 

1 I. D članku >>S t u d i j s k a e k s k u r z i j a š u m a r a k r o z s 1 o v e n a č k i k r š 
i Ist rU« opisuje autor M. W rabe r trodnevnu ekskurziju i iznosi šumarsku probk
matiku u vezi pregledanih 18 objekata. Brojne fotografije ilustruju primerne objekte i 
predočavaju itinerer ekskurzije. 

III. Autor M. W rabe r pruža u raspravi »0 p ca ek o 1 oš ka i v c g c tac ij ska 
k ara 1: ter i s ti k a s 1 o v c n a č k o g · k~ š a<< prvo op ci ·tO!P-ografiSilci' li ekloJoMoi O!piS' 

slovenačkog kraškog područja, koje se proteže od Soče do Istre, od Tršcanskog zaljeva llo 
visina 900-1000 m u pr:igorju Julijskih Alpa i Dinarskog sistema na prelazu niskog 
više manje golog krša u planinski krš, pokriven visokom šumom. Niski krš pretstavlja u 
glavnom talasasti plato, ko ji se prostire u nadmorskoj visini . 200-600 m. 

Na krečnač.koj i dolomitnoj podlozi razvila se je za topljje kraške predele značajna 
dckalcificirana, kisela zemlja crvenica. Naša je crvenica vanredno bogata na Si02, koji 
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mestimice pokriva tlo u obliku pijeska ili kamenja. U tim kraškim predjeli r"na uspijeva 
čuveno vino teran, dok u šumama raste pitomi kesten in hrast kitnjak te brojno ~hugo 

acidofilno bilje. Osim krečnjaka kredne i jurske formacije na području slovenačkog krša 
pojavljuje se na v:elikim površinama eocenski i oligocenski pješčenjak nazvan f 1 iš. (Na 
orijentacionoj skici Slovenačkog primorja fljšno je područje šrafirano, krečnjačko nešra
firano). Flišna podloga po svojim fizikalno-hemijskim svojstvima bitno je različita od kreč
njačke i dolomitne pošto je nepropusna, stoga vlažna i hladna no jako podvrgnuta vodnoj 
eroziji, koja je mjestimice stvorila opasna bujična područja. Flišni tereni su izričito spo
sobni za poljoprivrednu obradu, dok su - kameniti krečnjački tereni sa plitki m sloj' em 
zemlje po prirodi odredjeni za· šumsku kulturu, osim terenskih depresija, gdje je sakupljen 
deblji sloj zemlje. Flišna tla mjestimice su kisela, dok su na mestima bogata na krečnjaku 
(do 50% CaC03 pa i više). 

Godišnji tok temperature pretstavlja diagram br. l, iz ' kojeg se Z;l različite kraškc 
predjele vide pararelnost i pravilnost, a uj edno i velike temperaturne 1 azlike za zimsko· i 
ljetno doba. Kroz slovenački krš prolaze godišnfe izoterme 10- 14° C. Za uspijevanie 
vegeta-cije na kršu naroči to je kritič·na vis-oka ljetn a v·rutina u drllištvu sa dugotrajnom 
sušom, pa i zimske niskc temperature u zajednici sa oštrom hurom nepovoljno uticu na 
vegetaciju , koju ne štiti snježni pokrov. Prevladjuju suhi i hladni sjeveroistočni vjetar, 
nazvan hura, i topli vlažni vjetar nazvan širok o. Obor-ina ima srazmjerno mnogo i 
variiraju od 1000 mm uz more do 2000 mm pa i više uz gornju krašku granicu (800-1000 m). 
Godišnje oborine prikazuje diagram br, 2, iz kojcg se vidi vrlo nepovoljni sezonski raspo
red oborina uz jal-u deprcsiju u ljetnoj sezoni, kada su zahtjevi vegetacije na vodi uslijed 
jake žegc najveci . Režim oborina je nepovoljan i uslijcd snažnih pljuskova, koji zbijaju 
tlo i odnose zemlju. 

Krečnjačka kraška tla izložena su opasnosti brzog zakrašivanja pa stoga imaju karak
ter apsolutnih šumskih tala. Zbog toga je šuma na kršu odločujuCi prirodno-privrcdni 
faktor , koji zašticuje tla od degredacije, skuplja i čuva vlagu u tlima i u vazduhu, povoljno 
utjece na klimu, popravlja degradirana tla, ~hiti plodnost ziratog zemljišta i td. Posredn::t -
korist šume na kršu dapače zilačajnija je od njene neposredne koristi. Zaštita šuma od 
dalj njeg uništavanja i pošumljavanje steriln.ih terena najefikasnija su mera za m1apr.edjenje 
gospodarstva na kdu. · 

IV. U raspravi »G 1 avne vegetacijske za j edn ice s 1 oven a č k og kr š a 
s d sobitim obzirom na šumsko-gospodarske prilike i mogučno
s ti meli or a ci j e« podvlači autor M. W ra. be r u uvodu, da je fitosociološko prouč. -
vanje vegetacije najbolje sredstvo da upoznamo ckologiju odrcdjenog područja i najsigur
nija osnova za melioracijH dcgra:diranog krša. Za.tim konstatuje, da je slovenački krš u 
florističkom pogledu prilično dobro istra.žen, ali da je fitosociološko proučavanje vegetacij~ 
na njemu tek u početnoj fazi. Vegetacijske zajednice slovenačkog krša u glavnom se 
podudaraju sa 7.ajednicama u Hrvatskom Primorju, koje su proučili I. Horvat i S. Hrvatic, 
a li su medjutim uslijed osobitih okoloških prilika Slovenačkog Primorja donekle diferen
cirane. Vegetaciju slovenačkog kraškog })Odručja čine u glavnom mediteranski, ilirski i 
srednjoevropski florni eJeme~1ti. Kraška flora osobito je bogata u pogledu vrsta i sadrži 
brojne rijetke biljke i endemite. 

Autor pruža kra:tku florističku, ekološku i privrednu karakteristiku šumskih zajednica, 
zajcdnica grmija 1 onih zajednica na pašnjacima, koj ~ dolaze u obzir za pošumljavanje. 
Produktivne zajednice na pašnjacima i livadama nisu predmet njegove raspra.ve. Poseban '1 
je naglasak dat dinamici vegetacijskog razvoja, koji je na haškim tlima vanredno živ i od 
osobite važnosti za melioracijske mjere. Opisane biljne zajednice su slijedece : 

l. Q r.t e 1' ";e t. o - Ca r jJ in e l 1t m ori en la 1 is obuhvaca .tek uza.k po jas uz more 
u TrUanskom zaljevu i prostirc se do ruba kraškog platoja (200-250 m). Zbog preko
mernog izkoFištavanja zajednica je opcenito ekstremno degradirana te nalazimo istu samo 
u obli_ku više manje skopljcnih šikara. Njezini glavni biljni elementi su CarfJinus orien -
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talis, Querws -pubescens, Acer monspesulanum, Fra.:'(inus onms, Prunus mahaleb, Ostrya 
carpinifolia, Paliurus aZtst?·ali s, Ruscus aculeatus, Asparagus awtifolius, Viola hirla, Litho
spennu.m fJurpm·eo- coerule"ltm, Agrost:is castellana i cb·. 

U najtoplijim predjelima tog pojasa pojavljuje se lokalno posebna subasocijacija 
Q Ite rc et o - Car fJ in e tum o r ient al i s q ue rc et o sum ili ci s, gdjt; uspi
jevaju izvjesni elementi zejednice Orneto-Quercetmn ilicis, naročito Quercus ilex: na 
ovu asocijaciju u Hrvatskom Primorju neposredno nadovezuje se zimzelena asocijacij a 
Orneto-Quercetum ilicis. 

2. Od morske obale prema unutrašnjosti slijedi zajednica Se s Zeri et o- a 1t tum
n a Zi s- O str yet um car jJ ini f oli n e, glavna šumska zajednica odnosno zajednica. 
grmlja slovenačkog kraškog područja, Jwja dostižc do visine 20_0-600 m, u Istri čak do 
800-900 m. Poput prve je i ova zajednica u glavnom vrlo degradirana, a prostire se sa 
svojim degradacijskim stadijima na pretežnom dijelu slovenačkog krša. Ostrya ca.rpinifolia, 
glavni element te zajednice istice se svojom vanrednom životnom snagom i sposobnošcu 
regeneracije. Najvažniji biljni elementi te zajednice osim crnog graha (Ostrya carfJini
folia) su slijedeCi: Quercus pubescens, Qu. cerris, Qu. sessiliflora, Fraxinus omus, Acer 
campeslTe, A. oblusatum, Prunus mahaleb, Tilia gra.mlifolia, Sobus torminalis , S . aria, 
Ulmus camtn·estis, Corylus avellana, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Rhamnus 
rupestris, Berberžs· vulgaris, Crataegus monogyna, C. oxyacantha, Amelanchie1· ov alis, Vibur 
num lantana, junifJeru.s communis, Sesleria aulu.mnalis, Care~ lmmi lis, Asparagus teml'Ž
folius , Dictamnw albus, Cynanclmm vinceto; .. :icum, Pulmonm·ia angu st ifolia, Potentilla alba, 
Paeonija pe1·egrina, Geran·iwn sanguineum; Polygonatum officinale i dr. Ova asocijacija 
deli se na više subasocijacija: S. - O. terebint het o sum, S,- O. q tt erce to sum 
fJ u be sc e n ti s. S. -O. q ue,. c e to sum Se s - ili f Zora e. S. - O. q u e T c e to sum 
cerris, S.- O. fagetosum (so 1·betosum aTiae). Prelazi in na baz·iČim flišnu 
podlogu sa poscbnom varijantom. 

3. Q ue rc e t ·.o- Ca s 1t ane t ll.LID -s u hm ed ,j •t e ·r r a.n eu m je ~S:wbklimak>Sna 'Vegeta
cijska zajednica , koja je na području šumskog tipa Seslerieto-OstTyetum vezana na pr.e
djele sa debljim slojem kraške crven:ice. Zbog in.tenz'i:vnog iskorištavanja sačuvana je tek 
fragme~1tarno, uslijed raka kestenove kore (endotioze) još brže propada. Sloj drveca čine 
pitomi kesten , hrast kitnjak i hrast medunac, rjedje grab i dr. ; u sloju zeljastog rašca. 
pretežno su zastupani acidofil.ni elementi (Calluna vulgaris, Genista sagiltalis, G. ger
manica. G. lincio1'ia, Luzula MnnfJestris, L. nemm·osa L. pilosa, Serratula tinctoria, Lathyrus 
montanus i dr.). Posle uništenja šume razvije se vriština (Calluneto-Genistetum jJi losae). 

4. F age tum se sl e ri e t o s u m autumnalis tvori treti visinski po jas vege
tacije na slovenačkom kršu i pokriva južne padine Alpa i Dinara u visini od 600-700 m 
do 900-1000 m . .T avl ia se lokalno u hlad nim kraškim kotlinama i na visinama 500-600 m. 

1• I ovaj šum,s.k.i .t:ip .takodjer je cest<> degradiran u ·šikare .ili je uopce uniften. 
5. Asocijacija Carex humilis i Centaurea rupestds najviše je proširena 

i gospodarsko najvažnija zajednica na ,pašnjacima, koja se je razvila degradacijam iz 
šumske zajednice Seslerieto-Ostryetum. Vanredno široki predjeli ovakvih kraških pašnjaka 
sko.ro 'PO·Lpuno su steriLni ~~ va.pe za melioracijam ,i po&umljavanjem. P<>slije melioracije 
pružaju dobru pašu pa se koriste i za košnju. . 

Ovaj vegetacijski tip floristič,ki je najbogatiji i sadrži mnoge rijetke i endemične 

biljke. NajčeUe i najraznovrsnije biljke su: Carex lmmilis, Centaurea rupestris, Sature}a 
montana. S. subspicata, Euphorbia nicaeensis, Anemone montana, Croeus variegalus, TIH
lictrum minus, Linum narbonense, Plantago m~genlea, Inula ensifolia, l. Hirta, I. spiraei
/olia, Dorycn·ium germanicum, Teucrium monlanum, Koeleria splendens, Chrysanthemum 
liburnicmn, Genista siltvestris, G. sericea, ]urinea mollis, Veronica spicata lr·is Cengial~i 
var. illyrica, Anthyllis vulneraria i td. 

6. Brom et o- C h r y s op ogon etu m gr y ll i je pašnjačka zajednica, nastala iz 
šums~ih zajednica Querceto-Carpinetum orienLalis i Seslerieto-Ost1·yetum terebinthetosum. 
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Zajednica je izričito kserofilno-term.ofilna i pruža slične gospodarske i meliorativne moguc
nosti kao i prije pomenuta zajednica. Fizionomski pečat daje joj visoka trava ChrysojJogon 
gryllus, često nalazimo još i biljke Dm·ycnium herbaceum, Onosma javor/tae, Eryngium 
mrtetlzystinum_. Carlina corymbosa, Fest:uca vallesiaca, Andropogon isclzaemum. i mnoge 
druge, koje su zajedničke sa prije pomenutom asocijacijom. 

7. Zajednica Sesle ,ria ]uncifolia i Care-x humilis nastala je osiroma
šenjem visinske varijante zajednice Carex lmmzlis i Centaurea rupesb·is. Razvijena je u 
visinama iznad 600 m, na položaj"ima ko ji su jako izlože.ni buri i daje vr lo lošu pašu 
pošto sačinjava biljnu zajedn.icu u glavnom sa trdolisnom Sesleri a juncifolia, koju red()
vito prate Carex /zumilis, Anthyllis ]acqu·ini, Globular·ia cordifolia, G. vu.lgaris, Genista 
sericea, Fu.mana jn'OC1l-mb~lS, Seseli Tommasin-ii , Satureja montana, Muscari bolryoides, 
Potentilla Tommasiniana, Pediculm"i.s Ftiderici Augusti, Omithogalum Kochii i td. 

Vegetacija na flišu je mezofilna oaza usrijed termofilno-kserofilne vegetacije k~ečnja(
kog krašk<:>g područfa. Na flišnim terenima nalazimo u glavnom d-ve šumske zajednice, 
koje pre.tsta:v.ljaju edafsko us1o;vl.jen vegetacijski klima,ks: 

8. Q u e 1· ce to- Car fJ in etu m su b me di t e ,r r ane um submediteranska je vari
janta srednjoevropske šume QueTCeto-CarjJinelmn. Vjerovatno je relikt iz ledenog doba, 
pošto je u postglacialno doba po razvijajucoj se terroofilnoj vegeta~iji snažno potisnuta 
i douekle promenjena. Ovu šumsku zajednicu sestavljaju u svim slojevima u glavnom 
mezofilni srednjeevropski elementi (Quercus sessiliflora, Qu. peduncttlata, Carpinus betu
lus, Acer fJSendojJlatanus, Popolus tremula, Betula verntcosa, Ulmu.s montana, PrunuJ 
avium, Malus silvestris, Alnus glutinosa, Evonymus eu.ropaea, Sambucu.s r~igra, Hu.mul.us 
lupulus i dr.); uz njih dolaze manjebrojni termofilni submediteranski elementi (Ostrya 
carpinifolia, Fraxinus ornus, Sorbus tonninalis, S. aria, Qu.ercus jmbescens, Quercus cerris, 
Castanea sativa, Lonicera cajJrifolium, Ruscus aculeatw, Co?"Onilla emeToides, Colutea arb;J-

. rescens, Sesleria autumnalis i dr.). 

9. F a ge t u m s u b me d i t e 1· r an e u m pokriva Hišne terene iznad 500-600 m, na 
sj.evernim položaj ima vec iznad 4.00 m. Sastavljaju ga pretežno mezofilni elementi konti-· 
nentalnih bukovih šuma (Fagetwn monlanurn): Fagus silvalica, Ace1· pseudoplatanus, A. 
f!lata.noides~ Ulmus montana, Prunus avium, Lonicera xylosteum, L. alpigena, Dap!me 
mezereum, Corylu.s avellana, Rosa arvemis, Asperula od01·ata, Hacquetia epipactis, Carda
mine bulbifera, C. trifolia, G. anneajJhyllos, Galium s'ilvatiwm, EufJhorbia amygdaloides, 
Paris quadrifoZ.ia, Pulmonaria officinalis, Cm·ex silvatica, Srmicula enrofJeea, Lilimn mar
tagon i dr. Uz njih dolaze manjebrojni termofilni elementi: Sm·bus aria, S. torminalis, 
Fraxinus ornu.s, 0strya carpinifolia, Labumum anagyroides, var. Alschingeri i dr. 

V. U članku »S u m a rs k a p r o b l e m a t i k a s l o v e n a č k o g k r š a« autor 
V. Be 1 tram konstatuje, da slovenačko kraško područje obuhvata cca 254 000 ha, od toga 
otpada na šurosku površinu tek cca 51 000 ha (.~0%). Šume se na laze u vrl o lo šem stanju, 
pošto jed va 19.000 ha (7 %) pokriva ju visoke šume dok ima ju niske šume i ~ikare sa 
32 000 ha (13%) jedva 1/4 normalne drvne zalihe. Za postignuce odgovarajuce biološke i 
gospodarske ravuoteže izmedju šumske i nešumske površine, potrebno bi bilo prvu _pove
cati od 20% na 35%, to znači, da bi trebalo pošumiti još cca 38.000 ha kraških goleti. 

Stauovnici kr~a troše godišuje 230.000 m& drveta od toga cca 182.000 m8 drvda 
za loženje i cca 48.000 m3 gradjevnog drveta, dok godišnji prirast iznosi cca. 100.000 m3, 
od ko jega bi se moglo lskoristiti tek cca 25.000 m3 kako bi se iscrpljene šume 
popravile. Za melioraciju kraških šuma potrebne su dakle bitne i efikasnc mjere, 
naro~ito odgovarajuca kategorizacija zemljišta u šumske i · poljepr,ivredne pov..rŠjne 
i melioracija istih te unapredjenje poljeprivrede uopce, konverzija niskih šuma i šikara 
u srednje i visoke šume, ograničenje iskorištavanja šušnja, paše i sječe, pošumljavanje 
sterilnih površina, promjena monokultura u mješovite šume, racionalizacija potrošnje 
drveta, naročito ogrijevnog, opčenito poboljšanje privrednih i kulturnih prilika i td. 
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VI. Clanak )>P o,š um Lj ava nj e kr š a« pruža istorijski pregled pošumljavanja slo
venačkog krša od prije 100 godina do danas. Autor V. Be 1 tram analiz-ira razvoj 
radova na pošumljavanju, zakonske propise o pošumljavanju krša, osnivanje rasadnika, 
snabdijevan,ie sa sjemenom i sadnicaiha. opseg pošumliavanja i uzroke uspjeha te ne
uspjeha. Na slo-v-ena.ok<Orn 1lcrš·u biJ.o je do g. 1918. pošumljeno cca 10 000 ha kraški·h goleti. 
Za vtijeme talijanske okupacije S.lovenačkog Primorja pošumilc su se tek neznatne povr
šine. U godinama 1947-1953 na novo je pošumljeno cca 4800 ha i cca 2300 ha popu
njeno. Kod toga je utrošcno 11,874.000 sadnica i 9000 kg sjemena četinjaca te 5,000.000-
sadnica i 48 000 kg sjemena listaca. 

VII. U svorne doprinosu ))z a b o 1 j i i u s p e š n i j i r a d« analizira V. B e 1 t r a m 
uzroke neuspijelih pošumljavanja na kršu u prošlosti i sadašnjosti. Najvažniji uzrok bil.a 
je velika udaljenost rasadnika od objekata za pošumljavanje, što je prouzrokovalo velike 
gubitke u vremenu od vadjenja u rasadniku do sadnje na terenu i razliku u klimatskhn 
uslovirna. Stoga prosječni uspjeh nijc prev.azila2.io 29%. Otkako su na kršu brojni lokalnt 
rasadnici osnovani u blizini terena, koji se pošumlja.vaju, uspjeh u pošurnljavanju popeo 
se prosječno na 68%. Ostali su uzroci neuspjeha: pregusta sjetva u rasadnicima, što 
ima za posljedicu slabo razvijene sadnice, nedovoljno ili nepravilno djubreni rasadnici. 
nedovoljno pljevljenje i prašenje, sadnja biljaka na terenu suviše duboko i td. Za bolji 
uspeh li pošurnljavanju preporučuje naročito, da se rupe izkopaju mnogo prije sadnje 
i zatrpaju sa zemljam, nadalje blagovremenu setvu sjemena na odgovarajucim staništiroa. 

VIII. U č1ančitu ))Prednosti sad nje u ran oj j ese ni« izvještava M. Ob ra
d o vic o vanrednom uspjehu jesenjeg pošumljavanja u okolini Titograda .. Sadjene su 
sadnice aiepskog i primorskog bora u zemlju, koja je bila prije toga obradjena, prozračena 
i prvim jesenjim kišama nakva>Šena. Rupe su praviLi ·sadiljem, gv.ozdenim mačem za sad
J .::.uJC · u guo .. . v.""""'" 1 :c., .. JtJ, l::J::> I 1 1::15~ posum1h su uzastopce 15U, .'>0, i :14 ha kraških goler.i 
i postigli u prvo'j godini 98, u drugoj 75 i u trecoj 97% uspjeha. Sadnice, koje su sadjene 
u jeseni 1950, postigle su do jeseni 1954 prosječnu visinu iznad 1m. 

IX. U raspravi , ))Nešto o tehnici pošu·mljavanja na _kršu« obradjuje 
P. Zi ani pitanje pošumljavanja otvorenih šikara (garrigue} i sadnje u gnijezda. Na 
kraškom terenu više ili manje obraslom grmljem potrebno je sijati i saditi u zaštiti grmija 
i kod toga hirati stranu, koja je suprotna pravcu djelovanja najnepovolnijeg faktora. Za 
zaštitu od bure potrebno je sijati i saditi na južnoj i jugozapadnoj strani, za zaštitu od 
suviše jake insoiacije na sjevernoj i sjeveroistočnoj strani grmija. Ako djcluje više nepo
voljnih_ faktora jednakog intenziteta, potrebno je sijati i saditi medju grmlje. Za vrste 
drveta, koje se nalaze u arealu njihovog optimalnog uspjevanja, upotrebitemo sjetvu ako 
tla nisu suviše degradirana, u protivnorn slučaju upotrebicemo sadnju. Kod izbora tehnike 
pošumljavanja za degradirane površine, ko~e su obrasle gnnljem, potrebno je .voditi računa: 
l. o c.kološkirn zahtjevima izabra.ne vrste .i o a.rea1u njezino·g optimalnog uspijevanja; 
2. o l.lep c~ . u degraclaCIJC zenHJlsta; :). o vismi, gustini i ztvotnoj snazi grmija; 4. o snazi 
djelovanja najnepovoljnijih ekoloških f<J,ktora; 5. o cilju pošumljavanja. Osim grmlja 
pruža zaštitu i visokoraslo zeljasto bilje i blokovi kamenja. Autor daje detailnija upustva, 
gdje treba za mcliora~ijske svrhe upotrebiti slijedeče vrste drveca: alepski bor, crni bor, 
primorski bor, čempres i h-:-aste: zeleniku, medunac i kitnjak. 

Umjesto sadanjeg načina sadnjc pojeclinih sadnica u ·rupe preporučuje autor za degra
dirane k~aške predjelc sadnju u vece krpe ili gnijezda, pošto ovaj način ima više bioloških 
prednosti:' sadnice uspešnije takmice sa zeljastim korovom; ranije si stvore odgovarajucu 
mikroklimu, Jakše osnivamo mješovite sastojine i td. Te.hnika sadnje u gnijezda ovisi o 
ekološkim ~prilikama staništva, o vrsti i veličini sadnica i td. Gnijezda mogu da budu 
različito velika, broj sadnica u istima variira od 3-35, nji.hova medjusobna udaljenost 
iznosi 10-50 cm. Za cmi bor na srednje degradiranim tlima u području zajcdnice Sesl fJ 
rielo-Ostryetmn se preporučuje gnijezda po 15 sadnica u rupi površine 0,4 m2• Udaljeno;;t 
izmedju gnijezda iznos! 1.5 do 2,5 m. Poput sadnje preporučuje i sjetvu u gnijezda. 
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X. U svojoj trecoj raspravi ,,J zbor vrsta dr vec a za ~um sku me 1 i or a ci ju 
cl eg radira nih kraških po vrš ina« obradjuje P. Zi ani važno biološko i eko
nomsko pitanje · izbora vrsta drve{a za pošumljavaoje krša. Kod toga na vodi mišljenja 
raznih domačih i stranih stručnjaka i rasporedjuje problem u dve grupe: l. Za melioraciju 
degradiranih kraških terena treba upotrebljayat,i autohtone vrste listica, koje su najviše 
:prilagod9ene kraškoj sredini. 2. Potrebno je upotrebljavati u tu svrhu pionirske vrste 
četiojača (borova), koje p~pravljaju degradirana tla i pripremaju ih za autohtone vrste 
listaca (hra,<;tova idr.), koja imaju vece zah1:jeve. Autor se pri1ključuje drugoj g:mpi :i. uspješno 
dokazuje ispravnost svog stanovišta, oslanjajuCi se kod toga naročito na tekovine dinamiH:e 
fitosociologije u pogledu progresivnib i regresivnih stadija vegetacije, koji obično imaju 
svoje karakteristične biljne indikatore. U stadijima, koji su jače degradirani često nalazimo 
izolirane primjerke ili grupe autohtonih vrsta prvobitne klimaksne šumske zajednice, koje 
dobro uspijevaju i poslije seče snažno tjeraju iz panja. Ovo im omogučava duboko korenje 
koje iz dubine crpi potr.ebnu vodu i hranu. Medjutim ako ove iste vrste drvcca na ovako 
degradiranom zemljištu sijcmo ili sadimo. obično ubrzo propadnu pošto ne podoose oštrih 
ekoloških uslova degradiranog terena. U tome smislu naročito su osjetljive razne vrste 
hrasta, koje dominiraju u submcditaanim šumskim zajednicama. Medunac se u početnim 
stadijima progresivnog vegetac.ijskog razvoja ne pojavljuje spontano, odnosno sijan ili 
sadjcn nete da se od.rži• sve dotle ~-ok pionirske vrste niso popravile ekološke uslove. U 
ra~ličitim vegetacijskim područjima Sredozemlja predstavljaju ovakve pionire razne vrste 
borova. Ovo je saznanje sazrelo u 100 godišnjoj pošumljivačkoj praksi na kršu a novijc 
teoretske tekovine fitosociologije i ekologije poivrd.ile su njcgovu ispravnost. 

Autor je s-ažeo s·v.oja izla.ga1oja u slijedece ~aključke: l. PotTebno je utvrditi klima
togenu zajednicu i stepen degradacije kraške površine, koju želimo po~mniti odnosno mc
!iOI·irati. 2. Na jače degradiranim kraškim površinama ne mo.že se preporučiti upotreba 
v1:sta diveta iz prvobitne šumske zajcdnice, nego je potrebno sa pionirskim vrstama prije 
priprem.iti odgovarajuce ekološke p.rilike. 

XL U raspravi »Ek o n o ms ki p r i n c i p i m c I i o r a c ij c . d eg ra d i ra n i h 
kraških površina« preporučuje autor P. Zi ani, da se kod pošumljavanja krša više 
vodi računa o ekonomskim uslovima. Do sada su se sa šablonskim metodama pošumljavanja 
stvarale pretežno gospodarsko manje vrijedne monokulture. Troškovi pošumljavanja i zaš
titc kao i vrijednost dokinute paše znatno premašuju vrijednost n. pr. 50 godišnje borove 
kulture. Ekonomski značaj šuma raste s njezinom pov~inom i koncentracijam. Pošumlja
vanje krša mora da se služi perspektivnom ekonomikam zasnovanom na gospodarskoj 
koristi u dalekoj budučnosti 1 u ograničcnom opsegu. Ekonomski račun otpada kada je 
zasadjena površina izključivo zaštitnog karaktc1·a. Poznata je, da imadu gotovo sve kraške 
kulture više ili manje zaštitnu funkciju. 

Aut-or konsta:t,uje , da je stočarstvo bitni sastavni dio kraškog gospodarstva, medjut im 
da su postojece površine nedovoljnc za pravilnu ishranu stočnog fonda . Stoga je potl·ebno 
povečati proizvodnju stočne hrane melioracijam degradiranih površina; kod toga treba 
aktivno da saradjuje i šumarstvo. Preporučuje uvodjenje leguminoze Pueraria hirsuta, koja 
je u Dalmaciji pokazala vrlo dobre rezultate. 

Slijedeca mjera za unapredjenje gospodarstva je razvoj vocarstva. Odredjena porl
ručja slovenačkog hša (Sežana, Gorica, Koper) vrlo su podesna za uzgoj različitih vrsta 
vocaka. Racijonalna ce biti ona me!toracija degradiranih kraških površina koja teži za što 
ranijirn gospodarskim efektom. Pošto pošumljavanjem umanjujcmo poljeprivrednu površinu, 
autor predlaže upotrebu poljeprivrcdnih proizvodnih biljaka kod pošumljavanja, naročito 
onih vrsta drveea, koja o!)ziroln na svoju ekologiju sličc meliorativnom šumskom drvecu 
(trcšnja, višnja, badem, maslina, orah, smokva i dr.) Ovo voče obilato i rano rada, ali ne 
popravlja zemljišta. Stoga te vrste dodajemo kao primesu šumskim vrstama u podesnom 
poretku. Tako dobivamo meliorativno-produktivne ve.getacijske tipove, koji ispunjuju dv? 
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zahtjeva degradiranog kraškog zemljišta: m.eliontciju i proizvodnju . Obzirom na mjesne 
prilike prevladjuje meliorativna ili pak produkcijska uloga. U USA postaji specijalna 
naučna grana za melioraciju opustošenih površina nazvana »range management«. Metodu_ 
meliorativnih-proizvodnjih tipova ne smije se primenjivati šablonski; ona takodjer ne isklju
čuje čiste meliorativne šumske tipove koji su nam poznati iz pošumljivačke prakse. 

Xli. U doprinosu >)Po šum 1 java nj e u pr uga m !!« dokazuje V. Beltram_ 
prednost pošumJjavanja u prugama, koje služe kao zaštita protiv bure, najgorem neprija
telju kraške vegetacije. Kada se radi o vetim kompleksima, ne pošumimo čitavu površino ~ 

vec samo 20-40% u formi pojaseva protiv vjetra, postavljenih okomito na pravac bure. 
u odgovarajucoj medjusobnoj udaljeno-sti. Nepošumljena površin_a medju pošumlj enim poja
sevima ostaje slobodna za ispašu, koja ce u z-aštiti pošumljenih pojaseva davati veče pr!
nose. U koliko se nepošumljeni medjuprostori ne iskorišCuju, sami ce se na1etom sjemena 

. pretvoriti u šumu. Osim bora za pojascve protiv vetra jako podesan je i čempres pirami
clalnog habitusa naročito za zaštitu poljeprivrednih kultura. 

XIII. članak V. B e 1 t rama »Lip i c a - u z o r me li o r a c ij a p aš nj ak a « 
opisuje državno imanje Lipicu nad Trstom, gdje je skoro 400 godina stara ergela svijetskog' 
glasa krasnih lipicanskih konja. Imanje obuhvata 311 ha i leži usrijed jako degradiranog 
krša. V eči deo imanja sačinjavaju pašnjaci (290 ha) i livade, u glavnom više ili manje 
zaraslj drvecem i daju obilat prinos trave i sijena. Ove visoko produktivne površine paš
njaka i livada nastale su pretežno melioracijom opustošenih kraških površina1 tako da na. 
imanju sada više nema sterilnih površina, na kojima 15usjedni tereni obiluju. I manje je 
prava oaza sa vlastitom ugodnom mikroklimam usred kraških golj ~ ti i najrečitiji svijedok_. 
šta se može postiti planskim i ustrajnim radom. Tak·vil1 oaza ima na slovenačkom kršu_ 
više, ali manjeg su opsega i nisu tako primerno uredjene. čitav naš krš sposoban je; ela.. 
ga pretvorimo o jedinstvenu ogromno Lipico. 

XIV. Clančic >>Ste d nja s a gori v om« od V. Beltram a objašnjava, kako jc
mogute efikasno štedi.ti sa drvetom za gorivo na hšu, gdje vlada oskndica na drvetu . 
Umijesto otvorenih ognjišta treba uvoditi ekonomičnije zidane štednjake; za spremanje 
h,rane u familjama ,ispod 8 osoba najekonomičniji su maleni, lagani (12 kg), jeftini štednjaci 
od lima domače proizvodnje. Preporučuje takodjer i upotrebu električnih rcšoja, štednjaka 

peči ca. 

XV. Komisija 5 stručnjaka (V. Beltram, V. Orel, M. šebenik, M. Wraber 
P. Z j an i) sastavila je »K on stat a ci j e i za k 1 j u čke«, ko ji su plod stručhog savi 

jetovanja i študijske ekskurzije kraških šumara. Biološka, tehnička, gospodarska i socialna 
problematika obnove ~uma na kršu obradjena je u _svijetlu savremenih naučnih rezultata 
i sa gledišta socialno-gospodarskog stanja kraškog stanovištva. Zaključci su sažeti u 30 
tačaka, koje su logički rasporedjenc i sabraue u. slijedcca poglavja: Uvod (tačke 1-3), 
razgraničenje zemljiš.ta na kršu ( 4.-5), sarad.nja poljeprivrede i šumarstva (6), meliora:cija 
degradiranih ki-aških površina (7-25), pokusne površine (26-27), stručni kadrovi (28) i za
ključna riječ (29- 30). 
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LA CR:tATlON ET LA RECONSTITUTION DE 'LA FORET DU KA1RST SLOVtNE 

(Resume) 

Le Recueil paru sous ce titre est le fruit de la reunion a Sežana pres Trieste, le 24 mai 
1954, des ingenieurs des forets travailJaut sur le territoire . du Karst ainsi que d'une 
excursion d'etudes entreprise claus le territoire du Karst slovene et en Istrie dans les 
jourvees de 25 a 27 mai 1954. Ont participe a la &union env. 80 et a l'excursion env. 45 
ingenieurs et techniciens fore-stiers de Slovenie et ql,J.elques invites venus de la Croatie. 

I. Dans I'Introduction intitulee »Le s o lei 1 e t l' om b r e su r 1 e K ar s t s l o
vene«, l'auteur M. w rab er evoque le centei~aire des premiers essais de rebo.isement 
des nudites karstiques aux envi.rons de Trieste. L'in_itiative s'est etendue da.ns les decades 
qui suivirent sur toute la region du Karst slovene et c'est a !'Association forestiere le Garni
ole et du Littor~l slovene qu'appartiennent a cet egard les plus grands merites. Par la 
fondation de cette association (en 1875), l'age d'or du reboisernent du Karst commence, 
termine par la premiere guerre mondiale (1914-1918) qui transforma le Ka.rst slovene 
en champs dc bataille. La guerre et l'occupation italienne qui suivit ont aneanti beau
coup de cultures de pins dont il n'est reste qu'env. 5 000 ha contre plus de 10 000 ha . Par 
la liberation nationale en 1945, l'age d'or recommence, depassant le premier par la qua: 
lite et l'extension des travaux entrepris, pe.nr.ettant d'esperer qu'un jour les nudites karsti
ques verdoieront et amelioreront les conditions de vie de la population karstique si vigo
ureuse et devouee ~ la patric. Cc recueil est }'image et le reflet des vues modernes sur les 
problemes biologiques, techniques, sociaux et economiques du reboisement du Karst et le 
document de nos grands efforts pour la rčnovation de cette region restee en arriere en 
rneme ternps que celui de Ja collaboration fructueuse de la science et de la pratiquc fores 
ti~res . 

n. Dans }'article »Excursion d'etudes forestieres sur le territoire 
du Kar st s 1 ove 11 e et d' rs tri C«, l'auteur M. w rabe r, en donnant les detalis de 
J'excursion, discute les problemes fournis par les 18 objets de visite. L'itinčraire et les objets. 
visites sont illustrcs par des photos. 

ITI~ Dans le memoire »Ca r a c t e r i s t i q u e g ene r a le ec o l o g i q u e c t v eg e
tati ve du K a rs t s 1 oven e« l'auteur M. w rab er fait d'abord la description topl)
graphique et ccologique de la region du Karst slovene s'etendant entre la riv)ere de Soča 
(l'Isonzo et l'Istrie et du Golfe de T·rieste jusqu~a une hauter :de 900 a 1000 m, dans les pro
montoires des Alpes Juliennes et des Alpes Dinariqucs, ou le Karst bas, plus ou moins denude, 
passe au Karst montagneux couvert de futaies. Le Karst bas constitue generalement un 
plateau ondule dc 200 a 600 m de hauteur. Le Karst doit ses oudites a l'economie irration
nelle dc l'homme declanchant egalement Poeuvre destructive de la nature. Le facteur 
naturel essentiel facilitaut et favorisant dans la plus grandq mcsure la karstification est le 
sol calc<cire permeable. La surface toute entiere du Karst calcaire manque completement 
de cours d'eau et les sources y sont rares .malgre les precipitations abondantes. 

Sur le sol calcaire et dolomitique, la terrc rouge du Karst s'est developpee, si caract~
ristique pour les regions chaudes du Karst. Elie est decalcifiee, acide, extrememcnt riche 
en Si02 couvrant par endroits le sol sous forme de pierres et de sables. Ces regions 
sont la patrie du vin fameux appele te r an et, dans les forets, du Chataignier et du 
Chene rouvre et d'autres vegetaux acidophiles. - Il apparait sur le territoire du 
Karst slovene outre le calcaire des cpoque.s crctacique et jurassique egaleme~t le grh 
cocene et oligocene appele f 1 y s c h. (Sur I'esquisse d'orientation du Littoral slovene, la 
region de flysch est hachuree , cclle du calcaire est lisse.) La base de flysch differe par 
ses proprietes physiques et chimiques f oncihement de la base calca.ire et dolomitique, 
etant donnc qu'elle est impermeable et, par consequent, fraiche, humide et raffraichissante, 
sujettee toutefois dans une grande me.sure aux crosions creant par cndroits des perimetres 
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torrentiels dangereux. Les terrains flysch sont eminemment cultivables (agronomie) et les 
terrains rocheux calcaires·, couverts d'une mince couche de terre, sont destines par la 
nature plutot a la vocation forestiere, excepte les depressions ot'l les couches dc terre plus 
profondes sont amassecs. Le sol flysch est par endroits acide, ailleurs riche en chaux 
(jusqu'a 50% de CaC03 et au-dessus). · 

La ma rehe g.nnuelle des temperatures est figuree par le graphique No. 1 qui nous 
revele une grande regularite et le parrallelisme de differentes regions karstiques et en 
meme temps rles differences considerables saisonnieres (hi,ver'ete). Passent par le Karst 
slovene les isothermes. annuelles de lO a 14o C. Pour la prosperite de la vegetation les 
chaleurs estivales sont ici particul,ierement dangereu,c;es, accompagnees de secheresses de 
Iongue duree, de llH~mc que les Erois hivcrnaux, accompagnes de vents apres et exer~ant 
une influence defavorable sur la vegetation non protegee par les couches de neige. Le 
Karst est tt·es expose aux ·vents dont prcdominent le bora, vent froid et sec, venant 
du NE et un v'ent tiede et humide, venant du sud appeM sir o cc o. Le.s precipitations 
sont relativement abondantes, de quantites variant entre 1000 mm sur la c6te et 2000 mm 
et au-de~sus a la -limite superieure (800 a 1.000 m) du Karst. La marche annuelle des 
precipitations est figuree par le graphique 2 qui nous montre la repartition tres defavo
rable des precipitations par saisons avec une forte depression pendant les etes ou les besoins 
de la vegetation en eau sont les plus grands par suite des chaleurs tres elevees. Un autxe 
desavant<tge du regime des pd:cipitations sont de fortes averses endurcissant le sol čt 

ravinant la terre. 

Le sol calcaire du Karst a par suite des dangers de karstification rapide le caractere 
de sol forcstier absolu. C'est pourquoi la foret est ici un facteux naturel et economiq_ue par 
excellence, protegeant le sol dc la degradation, accumulant et conservant l'humidite du sol 
et dc !'air, exer~ant une influence benigne sur le elim at, 1 econstituant les tcrrains degrades, 
protcgeant la fcrtilite des terres arablcs, etc. Les avantages indirects de la foret s6nt ici 
mf:me plus important.s que les profits economiques directs. La protection de la foret de la 
devastation fu ture et le reboisement des terrains steriles sont ici des mesures les plus 
efficaces qui s' imposent pour ameliore.r la situation economique du Karst. 

IV. Dans le memoire ))L c s princ i pa u x gr o upe men t s vege ta u x du Kar st 
slovene consideres du point de vue particulier de la sit "uation de 
1' c c on o m. i e f o re s tu~ re e t d e s p o s s i b il i te. s d"' a m e 1 i o ra t i o n<< l'auteur 
M. W r a b er souligne , dans l ' intl·oduction, que la meilleure voie pour connaltre 1 ecolpgie 
d 'un tc; rrain don ne et la basc la plus solide po ur 1 'amelioration du Karst de grade so nt 
les ctudes phytosociologiClliCS de la· vegetation. Jl constate dans la suite que 1e terrain du 
Karst sloven"e est du point de vue floristique relativcment bien connu, tandis que les 
recherches phytosociologiques ne sont que dans leur phasc de debut. Les groupements 
vegetcux du Karst slovene correspondent generalernent a ceu·x du Karst croate, etudi~ 

par I. Horvat et S. Horvati/:., non toutefois sans en etre differencies que.lque peu 
a cause des particularites ecologiques du Littoral slovene. La vegetation du te~;ritoil"e 

karslique slovene est constituee gcneralement par les clements floristiques medit:erranneens, 
illyriens et medio- europecns. La flore du Karst est exceptionnellement richc cu espeocs et 
compte plu-s:ieurs plantes rares et endemiques. 

l 'aufeur caracterise brievement la flore, l'ccologie et l'economie des groupemen t'i 
fore~tiet's et pasto raux venant en ligne de compte pour le reboisement. Les groupemeuts 
pastoraux et prairiaux productifs ne font pas l'objet de son etud~. L'auteur met un accent 
particulier sur le dynamisrne du dcveloppement de la vegetation tres intense sur le sol 
k;arstique et d'une extreme importar;ce pour les mcsures d 'amelioration. Sont decrits les 
groopements suivants: 

l. Q u er cc to - Car pine tum orienta 11 s, qui occupe unc pande etroite dans 
le Golic de Triest~ et s'etend jusqu'aux bords du plateau de Karst (200-250 m) . Ce grou-
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pement est par suite de l'exploitation a outrance generalem.ent h:es degrade et n'appara!t 
que sous la forme de broussaille plus on moins continue. Ses elements principaux sont: 
Carin.nus o1·ientalis Querc-us fmbescens, A cer monsfJessulanum, Frax-imLS ornus, Prwws 
mahaleb, Ostrya carfJ·inifolia. Paliurus australis, Ruscus aculeatus, .AsjJmagus acutifolius. 
Viola hirta, Lithospemmm fmrpw·eo-coerulel~m, Agrostis ca.stellana, et autres. 

Dans les regions plus chaudes de cette bande, la sousassociation Q u e r ce to - Car -
p ·ine tum o r i en t al is q ue r ce to u m iZ i ci s apparalt par endroits, dans laquelle 
quelques elements de !'association Ometo-Quercetum ilicis prosperent, surtout Que1'CUS ilex; 
sur le Littod.I croate, 1' ass"ociation a feuillus pers~stante Ometo-Quercelum ilicis se raL- · 
tache immediatement. 

2. En partant de la cOtc vers l'interieur du pays, c'cst !'association Se sle ri et o 
autumnalis- O str yet um car fJ ini f ol i a e qui suit, le principal groupcmcnt 
du Karst slovene, s'etendant jusqu' aux hauteurs de 200 ~ 600 m, en Istrie aussi jusqu 'a 
800-900 m. Comme le precedent, ce peuplement e'st generalement tres degrade, couvrant 
de ses ~tades de dCgradation la plupart. du Karst slovene. Ostrya carpini folia. sou element 
principal, se distingue par sa vitalitc enorme et par ses facultes eX·tra-ordinaircs de n!gene
ration. Les ele'ments les plus importants de ce group.ement sont, outre l'Ostrya carpinifoha, 
Quercus pubescerzs, Qu. cerris, Qu. sessiUflora, Fmxim.ts omus_. Acer camfJeistre, A. obtu
salum, Prunus mahaleb, Tilia grandifolia, Sorbus tomzinalis, S. aria, Vlmus campestris, 
Corylus avellana, C01·nus mas, C. sangu.inea, Ligustrum vulgare, Rlummus rufJest-ris, Ber
beris vulgar·is, Crataegus monogyna, C. oxyacantha, Amelanchier ovalis, Vib1t1·num lantana, 
]un-ijJerus communis, Sesleria aulurnnal;s, Cm·ex !mm-il-is, Asj){lragus tenuifolius Dictam1ws 
albus, Cynanchum vincetoxicum, Pulmonaria anglJsti folia, Poten6lla- alba, Paeonia j)ete
grina, Geranimn sanguinemn, Polygonatwn officinale et autres. 

Ce peuplement se div ise en plusieurs sous-associations: S.-0. t ere b int het o su rn, 
S:-0. q ue rc 6. l o sum fnt. b e scen ti s_, S.-0. q ne ·rc et o sum se s si l-i f 1 or a e. 
S.-0. qu e rcelosum cen·is, S.-0. fagetosum (sorbetosum ariae). Il passc 
aussi sur le sol basique flysch oti il forme unc· variante particulic'::re. 

3. Qu r cc to- Ca s ta n e tum su b m e d i t c r', r a n eu m est une association ve
getale subclimaciquc se rattachant dans le doma ine du type de f oret Seslerieto,Ostry
etum aux regions de couches plus epaisscs de terre rouge. Par suite de l'exploitation 
intcnse, ce pe plement est con.serve seulement par fragments et il est en constant recul 
a cause de 1 extcn·sion dc l'endothiosc. La strate arborescente est constituee par le 
Chat.aign'ier_, le Chene rouvre et le Chen ' pubescent, moins frequemrp.ent, par le Charme 
et autres especes; dans la stratc hcrbacee, les Hc~ments acidophiles predominent (Calluna 
vulgaris, Genista sagittalis, G . .germanica, G. tinctor1.a, Lunda camf>estris, L. ne:morosa. 
L. pilosa, Senalula tinct01··ia, Lathynts monlanus, etc.). A.pres l'aneantissement dc la foret, 
ce pcuplen,1en t se .transf orme en Callunaic ( Callunelo - Genisletu.m f)ilosae ). 

4. Le troisieme et.age altitudinal du Karst slovene est constitue par le F ag e tum 
se sle ri et o sum aut 1t m na li s, couvrant les pentes meridionales des Alpes Juli'ennes 
et des Alpes Dinariques dans les hauteurs de 600-700 m a 900-1 pom, apparaissant 
egalement par endroits sur les hauteurs de 500 a 600 m. Ce type forestier est egalement 
degrarl'~ en ' maint endroit en broussailes ou bien entiercmcnt aneanti, surtout en Istrie. 

5. L'associat.ion a Care x hum ili s et Centa ur e a rupe stri s est la plus 
rcpand!Je et du point de vue cconomique !'association pastorale la plus importante , deve
loppee par degradation de !'association forcstierc Seslerielo-OstTyetum.. De vastes regions 
de ces paturages karstiques sont completcment steriles, necessitant unc amelioration par 
reboisement, La ott elles so11t amcliorces, elles don11ent un bon pacage et sont exploitčcs 

egalement par fauchage. 

Cc type vegetal est du point de vue floristique le· plus riche et possčde de nombreuses 
plantes rares et cndemiques. Les vegetaux les plus frequents en sont: Carex humili s, Cen-
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taurea rupestris , Sat'ureja montana. S . subsjJicata. Euphorbia nicaeensis, Anemone mon
tana, Crocus variegatus. Thalictrum m inus, Li num narbonense, Plantago argentea, buda 
ensi[olia, !. hirta, l. spiraeifolia, Dorycniurn germanicum, Teucrium monlanum, Koel'llria 
splenil.eso Chrysanthemum libumiwm, Genista silvestris, G. sericea. ]ttrinea mollis, Vero
nica sfJicata, Iris Cengialti var. illyrica, Anthyllis vulnerm:ia, et autres. 

6. L"association pastorale Brom et o- c h /' y s o/Jog (Jn et 1l m •g T y Ili est le 
stade de degradation des peuplements Querceto-Carpinetum Orienta/is et Seslerieto-Ostry
etum te-rebinthetosum. Cette association est nettement xerophile-thermophile et offre 
des possibilites d ' amelior.ation et economiques analogues a la precedente. Le caractere 
physionomique lui est donne par la graminee Chrysopogon gryllus et les clemcnts frequents 
en sont Dory cniu.m heTbaceum, Onosmtt j(Lvorlwe Eryngium amethystin1tm, Carlina corym
bosa, Fest?tca vallesiaca, Andropogon i schaemum et beaucoup d'autres, communs a !'asso
ciation prhedente. 

7. L'association Sesler i a jun.cifolia et Ca,- ex humilis est une variante 
appauvrie altitndinale de !'association a Carex humi'lis et Centaurca rupestris. Elie prospere 
sur les hauteurs au-dessus de 600 m sur les terrains tres exposes au bora et do ne un 
pacage maigre, etant donne qu 'entre dans sa contposition la gramince a feuilles dures 
Sesleria juncifolia, accompagn.ee rcgulierement de Carex humilis, Anthyllis ]acquini, G lo
bularia cordifolia, G. vulgar1.s, Gen-ista seTicea Fumana fJrocum,bes, Seseli Tommasini, 
Satureja montana, Muscfl1'i botryoides. Potentilla Tomma.siniana .• Pedicultiris F1'ider·ici A ugu
sti, Ornithogalmn Koclli·i., et autres. 

La vegetation SU.i' flysch est une oasis mesophile au milicu de la vegetation thermo
phile-xerpphile de la rcgion karstique calcaire. Sur lerrains flysch, deux associations 
apparaissent en general , representant le climax vegetal edaphiquement conditionne: 

8. 0,\u. e ?· leto-Carpinetum sU.' bmed i teTranel~m qui est une variante 
de la foret du Querceto-Ca.rpineturo de !'Europe Central et, selon toute probabilite, 
une relique de l'epoquc gJaciaire, parec qu'elle fut considerablement r~trccie et modifiee 
de compositioo par la vegetation. thermophile prenant ele l'extension a l'epoque post
glaciaire. Cette association est constituee generalement par les elements mesophiles de 
l'Europe Centrale (Quercus sessiliflora, Qu. fuJdunculala .. Carpinus betulus, Acer fJseudo
jJlalanus, Popu_lus tremula, Betula verru.cosa. Ulmus montana, Pnmus avium. Malus silve
st-ris , Alnus glutinosa, Evonymus eurofJaea, Smnbucus nigra, Hunwlus lufmlus, et autre~). 

auxquels les elements moins nombreux thermophiles submediterranneens s' associent (Ostrya 
carfJin·ifolia, Fraxinus ornus, Sorbus tonninalis S. mia, Querc-us pubescens, Querc~'J.s ceni·, 
Castanea sativa, Lonicera caprifolium, Ruscus aculealus, Coronilla emeroides, Colutea 

arbcrescens, Seslerio autumnalis, et autres). Les forets devastes dc ce type le Robinia 
j;seudoacacia enva'!zit dans une grande .inesure. 

!1. F age tum su. b med i. t .e r ran e um couvre les terrains flysch au-dessus de 500 
a 600 m, dans les sites septentrionales meme au-dessus de 400 m. Ce pcuplement est 
constitue en grancle partie par les e lcments mesophjles de hetraic continentale ( F agetum 

montanum): Fagu silvatica, Ace·r jJseui.loj;latanus, A . fJlatanoides, Ulmus montana, Pru
nu.s a.vimn., Loni(.'era xylostemn L. al pigena, Da{Jlme mezereum, Corylu.s avellana, Ro~·a 

arvensis, A sfJentla odorata. Hacquelia. epij)a'dis, Cardamine bulbifera, C. lTifolia, C. ennea
fJhyllos , Galimn silvaticum, Euphorbia amygdaloides, PaTis quadri/olia, Pulmonaria 
o!ficiJ~alis, Cmex si lvatica, Sanicula wropaea, Lilium martagon. etc. Plusieurs clements 
thcrmophiles s'y aj outent : Sorbus aritl, S . torminal-is, Fraxim~s ornus, Ostrya carfJinifolia, 
Laburn mn anagyroides var. Alschingeri , etc. 

V. Dans !'article »Le s pr ob 1 eme s e con om i g ue s du Ka :rs t s 1 oven C« 

l' aut eur V. Be 1 tram constate que le territoire du Karst slovene s'etend sur une super
ficie d 'env. 254 000 ba dont boiscs seulement env. 51 000 ha (20%). La (oret est dans l'etat 
lamentablc, car il n'y a que 19 000 ha (7 %) .de futaies, 32 000 ha (1.3%) d'e taillis , resp . 
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<le broussailes avec a peine un quart de reserve normale du bois. Afin d'et~blir l'equilibre 
biologique et economigue necessaire, il faudrait elever la surf ace boi see de 20% a 35%' 
.c. a-d. il faudrait reboiser encore env. 38 000 ha de nudites karstiques. 

La consommation annuelle du bois est de la part de la population d'env. 230 000 m3 

dont. env. 182 000 m3 de bois de chauffage et env. 48 000 ma de bois de construct~on. L'ac
croissement annuel du bois est d'env. 100 000 m3 dont ont ne peut abattre que 25 000, si 
l'on veut que res forets epuisees s'ameliorent. 

Les mesurl!s efficaces sont done urgentes pour l'amelioration des fortts du Karst, sur
iout une categorisation convenable ,des terrains eu terrains forestiers et eu terrains agricoles, 
l'amelioration de ces derniers et de l 'agriculture en general, la conversion des taillis et 
hrousailles .en taillis sous futaire et en futaies, la limit:ation de l'enlevement de la litiere, 
du pacage et de l'abattage, le reboisement des surfaces steriles, la conversion des mono
cultures en peuplements mixtes, la rationa1isation de la consommation du bois et l'amelio
raton generale de la sltuation economique et culturelle du pays, etc. 

VL L'article »Le reb o i-se men t du Kar st« est l'historique du reboisement du. 
Karst slovene dans les cents a~1s ecoules. L'auteur A. Beltram y analyse IC develop
pement des travaux de reboisement, les prescriptions legales relatives, la fondation des 
pepinieres, l'approvisionnement en graines et plants, l'etendue du reboisement et les causes 
des succ<·s et des echecs. Jusqu'en 1918, il a ete reboise env. 10 000 ha de nudites, pendant 
l'occupation italienne tres peu et dans les annees 1947 a 1953 env. 4 800 ha de nouveaux 
reboisements et env. 2 300 ha de reboise.ments completes. Il a ete utilise pour ces travaux 
-env. 11 874 000 de plants et env. 9 000 kg de graines dc resineux et env. 5 000 000 de plants 
et env. 48 000 kg de graines de feuillus. 

VII.Dansla conss·tri'bution »>Pou .r un ·t -ravai1 meilleur et plus effic
1
ace< 

V, B e 1 t r am analyse les causes des insucces du reboisement du Karst dans le passe et 
-<!.ans le pn!sent. La cause principale est la grande distance des pepinieres des terralns a 
reboiser, causant des pertes considerables de temps ecoule entre l'extraction des plants, 
leur transport et la plantation, ainsi que des differences de climats, exen;:ant egalement 
une influence defavorable sur la prosperite des plants; le succes du rcboisement n'a etc 
.atteint que de 29%. Depuis qu'il existe sur le Karst de nombreuses pepinieres locales. 
si tu ce s dans la proximite des tcrrains a reboiser, le succes est mol) te a 68 1( . Les cau')eS 
des ins_ucces sont encore: le semis trop densc dans la pepiniere, ayant pour consequence les 
plants mal devcloppes; l'engraissage insuffisant ou dCfectueux de la pcpiniere. le sarclage 
et le rameublissement insuffisants, la plantation trop profonde des plants sur ten·ain, etc. 
Pour ameliorer les effets du reboisement, il est a recommander de creuser les potets long
tcmps avant la plantation et de les couvrir de lerre, de semer les graines sur stations 
convenables et en temps utile, etc. 

VIII. Dans un bref article intitulc >>Ava n tag es de 1 a p 1 an tat ion au com
m encem en t de 1' aut om ne<< M. Obradovic relate le succcs extraordinaire de 
cettc plana ti on aux envlrons de Titograd en Montenegro. Les plants du Pin d' Alep et du 
Pin maritime ont ete plantcs dans une terre travaillce d'avance, aeree et trempee par les 
pluies d ' automne. Les potets ont ete pratiqucs moyennant des ban·es de fer a potets. Dans 
les annees 1950, 1951 et 1952. 150,30 et .34 ha de nudites karstiques ont etc reboiscs suc
cessivement avcc le succes suivants: 1950 - 98% , 1951 - 75% et 1952 - 97%. Les 
j)lants plantcs en automne 1950 on~ atteint en automnc 1954 env. 1m de hauteur. 

IX. Dans ·Je memoire S u r 1 a 1t e c h ni q u e d e r e b o ise m en t d u Ka r s t<< 
P. Zi ani parJe du reboiscment des broussailles ouvertes (discontinues) et de la plantation 
par nid:s. 

Sur les terrains karstiques, plus ou moins couverts de broussailles, il faut semer ou 
planter a l'abri de cclles-ci, et choisir le cote oppose au facteur le plus dCfavorablc. Pour 
proteger les plants du bora, nous planterons ou semerons du cOte S ou SW: pour les 
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proteg-er des exces de l insolation. vers le cote N ou NE des broussailles. Si plusieurs fac
tetus defavorables d'intensitc egale sant en jeu, il faut planter ou semer au milieu des brous
ses, ou le jeune vegetal est proU:ge de . tous les cotes. Les essences se trouvant sur le ter-
6toirc <le leur c:ro1issarnce ·op•himum ·semnt ·Semees, &i le .sol n'e-st pa-s trop degra,de; dans le 
cas contraire, clles seront plantees. Dans le .choix de la technique de reboisement, il faut 
prendre en consideration: l. Les exigences ecologiques de !'essence ameliorative choisie 
et le territoire de sa croissance optimum; 2. le degrc de d~gradation du .so 3. la hauteur, 
la densite et la vitalite des broussailles; 4. l'intensite de !'action des facteurs 
ecologiques les moins favorables (insolation, vents, - froids); 5. le but du reboisemcut. 
Comme pwtecteuf\S de.s semii na.turcJs .le,s her.bes de ha.ute otaille et les blocs r.ocheux peuvcnt 
remi)la.c~r les broussailles oit celles-ci font dCfaut. L'auter donne des instructions detaiW:es 
sur l'utilisation geographique, dans les buts amelioratifs, des· essences suivantes: Pin. 
d 'Alep, Pio nbirJ P. mar.itime, Cypres, Chene vert, Ch. pubescent, Ch. rouvre. 

Au li eu du mode actuel de planta ti on des plants iso les, il est a recommander pour les 
terrains karstique.!! la plantation par bouquets ou par nids qui offre plusieurs avantages 
biologiques: les plants se defendeut mieux de la concurrence de roauvaises herbes, il se 
creent plus tot leur microclimat convenable, les peuplement mixtes se constituent plus faci
Iement, etc. La tehnicque de reboisement se regle selon la situation ecologigue dc la station. 
selon !•essence et la grandeur des plants, etc. Lei> nids sont de grandeurs differentes, le 
nombre de plants y cliffere de 3 a 35. distancies dc lO a 50 cm. Pour le Pin noir sur 
le sol mi-degrade et dans le domame de l'association Seslerieto-Ost:ryetum, les nids a l& 
plants sont a recommander, dans un potet de 0,4 m 2 de surface . La distance entre les nids. 
est de l ,50 a 2,50 m. Comme la plantation, le sem is par nids est recommandable. 

X. Dans son troisieme memoire intitule »C ho i x de s as s en c e s a r b o re scen t e s 
pou I' 1' am c 1 i orati on de s surf a ce s kar stig ue s d 1:. grade eS« P. Zi ani s'oc
cupe de la question importante biologique et economique relative au choix des essenccs 
arborcscentes pour le reboisemeut du Karst. II cite les opinions des experts yougoslaves et 
etrangers qu'il divise en dcux groupes: l. cells qui plaident pour les essenccs des feuillus 
autocMones le pLus ·a,da;pte.s au .miJ.ieu lka1~stique, et 2. celles quoi pr.oposent d'utiliser 
les essences resincuses (pins) pionnieres corrigeant le sol degrade et le preparant ·a. la plan
tation des essences de feuillus autochtones ·plus ex.igeantes (chenes, etc.). 

L'auteur se declare partisan de la seconde opinion et defend son point de vuc e11 
s'ap1'uyant surtout sur les rcsu~tats dc la phytosociologie dynamique rclatifs aux stadcs 
vegetaux progressifs et regressifs de devcloppcmcnt, ayant d'habitude chacun ses plantes 
indicatrices caracteristiques. Dans les stades plus degrades nous trouvons bien assez sou
vent des individus ou groupcs cl ~ssences 'autocbtooes appartcnant au groupement climacique 
forestier primitif, bi en prosperant et rej etant dc souche. Ce n~est possible que grace au 
fait quc ces arbn~:; out des racincs profondcs, puisant des profondeurs du sol l'cau et la 
nour-riturc. Sj nous .senwns ou tp}antons ces memes C6Sences ·SUr los rter.rains d6g.rade-s gcne
ralement, elles ptrissent ne supportant pas les conditions ecolog'iques plus apres du terrain 
degrade. Sont surt·out sensi•hles de ce ;point de vue certajnes. es.peces de chene qui prcdo
minent dans les peuplements des forets submediterrannecnnes. Le Chene pubescent n'apparait 
pas dans les stades initiaux du developpement vegetal progressif spontanement; resp. il ne 
rcs•iSitc tpa s'iJ est 6eme OU pJan•te •ta'n.t quc Je.s e•s.sences pirmuieres n'-amelion~nt paS les 
conditions ecologiqu.es. Dans differentes regions mcditerranneennes, differentes cspcces de 
pio sont dc tcls pionniers. 

Cette veritc a mttri pendant cent ans du reboisement du Karst et elie a ete confirmt~e 

par les dccouvertes theoriqucs .modernes de la phytosociologie et dc l'ecologie. 
L'autem a resume sou expose en deux conclusions: l. Il est necesaire de constater 

le peuplement climatogenc et le degre de degradation de la surfa,ce karstique a reboiser 
ou a ameliorer. 2. sur les terrains de degre plus haut de degradation, l'utilisation des 
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essences du peuplement forestier primitif n'est pas a recommander, mais il faut preparer 
d 'abord les conditions ecologiques convcnable:; par l 'utilisation des esscnces-pionniers. 

XL Da:ns le memoire »P ri n cip es ec o 11 o ID i. q u ,es d e 1' ame li orati on s dc s 
s n rf a ce s kar st iq ue s cl c grade eS« l'autcur P. Zi ani se prononce pour les mesures 
qui prennent davantagc en consideration les points de vue economiques du reboisement. 
Par des methodcs routinieres de reboi.sement, les mouocultures de peu de valeur economique 
out ete crt~cs et les .fra·is du rebolsement et de la protection ainsi que la valeor diminuee 
du pacage depassent de beaucoup celle d'une culture de pins de 50 ans par ex. Le role 
economique de la foret croit en proportion de sa surface et! de sa concentration. Le reboi
sement du Karst a une economique de perspective et ne doit compter sur le revenu que 
dans on avenir eloigne et d'une etendue limitee. Le calcul economique n est pas en place 
lorsque la culture ameliorative a seulement le but protecteur. Et nous savons gue la plupart 
de ces cultures du Karst ont plus ou moins cette fonction. 

L'auteur constate que l'elevage du betail est une composante essentielle de l'ecoriomie 
du Karst, mais que la surface de pacagc resp . de fauchage disponible est loin dc satis
faire aux bcsoins de la nutrition du cheptel. C'est pourquoi il est d'11rgence cl"augmenter 
la production de la nourriture par l'amelioration des surfaces degradees et a ces travaux 
le service forestier doit egalement collaborer. Il est a recommander de donner la preference 
a la legumineuse nutritive pa:r excellence Pueraria hirsuta, introduite avec succes en 
Dalmatic. 

Une autre mesure pour ameliorer l'cconomie du Karst est la favorisation de l'arbori
culture fruitiere p0ur laquelle certaines contrees du Karst slovene (Sežana, Gorica Koper) 
sont trcs convenables. Est rationnelc l'amclioration des surfaces karstiques degradees qui 
tend a atteindre les avantages ecouomiques immediats. f.tant donne que le reboisement 
reduit les surfaces agricoles l'auteur propose d'utiliser pour le rcboiscment des plantes agri 
coles productivcs, surt.out des essences fruiti eres ressemblant par le-ur ccologie aux esenoc. 
ameliorativcs forcstieres (cer.isicr, griottier amandier, olivier, noyer, figuier, etc.). Ces arbres 
fruitiers portent fruit relativcment tot et en abondance, toutcfois sans corriger le sol. 
C'cst pourqu.oi ils doivent etre melanges avec les essences ameHoratives dans des propor
tions convenables pour realiser de cette fas:on des types vegetaux amehoratifs et produr.
tifs a la fois, repondant aux, deux bcsoins les plus importants du territoirc degradt du 
Karst; a l'amelioration et a la production, dont l'UllC. ou l'autre prcndra le dessus sclon 
la situation locale. Aux USA, une hranche specialc scicnt.ifique, appelee »range manage
n1ent«, cxistc s occupant dc l'amelioration des surfaces degradees. Les methodes dc crc:~
ation des types amelioratifs et productifs ne doivent pas Hre routinieres 111 cxclure les 
typcs amelioratifs purs, connus de la pratiguc de reboisement. 

XII~Dans la contribution intitulee >>Reb o i sem en t en bande S« V. B e 1 tram 
demontre Jes avantages du reb9isemcnt en bandcs servant de protection conlre le bora , 
rennemi le plus acharne de la vegetation karstique. La ou il y a. des surfaces plus etendues 
a 'n~b-OiSC'f, O'OUS ne Jes rehoisO'IlS pa<S da.u:tS }C1Ul" •ill:tCg•ri,t(:, IDZlli'S SCUlemen{ jaJSqu aUX 20 a 40% 
en_ forme de band es larges de 20 a 30m, disposees perpendiculairement a la direction du bora 
et eJ.o~gnees· convcma•blem.eut .les .unes des 131lltrC's. Les cviodes Jaissbs soD't eXlp·loi;tbs par pacage 
qui sera sous la protection des bandes reboisi:es d'un plus haut rendemcnt. Si cependant .:es 
vides ne sant pas exploites, ils se transformeront d'cux memes en forcts par voie de dis
scmination naturelle. Pour ces bandes le cypres de forme de pyramide est, outre le pin. 
tres recommandable s'urtout pour prott~ger les cuHures agricoles. 

XIII. L'article dc V. Be 1 tram intitule >•L i pica - mo cl e 1 e de pat ura ge 
a m e 1 i o re<< decrit la propriete nationale de Lipica pd:s Trieste, haras bien connu, vieux: 
de 400 ans d'ou proviennent les superbes chevaux dc Lipica. La propriete mcsurant 311 ha 
est situee au tuilieu du Karst fortcment degrade. La plus grande partie (290 ha) en est 
constituee par les paturages et pra1nes, plus ou moins peuples d'arbres et de groupes 
d'arbrcs _formant unc espece de pres-bois donnant un rendement admirable dc foin et dc 
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pacage. Ces surfaces fertiles sont dues pour la plupart a l'ameli.oration de.s terrains karsti
ques devastes et la proppriete est tout a fait exempte des surfaces steriles au milieu . 
desguelles elie est situee. Ellc constitue une veritable oasis possedant son microclimat 
favorable au milieu de la monotonie karstique ; elie est une preuve incontestable des n!sul
tats qu'on peut obteni1: par un travail opiniatre et planifie. Il y a anssi d'autres oasis 
parailles sur le Karst, mais elles ne sont pas si etendues ni si bien ger ees. Le Karst tout 
entier est susccptible dc devenir un seul et vaste Lipica. 

XIV. Le petit article institule »hpargne du boi-s de chauffage« de 
V.. B e 1 tr am nous explique la maniere dont on peut economiser le bois de chauffage 
sur le Karst, ou le bois est rare. Il recommande d'introduirc l' emploi des fourneaux batis 
au licu de foyers decouverts, et pour prcparer les repas de familles comptant jusqu' a 
8 membres l'emploi des fourneaux en tole de production nationale (v. la gravure ... ) d'u11 
poids minimum (12 kg) et bon marche. L'auteur recommande egalement l'utilisation des 
rechauds. fourneaux et petits poeles electriques. 

XV. Une commission de ci.nq experts (V. Be 1 tram, V. Or e 1,. M. šebenik, .M. 
W rabe r et P . Zi ani) a rčdige les »CONSTATIONS ET CONCLUSIONS<, comme 
n~sul.tats des conferences techniques et de l'excursion d'etudes des ingenieurs et techni
clens forestiers du Karst. Les problemes biologiques, techniques , economiques et sociaux de 
la reconstitution de la foret du Karst y sont trai.tes a la lumiere des decouvertes de la 
science moderne et du point de vue de la situation economique et sociale de la population 
du Karst. Les conclusions sont condensees en 30 paragraphes se suivant daos un ordre 
logique sous les chefs suivants : Introduction (§§ 1 a 3), delimitation et classification des 
terrains sur le Karst (§§ 4 et 5), coliaboration de l'agrono]nie et de la forestrie (§ 6), 
amelioration des surfaces degradees karstiques (§§ 7 a 25), surfaces d'essai (§§ 26 et 27), 
personnel technique (§ 28) et Postface (§§ 29 et 30) . 

M. W r a b c r (Ljubljana} 
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