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Uvodnik

Vedno novi izzivi pri 
mnogonamenskem načrtovanju 
z gozdovi

Z letošnjo prvo številko je revija Gozdarski vestnik z vami 
že 76. leto. Letnik pričenjamo z nekoliko neobičajno tema-
tiko za našo revijo, in sicer s kolesarjenjem v naravnem 
okolju. Športne in turistične aktivnosti v gozdu so vedno 
bolj popularne, a za gozdarje in lastnike gozdov pogosto 
pomenijo nepotreben tujek. Število interesov po izvaja-
nju tovrstnih dejavnosti na prostem se bo še povečalo. 
Med te sodi tudi gorsko kolesarjenje, ki se je v zadnjih 
letih prestavilo z utrjenih gozdnih cest na neutrjene in 
strme gozdne poti. Njihova gradnja oz. uporaba je pri 
nas neurejena in aktualni prispevek osvetljuje glavne 
težave oz. izzive, ki so posledica trenutnega stanja. Naloga 
načrtovalcev in upravljavcev prostora je, da nove želje 
družbe o rabi prostora uredijo v smeri zmanjševanja 
konfliktov med različnimi deležniki in naravo ter hkrati 
odprejo vrata lokalnim skupnostim za nove rekreacij-
sko-turistične možnosti. Pri načrtovanju je nujno tudi 
upoštevanje »naravnih danosti«, med katere vsekakor 
spadajo talne lastnosti, med drugim njihova podvrženost 
za pojav zemeljskih plazov. Razmeroma novo področje, ki 
se pospešeno razvija v okviru gozdarstva, je tudi gozdna 
pedagogika, o kateri je bilo v preteklih številkah že nekaj 
napisanega. Tokrat si lahko preberete razmišljanja, ki so 
bila predstavljena na okrogli mizi predstavnikov z gozdom 
povezanih organizacij.

Decembra 2017 je veter ponovno pustošil po naših goz-
dovih. Najbolj so bili prizadeti gozdovi na Kočevskem 
in Koroškem. Škode so bile velike tudi na Zgornjem 
Gorenjskem ter v občinah Jezersko, Logatec, Cerknica, 
Postojna in Idrija. Tako kot v nedavnih ujmah, je bila tudi 
tokrat najbolj pogosto poškodovana smreka. Ponovno bo 
potrebno čim hitreje počistiti posledice vetroloma in s 
tem zmanjšati možnosti poletne gradacije podlubnikov. 
Pravočasno »pospravljen« les v vetrolomu prevrnjenih 
dreves se po kakovosti ne razlikuje od lesa, ki ga prido-
bimo z rednim posekom. Kljub temu pa se zaradi velike 
količine posekanih dreves trg zasiči, ponudba presega 
povpraševanje in posledično cene lesa padejo. Pri tem se 
vedno znova pojavi vprašanje, zakaj pri nas tako hitimo z 
javnimi objavami ocen škod in s tem predčasno sporočamo 
trgu, da naj odkupne cene padejo?

Dr. Mitja SKUDNIK
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Znanstvena razprava
GDK 796.61:(794.4)(045)=163.6

Gorsko kolesarjenje v naravnem okolju v Sloveniji
Mountain Biking in Natural Environment in Slovenia

Peter ZAJC1, Mojca GOLOBIČ2, Andrej BONČINA3

Izvleček:
Zajc, P., Golobič, M., Bončina, A.: Gorsko kolesarjenje v naravnem okolju v Sloveniji; Gozdarski vestnik, 76/2018, 
št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 53. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Gorsko kolesarjenje postaja vse bolj množično. Umeščanje te dejavnosti v prostor je zahtevno zaradi različnih 
interesov med uporabniki prostora ter zapletene pravne ureditve. Za gorske kolesarje so med različnimi potmi 
najbolj zaželene enoslednice, to so ozke, razgibane in utrjene poti iz naravnih materialov. Analizirali smo pravno 
ureditev gorskega kolesarjenja v naravnem okolju v Sloveniji, in sicer na nacionalni in lokalni ravni. Na primeru 
dveh testnih tras na območju zahodnega Pohorja, ki sta potekali skoraj izključno v gozdnem prostoru, smo 
preverili možnosti umeščanja gorskokolesarskih poti v naravno okolje. Pri tem smo postavili hipotezo, da ob 
doslednem upoštevanju pravnih predpisov umeščanje enoslednic v naravno okolje ni mogoče. Prvi del raziskave je 
temeljil na analizi pravnih predpisov in primerjavi ureditve v treh drugih srednjeevropskih državah. Za drugi del 
raziskave smo izbrali testni trasi ter zbrali in analizirali vse dostopne prostorske podatke. Obe trasi smo terensko 
pregledali in ju ocenili po izdelanem postopku, ki obsega šest korakov. Vse prostorske podatke smo obdelali v 
geografskem informacijskem sistemu. Pregled pravnih predpisov, ki ureja to področje, kaže na nedosledno rabo 
pojmov in različne možnosti razlag pravnih predpisov glede umeščanja gorskega kolesarjenja v naravno okolje 
v Sloveniji. Z analizo testnih tras smo ovrgli postavljeno hipotezo, saj smo ugotovili, da je umeščanje enoslednic 
v naravno okolje mogoče, vendar smo pri tem opozorili na pomembne omejitve in nejasnosti.
Ključne besede: kolesarjenje, narava, Pohorje, enoslednice, planinske poti, gozdne vlake

Abstract:
Zajc, P., Golobič, M., Bončina, A.: Mountain Biking in Natural Environment in Slovenia; Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 76/2018, vol 1. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 53. 
Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Mountain biking is becoming a mass sport activity.  Spatial planning of this activity is demanding due to diverse 
interests among different stakeholders and complicated legal system. Among mountain bikers, single trails, i.e. 
narrow, animated, and hard-surfaced paths from natural materials, are the most desirable. We analyzed legal 
regulation of mountain biking in natural environment in Slovenia, both on the national and local level. At the 
example of two test routes, located almost entirely in the forest space in the western Pohorje Hills area, we 
checked the possibilities for developing mountain biking trails into the natural environment.  Thereby we set 
up the hypothesis, that, legal regulations being complied with consistently, it is not possible to place single trails 
into the natural environment.  The first part of the research was based on the analysis of legal regulations and 
comparing of the regulation in three other central European countries. For the second part, we selected two 
test routes and gathered and analyzed all accessible spatial data. We diagnosed both routes with regard to the 
terrain and assessed them according to the designed procedure, which encompasses six steps. All spatial data 
was processed in the geographic information system. A review of legal regulations, regulating this area, shows 
an inconsistent use of definitions and diverse possibilities of legal regulation explanations with regard to placing 
mountain biking into the natural environment in Slovenia. With the analysis of the test routes, we refuted the 
set hypothesis, since we found out, that the integration of single trails into the natural environment is possible, 
but thereby we draw attention to important limitations and ambiguities. 
Key words: biking, nature, Pohorje Hills, single trails, mountain paths, forest skid trails

1 Mag. P. Z., RRA Koroška d.o.o. Meža 10, SI-2370 
Dravograd, Slovenija, peter.zajc@rra-koroska.si
2 Prof. dr. M. G, Biotehniška fakulteta, Oddelek za  
krajinsko arhitekturo. Jamnikarjeva 101, SI-1000  

Ljubljana, Slovenija, mojca.golobic@bf.uni-lj.si
3 Prof. dr. A. B., Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, 
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, andrej.boncina@bf.uni-lj.si 
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Glede na ocene se je zdajšnji koncept prostega 
časa v Evropi začel razvijati sredi 19. stoletja, in 
sicer z razvojem industrijske revolucije, tovarn in 
kapitalizma (Schor, 1991, cit. po Jensen, Guthrie, 
2006). V življenju prebivalcev Evropske unije ima 
prosti čas pomembno vlogo; po pomembnosti 
v življenju ga v povprečju uvrščajo za zdravje, 
družino ter prijateljstva in poznanstva in višje 
kot delo (Special Eurobarometer 273 …, 2007). 
40 % prebivalcev Evropske unije, ki se ukvarja s 
športom ali katero drugo fizično aktivnostjo (kot 
je npr. kolesarjenje kot mobilnost, vrtnarjenje, 
ples), to izvaja v parku, na prostem ali v podob-
nem okolju. Prebivalci Slovenije so znatno nad 
povprečjem, saj se s športom v parku, na prostem 
ali v podobnem okolju ukvarja 60 % prebivalcev 
(Special Eurobarometer 412 …, 2014). Tehnološki 
napredek je omogočil diverzifikacijo športov na 
prostem in povečanje števila ljudi, ki se ukvarjajo 
z njimi. Zaradi intenzivnejše in raznovrstnejše 
rekreacije v prostoru, tudi takšne, ki uporablja 
mehansko tehnologijo, ter sprememb vrednot s 
poudarjanjem tekmovalnosti lahko nastajajo kon-
flikti med posameznimi skupinami uporabnikov 
prostora (Tumes, 2007), posledično pa vplivajo 
tudi na njegovo preobrazbo (Golobič, 2010). 
Številni športi na prostem so podvrženi procesom 
"športifikacije". Aktivnosti, ki v bistvu temeljijo 
na doživetju, izkustvu, postajajo vse bolj prežete 
z elementi tekmovalnosti (Arnegård in Sandell, 
2012). Gorsko kolesarjenje lahko proži nasprotja 
med uporabniki prostora, na primer med kolesarji 
in lastniki zemljišč ali kolesarji in pohodniki, 
zato  je umeščanje te dejavnost v prostor izziv 
za načrtovalce in upravljavce (Pothecary, 2013). 

Gorsko kolesarjenje lahko uvrstimo med športe 
na prostem; poteka na različnih cestah ali  zunaj njih, 
na uradnih ali neuradnih utrjenih poteh z objekti 
ali brez njih. Taylor (2010a) ugotavlja, da gorski 
kolesarji praviloma želijo zadostiti različne motive, 
celo v okviru posamezne vožnje. Njegova raziskava je 
nakazala, da so kolesarski parki in parki enoslednic 
privlačni zaradi namensko zgrajenih objektov in 
poti, namenjenih izključno gorskim kolesarjem. 
Gorsko kolesarjenje po utrjenih poteh v naravnem 
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okolju pa lahko zadovoljuje druga pričakovanja, tudi 
z večjo estetsko vrednostjo in občutkom doživetja 
v naravi. V prispevku uporabljamo izraz naravno 
okolje, kot ga določa Zakon o ohranjanju narave 
(Zakon o ohranjanju …, 2004), ki ureja splošna pra-
vila ohranjanja biotske raznovrstnosti in varovanje 
naravnih vrednot z namenom ohranjanja narave ter 
vključuje določbe glede vožnje s kolesi v naravnem 
okolju. Kadar pa govorimo izključno o gozdu, kot 
ožjem delu naravnega okolja, uporabljamo izraz 
gozdni prostor, kot ga določa Zakon o gozdovih 
(Zakon o gozdovih, 1993).

V sodobnem gorskem kolesarjenju v grobem 
ločimo tri zvrsti: kros (cross-country), vsegorsko 
(all mountain) in gravitacijsko (gravity) kolesarje-
nje (Zajc, 2016). V Sloveniji se za zvrst vsegorsko 
uporablja tudi izraz turno kolesarstvo – predvsem 
zaradi delovanja Komisije za turno kolesarstvo 
pri Planinski zvezi Slovenije. Med različnimi 
potmi so med gorskimi kolesarji najbolj zaželene 
enoslednice (Symmonds in sod., 2000; Taylor, 
2010b; Rowe, 2013). V gorskokolesarskem slengu 
v Sloveniji so pogosto v uporabi izrazi angleškega 
izvora, za katere pogosto ni slovenskih ustreznic. 
Če pa so, so redko v rabi. To velja tudi za infra-
strukturo: izraz singletrail oz. singletrack prevajamo 
kot enoslednica. To je razgibana, ožja utrjena pot v 
naravnem okolju za gorsko kolesarjenje,  narejena 
iz lokalnih naravnih materialov, širine od okoli 
40 cm do okoli 150 cm. Lahko je namenjena 
izključno gorskemu kolesarjenju ali večnamenski 
rabi (npr. hoji in gorskemu kolesarjenju). Lahko je  
narejena kot nov objekt, lahko pa je del obstoječe 
infrastrukture (npr. odsek obstoječe planinske 
poti). Po Uredbi o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje (2013), v nadaljevanju Uredba, 
gre za enostavni objekt. V veljavi je nov Gradbeni 
zakon (2017), z uveljavitvijo katerega je prenehala 
veljavnost Uredbe, ki pa bo veljala do takrat, ko bo 
Vlada RS predpisala podrobnejša merila za razvr-
ščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih, 
zahtevnih objektov, drugih gradbenih posegov in 
vzdrževalnih del ter njihovo razvrstitev. Zajc in 
Berzelak (2016) sta ugotovila, da so enoslednice 
priljubljene tudi pri slovenskih gorskih kolesarjih. 
Njuna raziskava je temeljila na spletni anketi, 
v katere končni vzorec je bilo vključenih 1.809 
slovenskih gorskih kolesarjev. Ciljna populacija 
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Preglednica 1: Pogostost kolesarjenja po različnih utrjenih poteh v naravnem okolju (povzeto po Zajc in  
Berzelak, 2016)
Table 1: Frequency of biking along diverse hard-surface trails in natural environment (according to Zajc and  
Berzelak, 2016)
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ankete so bili posamezniki, ki se vsaj občasno 
ukvarjajo z gorskim kolesarjenjem. Zaradi neraz-
položljivosti podatkov o vsej ciljni populaciji sta 
avtorja izvedla spletno anketo s splošnim vabilom, 
objavljenim na specializiranih slovenskih kole-
sarskih spletnih straneh, forumu in socialnem 
omrežju Facebook. Povezavo do ankete so kasneje 
objavili tudi skrbniki nekaterih drugih slovenskih 
gorniških spletnih strani. Kot navajata avtorja, so 
rezultati predvsem informativen vpogled v stanje 
in stališča določene skupine gorskih kolesarjev, ki 
se verjetno s to aktivnostjo ukvarja nadpovprečno 
pogosto, spremlja specializirane spletne medije 
in/ali je vključena v socialno omrežje Facebook. 
A vendar je raziskava omogočila tudi okvirni 
vpogled v navade pri slovenskih gorskih kolesarjih 
in značilnosti gorskega kolesarjenja. Odgovori 
anketirancev kažejo (preglednica 2), da je vožnja 
po različnih delih naravnega okolja pogosta. 
Skoraj polovica anketirancev uporablja vsegorsko 
kolo, slaba četrtina kolo za spust in slaba desetina 
polnovzmeteno kros kolo. Naštete vrste koles so 
namenjene vožnji po utrjenih poteh v naravnem 
okolju. Gorski kolesarji se med seboj razlikujejo 
po željah, opremi in značilnostih voženj (Zajc in 
Berzelak, 2016), vendar meje med posameznimi 
skupinami niso ostre, saj veliko gorskih kolesarjev 
izvaja različne zvrsti (Taylor, 2010a).

V Sloveniji je pravna ureditev gorskega kole-
sarjenja zapletena in nedorečena (Zajc, 2016). 
Vožnja po utrjenih poteh v naravnem okolju, kot 
so na primer gozdne vlake, gozdne in planinske 
poti, po določbah obstoječe zakonodaje praviloma 
ni dovoljena. Po podatkih Generalne policijske 
uprave je bilo v letih od 2010 do 2013 obravnava-

nih 127 prekrškov vožnje s kolesom v naravnem 
okolju (Sektor za odnose …, 2014; Dekleva, 2013). 
Inšpektorat RS za okolje in prostor (v nadaljevanju 
Inšpektorat) v letnem poročilu 2015 navaja, da je 
avgusta in septembra 2015 v sodelovanju s policijo 
in gozdarsko inšpekcijo ob koncih tedna izvajal 
akcijo nadzora vožnje z vozili v naravnem okolju 
v vseh območnih enotah Inšpektorata, in sicer 
prednostno na varovanih območjih narave. Kršitve 
glede vožnje s kolesom v naravnem okolju niso bile 
zaznane (Poročilo od delu …, 2015). V letu 2016 
je Inšpektorat izdal opozorilo za prekršek vožnje 
z gorskim kolesom na planinski poti. Prekršek je 
bil zaznan preko socialnega omrežja Facebook 
(Poročilo od delu …, 2016). Zdi se, da se glede na 
oceno pogostosti kolesarjenja po različnih poteh v 
naravnem okolju in število obravnavanih prekrškov, 
tovrstna vožnja večinoma dopušča. Dodatna ovira 
pri ureditvi statusa enoslednic v naravnem okolju 
v skladu s pravno ureditvijo je razdrobljenost 
zemljišč, saj je treba pridobiti soglasja vseh solastni-
kov zemljišč, ki jih enoslednica preči. V gozdnem 
prostoru v Sloveniji število gozdnih posestnikov 
presega 461.000, pri čemer je okoli 80 % gozdov v 
zasebni lasti (Lastništvo gozdov …, 2015). 

Cilja naše raziskave sta bila: 1) analizirati pravno 
ureditev dostopa do naravnega okolja za gorsko 
kolesarjenje v Sloveniji in jo primerjati z ureditvijo 
v izbranih srednjeevropskih državah, 2) na dveh 
študijskih primerih preveriti možnosti za uredi-
tev vožnje po enoslednicah v naravnem okolju v 
okviru obstoječe slovenske pravne ureditve.

 Pri tem smo opredelili hipotezo, da ob dosle-
dnem upoštevanju pravne ureditve umeščanje 
enoslednic v naravno okolje pri nas ni mogoče.

Vrste 
utrjenih poti

Odstotek anketirancev Število 
anketi-rancev1. Nikoli ali 

zelo redko
2. Redko 3. Včasih 4. Pogosto 5. Zelo 

pogosto
Gozdne vlake 5,6 12,5 24,5 33,6 23,7 1.802
Gozdne poti 0,4 2,4 10,6 40,2 46,4 1.806

Planinske poti 10,8 19,7 26,1 23,6 19,9 1.803
Poljske poti 7,1 21,5 28,8 27,3 15,4 1.799
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2 METODE
2 METHODS

Pregledali smo pravno ureditev v Sloveniji, ki ureja 
dostop do naravnega okolja za gorsko kolesarjenje 
na nacionalni in lokalni ravni. Pri slednji smo se 
omejili na območje Mestne občine Slovenj Gradec. 
Zakone in podzakonske akte na nacionalni ravni 
smo pregledali s pomočjo spletišča Pravno-infor-
macijskega sistema Republike Slovenije (www.
pisrs.si). Predpise na lokalni ravni smo pregledali 
s pomočjo Registra lokalnih skupnosti (www.rpls.
si). Iz njih smo povzeli člene in dele členov, ki so 
relevantni za urejanje gorskega kolesarjenja na 
območju Mestne občine Slovenj Gradec. Pravno 
ureditev v Sloveniji smo na podlagi literature, dosto-
pne na svetovnem spletu, primerjali z ureditvijo 
v treh srednjeevropskih državah, pri čemer smo 
se omejili na ureditve znotraj gozdnega prostora. 

Na primeru dveh testnih tras na območju 
zahodnega Pohorja smo preverili možnosti za 
umeščanje gorskokolesarskih poti v naravno 
okolje v okvirih obstoječe pravne ureditve v Slo-
veniji. Glede na poznavanje značilnosti gorskih 
kolesarjev na območju Slovenj Gradca smo izbrali 
dve testni trasi za zvrst vsegorsko kolesarjenje, ki 
skoraj izključno potekata po gozdnem prostoru. 
Namenoma smo izbrali testni trasi, ki se glede 
na prostorske in tehnične značilnosti med seboj 
bistveno razlikujeta. Testni trasi sta za mnoge 
gorske kolesarje na tem območju le odseka daljših 
kolesarskih tur. Gorski kolesarji ju uporabljajo 
predvsem za vožnjo z gorskim kolesom navzdol. 
Da smo v testni trasi vključili le odseka, namenjena 
vožnji navzdol, utemeljujemo z oceno, da gorski 
kolesarji vzpone pogosto opravljajo po javnih 
cestah in cestah javnega značaja, kjer je vožnja z 
gorskim kolesom praviloma dovoljena (Zakon o 
ohranjanju …, 2004). Testni trasi Pohorje in Rahtel 
vključujeta različne vrste obstoječih utrjenih poti, 
ki fizično omogočajo vožnjo z gorskim kolesom:
• makadamska cesta,
• enoslednica na kmetijskem zemljišču (prvotno  
 steza, nastala zaradi hoje ali domačih živali),
• poljska pot,
• enoslednica v gozdu (prvotno steza, nastala  
 zaradi hoje ali divjadi),
• gozdna vlaka,
• planinska pot.

Testna trasa Pohorje poteka od Partizanskega 
doma pod Malo Kopo do bližine lovske koče 
v Golavabuki. Najvišja točka je na nadmorski 
višini 1.506 m, najnižja pa na 1.085 m. Skupna 
dolžina trase je 6.047 m. Trasa v 100 % poteka po 
gozdnem prostoru. Ovršje Pohorja ni pokrito z 
gozdom, ampak obsega trajne travnike, drevesa 
in grmičevje ter kmetijska zemljišča v zaraščanju, 
vendar je zaradi ekološke povezanosti z gozdom 
razumljeno kot del gozdnega prostora. Trasa delno 
poteka po območju Natura 2000, območju naravne 
vrednote državnega pomena in vodovarstvenem 
območju. Iz zemljiškega katastra in zemljiške 
knjige je razvidno, da trasa preči 28 parcel, katerih 
lastništvo opredeljuje 15 lastniških kombinacij. 
Skupno število solastnikov parcel je 19, od tega 
5 pravnih in 14 fizičnih oseb. Med pravnimi 
osebami je zasebni lastnik podjetje SKIWAYS, 
družba za naložbe v kmetijstvo in turizem, d. o. o., 
s sedežem v Kranju in družbeniki iz Italije in 
Avstrije (AJPES, 2018). Preostale pravne osebe 
so občine in pravne osebe, ki so v izključni javni 
lasti. Vse fizične osebe imajo stalno prebivališče 
v okolici Pohorja. 

Testna trasa Rahtel poteka od Rahtelovega 
vrha do vznožja vzpetine na Ozarah v Slovenj 
Gradcu. Najvišja točka je na nadmorski višini 
660 m, najnižja pa na 410 m. Skupna dolžina 
trase je 1.483 m. Trasa v 97 % poteka po goz-
dnem prostoru, razen manjšega dela, ki poteka 
po travniku. Iz zemljiškega katastra in zemljiške 
knjige je razvidno, da trasa preči 13 parcel, katerih 
lastništvo opredeljuje osem lastniških kombi-
nacij. Skupno število vseh solastnikov parcel je 
12. Vse parcele, razen izhodišča, ki je na javni 
občinski cesti (javno dobro), so v zasebni lasti. 
Vsi imajo stalno prebivališče v Slovenj Gradcu 
ali neposredni okolici.

Obe trasi smo si ogledali na terenu in podrobno 
analizirali vse odseke trase. Pri tem smo upora-
bili GPS in fotoaparat, saj smo značilne odseke 
fotografirali, zbrane podatke pa pozneje obdelali 
v geografskem informacijskem sistemu (v nada-
ljevanju GIS) s programskim orodjem ArcGIS. 
Testni trasi smo razdelili na karakteristične odseke 
z enoličnim identifikatorjem. Posamezni odsek 
smo na podlagi pregleda in/ali razpoložljivih 
prostorskih podatkov uvrstili v karakteristični 
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odsek. Za poimenovanja karakterističnih odsekov 
smo smiselno uporabili poimenovanja iz pravnih 
predpisov. Če to ni bilo mogoče, smo odsek poi-
menovali opisno:
• poljska pot,
• poljska pot in planinska pot,
• gozdna vlaka,
• gozdna vlaka in E6,
• gozdna pot (domnevno nastala zaradi hoje ali  
 divjadi),
• gozdna pot in E6,
• občinska cesta in E6,
• gozdna cesta,
• gozdna pot,
• nekategorizirana cesta,
• travnik,
• zvožena podrast, domnevno nastala zaradi  
 vožnje s kolesom.

Za obe območji smo zbrali prostorske podatke 
iz različnih virov (preglednica 2), v delovno bazo 
prostorskih podatkov smo vključili podatke, zbrane 
s terenskim snemanjem. Potek planinskih poti (npr. 
Evropska pešpot E6) smo dodatno navedli v poi-
menovanju. Za vsak odsek smo izračunali oziroma 
določili posamezne tehnične in prostorske značil-

nosti. Oblikovali in izvedli smo enostaven postopek 
ocenjevanja odsekov, ki obsega šest korakov:
1. Ali je del naravnega okolja?
2. Ali je del gozdnega prostora?
3. Ali je del planinske poti?
4. Ali je del varovanega območja?
5. Ali je del vodovarstvenega območja?
6. Ali prostorski akt občine dovoljuje vzpostavitev  
 kolesarske poti kot enostavnega objekta?

Na podlagi na terenu ocenjenih značilnosti 
posameznih odsekov in drugih podatkovnih slojev 
(preglednica 2) smo za vsak odsek testne trase oce-
nili, ali je na njem mogoče urediti vožnjo z gorskim 
kolesom v skladu z obstoječo pravno ureditvijo.

3 REZULTATI Z RAZPRAVO
3 RESULTS WITH DISCUSSION

3.1 Značilnosti pravne ureditve dostopa 
za gorsko kolesarjenje

3.1 Characteristics of the legal regulation of 
the access for mountain biking

Pravna ureditev dostopa za gorsko kolesarjenje  
se med državami, ponekod tudi znotraj držav, 
razlikuje (Taylor, 2010a; Pröbstl in sod., 2010; 

Preglednica 2: Pregled uporabljenih prostorskih podatkov in njihovih virov.
Table 2: Ovwerview of the applied spatial data and their sources.

Prostorski podatek Oblika Vir
Trase planinskih poti .shp Planinska zveza Slovenije

Vodovarstveno območje .shp Agencija RS za okolje
Območja naravnih vrednot .shp Agencija RS za okolje

Območja Natura 2000 .shp Agencija RS za okolje
Ceste (Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture) .shp Geodetska uprava RS

Digitalni ortofoto posnetek .ecw Geodetska uprava RS
Digitalni model višin, plastnice (DMV5) .shp Geodetska uprava RS

Generalizirana kartografska baza, plastnice (GKB25) .shp Geodetska uprava RS
Testna trasa .shp lasten zajem

Meje karakterističnih odsekov testne trase .shp lasten zajem
Lokacije zajema fotografskega gradiva .shp lasten zajem

Digitalni model višin, plastnice (DMV5) .shp Geodetska uprava RS
Generalizirana kartografska baza, plastnice (GKB25) .shp Geodetska uprava RS

Testna trasa .shp lasten zajem
Meje karakterističnih odsekov testne trase .shp lasten zajem

Lokacije zajema fotografskega gradiva .shp lasten zajem
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DIMB, 2015). Dostop za gorsko kolesarjenje je v 
državah različno urejen; na primer v Skandinaviji 
ali na Škotskem (Pröbstl in sod., 2010) je dostop 
do naravnega okolja gorskim kolesarjem prost, 
v Avstriji pa gorsko kolesarjenje ni dovoljeno 
niti po vseh gozdnih cestah (Bundesgesetz …, 
2015). Tudi za pravno ureditev dostopa za gorsko 
kolesarjenje v gozdnem prostoru velja, da se le-ta 
razlikuje med državami, ponekod tudi znotraj 
držav. V okviru COST Action E33 "Forests for 
Recreation and Nature Tourism" je bila  narejena 
prva vseevropska raziskava na področju načrtova-
nja in upravljanja rekreacije v gozdnem prostoru 
(Pröbstl in sod., 2010). V rezultatih te raziskave 
so pomanjkljive informacije o pravnih ureditvah 
gorskega kolesarjenja. Literatura s tega področja 
je razpršena, večinoma omejena na posamezne 
države (Pröbstl in sod., 2010). V nadaljevanju 
navajamo tri primere.

V Švici dostop v gozdove urejata civilni zakonik 
(Zivilgesetzbuch) in Zakon o gozdovih (Waldgesetz) 
(Keller in Bernasconi, 2005). Dostop do gozdov 
kot tudi nabiranje plodov in gob je dovoljeno – če 
se pri tem ne povzroča škoda na gozdnih tleh in 
gozdnih sestojih. Dostop ne pomeni le dostopa 
peš (hoja, tek), temveč tudi s kolesom, smučmi ali 
na konju (Bernasconi in Schroff, 2008). To velja 
za gozdne ceste in druge dele gozda (Keller in 
Bernasconi, 2005). Podrobnejša ureditev režima 
obiska gozda je v pristojnosti kantonov, ki lahko, 
kadar je to v javnem interesu, dostop do določe-
nih predelov gozda tudi omejijo (Bernasconi in 
Schroff, 2008). Določene omejitve za kolesarjenje 
in jahanje so v letu 2005 veljale v štirih kantonih, v 
nekaterih pa je bila prepovedana vožnja s kolesom  
zunaj namenske poti za kolesarjenje. (Keller in 
Bernaconi, 2005). Zaznanih je vse več konfliktov 
med kolesarjenjem in drugimi prostočasnimi 
aktivnosti ali drugimi cilji sonaravnega upravljanja 
gozdov. Zato v več regijah potekajo pogovori o 
dodatnih ureditvah ali pa so take ureditve že v 
veljavi (Bernasconi in Verlič, 2018).

V Avstriji Zvezni zakon o gozdovih (Forstge-
setz) določa, da je za vsako vožnjo v gozdu, tudi 
na gozdnih cestah, potrebno dovoljenje lastnika. 
To velja za vsa motorna vozila in kolesa (Wann 
ist das …, 2015). Vsak, ki se v gozdu giblje  zunaj 
javnih (odprtih) cest in poti, to počne na lastno 

odgovornost. Lastniku gozda ali upravljavcu ni 
treba prilagoditi razmer (npr. na tleh ali vegetaciji), 
da bi zmanjšal ali odstranil potencialno nevarnost 
za obiskovalce. Drugače pa velja za ceste in poti, 
za katere je lastnik ali upravljavec dovolil rabo v 
javne namene. V takem primeru so lastniki, upra-
vljavci in drugi deležniki, vključeni v gospodarjenje 
z gozdom, odgovorni za grobe malomarnosti, 
nastale v bližnjem gozdu (Wann ist das …, 2015). 
Gozdna inšpekcija lahko zahteva identificiranje 
posameznika, ugotavlja njegovo identiteto in se 
odloči tudi za pridržanje (Wann ist das …, 2015). 
Tirolska je že leta 1997 začela uveljavljati t. i. tirolski 
model, ki obsega smernice z enotnimi pogoji in 
pravili načrtnega vzpostavljanja in financiranja 
gorskokolesarskih poti na Tirolskem (Tiroler 
Mountainbikemodell 2.0, 2015). Pot za gorsko 
kolesarjenje se odpre po dogovoru med lastni-
kom zemljišča in lokalno skupnostjo ali lokalno 
turistično organizacijo. Dežela zagotovi lastniku 
nadomestilo za tekoči meter poti. Pri tem modelu 
loči med gorskokolesarskimi potmi (Mountainbi-
kewege), za katere znaša nadomestilo 0,1 €/m, in 
enoslednicami (Singletrail – Strecken), za katere 
znaša nadomestilo 0,05 €/m. Do sofinanciranja 
niso upravičeni kolesarski parki. Dežela ima za vse 
poti z zavarovalnico sklenjeno enotno zavarovanje 
odgovornosti za lastnike zemljišč in upravljavce 
poti (Tiroler Mountainbikemodell 2.0, 2015).

V Nemčiji Zvezni zakon o gozdu (Bundes-
waldgesetz) določa, da je kolesarjenje v gozdnem 
prostoru dovoljeno na cestah in poteh in poteka  
na lastno odgovornost. Nadaljnje urejanje je 
odgovornost posameznih zveznih dežel, ki lahko 
zaradi utemeljenih razlogov varovanja gozdov, 
upravljanja gozdov ali divjadi, varovanja obisko-
valcev gozda,  da bi se izognili škodi ali iz drugih 
legitimnih razlogov lastnikov gozdov dostop do 
gozda omejijo ali povsem ali delno omejijo drugo 
rabo (Bundesministerium …, 2017).

V Sloveniji dostop do naravnega okolja za 
gorsko kolesarjenje urejajo različni zakoni in 
podzakonski akti. Na zavarovanih območjih lahko 
dostop dodatno urejajo akti o zavarovanju. Pri 
vzpostavljanju novih enoslednic kot enostavnih 
objektov so po zakonodaji, ki ureja gradnjo objek-
tov, pomembne tudi določbe odlokov prostorskih 
aktov na lokalni ravni.
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Ugotavljamo, da dostop do obstoječih utrjenih 
poti v naravnem okolju za gorsko kolesarjenje v 
Sloveniji temelji na dveh načelih (slika 1):
• dostop praviloma ni dovoljen, vendar je lahko 
ob izvedbi postopkov, določenih s posameznim 
zakonom, dovoljen,
• dostop je praviloma dovoljen, vendar lahko 
lastnik ali upravljavec na podlagi določb posa-
meznega zakona dostop prepove.

Sprememba Zakona o ohranjanju narave 
(Zakon o ohranjanju …, 2017, v nadaljevanju 
ZON) v letu 2014 je določila, da je "v naravnem 
okolju vožnja s kolesi dovoljena po utrjenih poteh, 
če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti", 
pri čemer se za utrjeno pot "šteje pas zemljišča, ki 
se uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta namen 
tudi utrjen". To pa ne velja za planinske poti in 
vožnjo v gozdnem prostoru, kjer veljajo določbe 

Makadamska gozdna cesta Enoslednica na kmetijskem 
zemljišču (steza, nastala zaradi 
hoje ali domačih živali)

Poljska pot

Praviloma dovoljeno Praviloma dovoljeno Praviloma dovoljeno
Zakon o ohranjanju narave, 
Zakon o gozdovih (foto: P. Zajc)

Zakon o ohranjanju narave, 
Zakon o kmetijskih zemljiščih 
(foto: Bikenomad)

Zakon o ohranjanju narave, 
Zakon o kmetijskih zemljiščih 
(foto: D. Cindro)

Enoslednica v gozdu (steza, nastala 
zaradi hoje ali divjadi)

Gozdna vlaka Planinska pot

Praviloma ni dovoljeno Praviloma ni dovoljeno Praviloma ni dovoljeno
Zakon o ohranjanju narave, 
Zakon o gozdovih (foto: P. Zajc)

Zakon o ohranjanju narave, 
Zakon o gozdovih (foto: P. Zajc)

Zakon o ohranjanju narave, 
Zakon o planinskih poteh – le na 
tistih, ki imajo status planinskih poti  
(foto: M. Čas Zajc)

Slika 1: Ponazoritev dostopa za gorsko kolesarjenje po utrjenih poteh v naravnem okolju v obstoječi pravni 
ureditvi v Sloveniji
Figure 1: Illustration of the access for mountain biking along the hard-surfaced trails in natural environment in the 
exisiting legal system in Slovenia
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Zakona o planinskih poteh (Zakon o planinskih 
…, 2007; v nadaljevanju ZPlanP) in Zakona o 
gozdovih (Zakon o gozdovih, 1993; v nadaljeva-
nju ZG). Pomen izraza utrjena pot je dvoumen. 
Na primer: kako utrjena – namensko (strojno, 
ročno) ali s časom, z uporabo samo? Kdo jo utrdi? 
Upravljavec poti ali uporabniki z uporabo samo? 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v pojasnilih 
novele ZON navaja razlago, da je utrjena pot "tista, 
ki je utrjena z gradbenimi posegi ali je utrjena s peš 
hojo ali z vožnjo." (Vožnja v naravnem …, 2014). 
Menimo, da je izraz utrjena pot neprimeren, saj 
z gradbeno-tehničnega vidika pomeni utrjeno 
vozišče tisto, ki ima narejen zgornji ustroj in 
povečano nosilnost zaradi gradbenih posegov.  
To ne pomeni, da morda nekaterih delov poti ne 
bi bilo  treba utrditi – za na primer omejevanje 
erozije. V ZON je določeno tudi, da je "vožnja s 
kolesi dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne 
nasprotuje lastnik ali upravljavec poti". Ni pa 
določeno, kako lastnik izrazi tovrstno naspro-
tovanje in kako kolesar ve, da je lastnik izrazil 
tovrstno nasprotovanje.

ZPlanP predvideva možnost dvonamenske 
rabe planinskih poti – za hojo in kolesarjenje. 
Vendar, kot ugotavlja Pažonova (2013), še nobena 
planinska pot "dejansko nima statusa planinske 
poti", kot to določa ZplanP. ZPlanP je določil 
postopke za določitev statusa planinske poti, ki 
predvideva, da je treba izdelati geodetski načrt, 
enak tistemu za pripravo projektne dokumentacije 
za gradnjo objektov (prostorski prikaz planin-
ske poti). To je podlaga za izračun površine in 
evidentiranje v zemljiškem katastru in hkrati 
podlaga, da ministrstvo, pristojno za okolje in 
prostor, izda potrdila o statusu planinske poti. 
V desetih letih od nastanka ZPlanP še ni bilo 
izdano nobeno potrdilo o statusu planinske poti 
in evidenca planinskih poti še ni vzpostavljena. 
Če bi posamezno pot ali le odsek želeli nameniti 
dvonamenski rabi (hoji in kolesarjenju) v skladu 
z določbami ZplanP in Pravilnika o označevanju 
in opremljanju planinskih poti (2008), bi bilo po 
našem razumevanju zakonodaje treba pridobiti:
• dovoljenje skrbnika planinske poti (planinskega  
 društva),
• dovoljenje ministra, pristojnega za šport, ki ga  
 pridobi skrbnik planinske poti,

• soglasje lastnikov zemljišč za lokacije, kjer bi  
 dodatno označili planinske poti, kar bi storil  
 skrbnik planinske poti.

V skladu z ZON je treba za gradnjo enostav-
nega objekta, za katerega ni potrebno gradbeno 
dovoljenje in je na območju, ki ima na podlagi 
predpisov s področja ohranjanja narave pomem-
ben status, pridobiti naravovarstveno soglasje, ki 
ga izdaja Agencija RS za okolje. Menimo, da je 
to pomembno, če bi želeli gorskokolesarsko traso 
označiti, na primer, s stebrički in kažipoti ali pa 
ponekod spremeniti traso z manjšimi zemeljskimi 
deli (zaradi povečanja atraktivnosti ali zaradi 
izboljšanja upravljanja in zmanjšanja tveganja 
za erozijske procese). Oboje je po Uredbi o raz-
vrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 
(2013, v nadaljevanju Uredba) enostavni objekt, 
za katerega ni potrebno gradbeno dovoljenje. V 
veljavi je nov Gradbeni zakon (2017), z uveljavi-
tvijo katerega je prenehala veljavnost Uredbe, ki  
je v veljavi do takrat, ko bo Vlada RS predpisala 
podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, 
nezahtevnih, manj zahtevnih, zahtevnih objektov, 
drugih gradbenih posegov in vzdrževalnih del ter 
njihovo razvrstitev.
Za enostavni objekt, ki  je v neposredni bližini 
vodotoka, na varstvenem ali ogroženem območju 
po Zakonu o vodah (Zakon o vodah, 2002) oz. 
če gre za poseg, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplival na vode in vodni režim, je treba pridobiti 
vodno soglasje. Tudi v takem primeru menimo, 
da je to pomembno, če bi želeli traso označiti ali 
pa spremeniti.

V zakonodaji so za domnevno isto stvar v 
rabi različni pojmi. Tako Zakon o kmetijskih 
zemljiščih (2011) in ZPlanP  navajata "poljsko 
pot", medtem ko Zakon o cestah (2010) navaja 
"kolovozno pot". V Merilih za dvonamensko 
rabo planinskih poti (2013), ki jih je izdala 
Planinska zveza Slovenije, pa uporabljajo pojem 
"traktorske poti". Hkrati pa za nobenega izmed 
njih niso določena merila. Uredba o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost gradnje (2013, v 
nadaljevanju Uredba), v prilogi 2 grajeno polj-
sko pot določa kot enostavni objekt, vendar ne  
navaja nobenih omejitev glede dolžine in širine. 
Po Uredbi negrajena poljska pot ne spada med 
objekte. Ministrstvo za okolje in prostor v Zbirki 
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najpogostejših vprašanj in odgovorov s področja 
graditve (2015) pojasnjuje, da so "pogoji glede 
umeščanja in velikosti lahko določeni v prostor-
skih aktih pristojnih občin".

ZG v 5 členu določa, da "mora lastnik gozda 
dopustiti v svojem gozdu prost dostop, razen za 
primere turistične oziroma pridobitne rekreativne 
dejavnosti", pri čemer v 3. členu določa, da "prost 
dostop pomeni prosto hojo oseb po gozdu ter drug 
dostop v gozd, ki se izvaja na lastno odgovornost 
in je v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove". V 
skladu z 18. členom lahko gozdno cesto, ki je 
grajena gozdna prometnica "namenjena predvsem 
gospodarjenju z gozdom, je nekategorizirana v 
skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogoča 
racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov, je 
javnega značaja in je vodena v evidenci gozdnih 
cest", uporabljajo tudi drugi uporabniki, vendar 
na lastno odgovornost. Režim uporabe gozdne 
ceste določi in označi Zavod za gozdove Slovenije 
(skupaj z lastniki gozdov in lokalno skupnostjo). 
Zavod za gozdove vodi evidenco o gozdnih cestah 
(24. člen) in gozdnih vlakah (31. člen), ki vsebuje 
opisne in grafične podatke.

V ZG je v 40. členu opredeljeno tudi, da se v 
prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta 
"določijo območja, na katerih sta mogoči ježa 
in vožnja s kolesom brez motorja po označenih 
gozdnih vlakah in drugih poteh" ter, da "pogoje 
njihove rabe sporazumno določijo in v skladu s 
predpisi o gozdnih prometnicah označijo lastniki, 
Zavod in lokalna skupnost." Pri tem ni jasno, kaj 
je mišljeno z izrazom "drugih označenih poteh". 
Ali so s tem mišljene poti kot samostalnik, ki 
opisuje ožji vozni pas (npr. stezo ali enoslednico)? 

Zavod za gozdove Slovenije je na podlagi 10. 
člena ZG izdelal conacijo gozdnega prostora z 
vidika rabe za rekreacijo in turizem. Conacija je 
sestavni del gozdnogospodarskih načrtov goz-
dnogospodarskih območij za obdobje 2011–2020 
(Dopis vsem občinam …, 2014). Z njo je bil gozdni 
prostor Slovenije razdeljen na štiri cone:
• Cona A: brez rabe (dovoljena hoja po označeni  
 planinski ali drugi poti, ki vodi skozi rezervat  
 ali po njegovem robu),
• Cona B: hoja po gozdu, izjemoma (ob podrob- 
 nejši proučitvi) tudi ježa in kolesarjenje po  
 označenih vlakah; zapora cest za vožnjo z  

 motornimi vozili (vsaj slepih krakov) z znakom  
 ali zapornico,
• Cona C: jahanje in vožnja s kolesi po označenih  
 vlakah, hoja po gozdu; raba gozdnih cest  
 skladno z zakonodajo,
• Cona D: dejavnosti, dovoljene v coni B in C ter  
 druga raba:
 - Skladno z zakonodajo,
 - Poseben režim rabe oz. njihovo povečano  
   obremenitev za negozdarske rabe se dogovorijo  
   z ZGS, lastniki gozdov in lokalna skupnost.

V conaciji so omenjene zgolj gozdne vlake, ne 
pa tudi druge poti, ki so omenjene v ZG. Postavlja 
se vprašanje, ali to pomeni, da je v conah B in 
C dovoljena vožnja zgolj po gozdnih vlakah, po 
drugih poteh (npr. enoslednicah) pa le v coni D, če 
je to skladno z zakonodajo. ZG tudi navaja, da za 
poti, kjer je kolesarjenje dovoljeno "pogoje njihove 
rabe sporazumno določijo in v skladu s predpisi 
o gozdnih prometnicah označijo lastniki, Zavod 
in lokalna skupnost". Vendar Pravilnik o gozdnih 
prometnicah (2009, v nadaljevanju Pravilnik) ne 
določa, kako se takšne poti označijo. V skladu 
s Pravilnikom je za vzdrževanje gozdnih vlak 
odgovoren lastnik. Pri tem se postavlja vprašanje 
odgovornosti lastnikov zemljišč ob morebitnih 
nesrečah kolesarjev. Na to je že v letu 2015 opozorila 
neformalna delovna skupina predstavnikov gorskih 
kolesarjev in lastnikov zemljišč, ki je predlagala, 
da je treba lastnike nepremičnin razbremeniti 
odgovornosti za izvajanje aktivnosti gorskega 
kolesarjenja pa tudi drugih uporabnikov njihove 
lastnine (Neformalna skupina …, 2015). Kot rezultat 
tega je bil ob zadnji spremembi in dopolnitvi ZG v 
letu 2016 dopolnjen 3. člen, ki določa, da se prost 
dostop izvaja na lastno odgovornost.

3.2 Možnost umestitve kolesarske 
enoslednice v naravno okolje

3.2 Possibility of setting biking single trail 
into natural environment

Testno traso Pohorje smo razdelili na 12 odsekov. 
Skoraj vsi potekajo po naravnem okolju, razen 
enega, ki delno poteka po ureditvenem območju 
naselja, in enega, ki poteka po makadamski občin-
ski cesti. Vsi odseki trase potekajo po gozdnem 
prostoru. V preglednici 3 prikazujemo dolžine in 
deleže po karakterističnih odsekih.
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Testno traso Rahtel smo razdelili na 14 odse-
kov. Skoraj vsi odseki, razen treh, ki potekajo po 
gozdnih in nekategoriziranih cestah, spadajo v 
naravno okolje. Od tistih, ki so naravno okolje, 
so skoraj vsi v gozdnem prostoru – razen enega, 
ki je na travniku. V preglednici 4 prikazujemo 
dolžine in deleže po karakterističnih odsekih.

Pri ocenjevanju odsekov tras smo se soočili z 
mnogimi nejasnostmi. ZON je določil, da naselja 
niso naravno okolje, vendar brez določila, kaj 
naselje je oziroma brez napotitve na drugi zakon, 
ki ta pojem opredeljuje. Smiselno se zdi uporabiti 
pojem "območje naselja", kot ga določa Zakon o 
prostorskem načrtovanju (Zakon o prostorskem 
…, 2007), ki določa: "Območje naselja je s prostor-
skim aktom določeno območje strnjeno grajenih 
stavb različnih namembnosti s pripadajočimi 
površinami, potrebnimi za njihovo uporabo, in 
območje površin, predvidenih za širitev namenske 
rabe prostora v prostorskih aktih občin." 

Preglednica 3: Testna trasa Pohorje – skupna dolžina karakterističnih odsekov
Table 3: Test route Pohorje – total length of characteristic sections

Preglednica 4: Testna trasa Rahtel – skupna dolžina karakterističnih odsekov
Table 4: Test route Rahtel – total length of characteristic sections

Karakterisitični odsek Dolžina (m) Dolžina (%)

Poljska pot 1.333 22,0 %
Poljska pot in planinska pot 409 6,8 %

Gozdna vlaka 1.219 20,2 %
Gozdna vlaka in E6 1.308 21,6 %

Gozdna pot 164 2,7 %
Gozdna pot in E6 185 3,1 %

Občinska cesta in E6 1.429 23,6 %
Skupaj 6.047 100,0 %

Karakteristični odsek Dolžina (m) Dolžina (%)

Gozdna cesta 8 0,5 %
Gozdna pot 517 34,9 %

Gozdna vlaka 775 52,3 %
Nekategorizirana cesta 96 6,5 %

Travnik 46 3,1 %
Zvožena podrast 41 2,8 %

Skupaj 1.483 100,0 %

Eden izmed krajših odsekov testne trase Rahtel 
poteka po travniku (preglednica 4). Po lastnem 
poznavanju po tej trasi že več desetletij poteka 
hoja, vendar ni jasno, ali gre za utrjeno pot po 
določbah ZON ali ne. Ker ni vizualne uhojenosti 
poti, smo se odločili, da to ni utrjena pot po določ-
bah ZON. Na omenjenem odseku bi bilo treba 
vzpostaviti nov enostavni objekt (enoslednico) 
na kmetijskem zemljišču, kar pa ni dopustno. 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo 
dokument Splošne smernice s področja varovanja 
kmetijskih zemljišč (2014), ki v prilogi 2 navaja 
"seznam objektov, katere se lahko načrtuje na 
območju namenske rabe kmetijskih zemljišč brez 
spremembe namenske rabe". V točki 12 določa, da 
načrtovanje kolesarske poti, pešpoti, gozdne poti 
in podobnega enostavnega objekta ni dopustno. 
Če bi kljub temu na omenjenem odseku želeli 
urediti enoslednico, bi bilo treba spremeniti 
namensko rabo prostora ali enoslednico urediti 
v nekaj metrov oddaljenem gozdnem prostoru.
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Pokazalo se je, da so meje gozdnega prostora v 
posameznih prostorskih evidencah različne in se 
ne ujemajo (conacija gozdnega prostora z vidika 
rekreacije in turizma, namenska raba prostora in 
dejanska raba zemljišč). Pojavlja se dvom, kateri 
prostorski podatek uporabiti za določitev, kaj je 
gozdni prostor, kot ga določa ZON (slika 2). Ker je 
za posege v gozdni prostor po določilih ZG treba 
pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, 
smo uporabili prostorski podatek gozdnega roba iz 
conacije gozdnega prostora z vidika rekreacije in 
turizma, ki jo je izdelal Zavod za gozdove Slovenije.

Enega izmed odsekov testne trase Pohorje 
smo ocenili kot poljsko pot (slika 3), čeprav na 
podlagi terenskega ogleda in lastnega poznavanja 
razmer ocenjujemo, da "uvoženost in uhojenost" 
nista posledici kmetijskih dejavnosti. Ker poteka 
v neposredni bližini smučišč, predvidevamo, da 
je to zimska servisna pot za upravljanje smučišč. 
"Uvoženost in uhojenost" sta deloma morda posle-
dica prostočasnih dejavnosti (hoja, vožnja). Odsek 
deloma poteka po enoti namenske rabe prostora 
"ureditveno območje naselja", zato menimo, da 
ta del ni del naravnega okolja (slika 3, 1c). Po 

Slika 2: Neusklajenost meje gozdnega prostora v posameznih prostorskih evidencah na primeru testne trase Rahtel
Figure 2: Discrepancy of the forest space boundary in individual spatial records on the example of the Rahtel test route
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conaciji gozdnega prostora z vidika rekreacije 
in turizma pa je del gozdnega prostora – cone B. 
Upoštevajoč slednje merilo, je odsek vendarle del 
naravnega okolja. Pojavlja se dilema, katero merilo 
upoštevati v takšnem primeru: namensko rabo 
prostora ali conacijo gozdnega prostora z vidika 
rekreacije in turizma. Zdi se, da omenjeno kaže 
na razdrobljenost sektorske politike upravljanja s 
prostorom. Podobno velja za enega izmed drugih 
odsekov, ki smo ga ravno tako ocenili kot poljsko 
pot, in katerega "uvoženost in uhojenost" ravno 
tako pripisujemo upravljanju smučišč in prosto-
časnim dejavnostim (slika 3, 4a). Namenska raba 
prostora je "druga kmetijska zemljišča", po conaciji 
gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma 
pa je del gozdnega prostora – cone B.

Težava se pojavlja tudi pri registru gozdnih 
vlak. Sloj gozdnih cest je dodan v zbirni kataster 
gospodarske javne infrastrukture, za katerega je 
mogoče prostorske podatke dobiti pri Geodetski 
upravi RS in so javno dostopni. Prostorski podatki 
evidence gozdnih vlak pa niso javno dostopni, 
zato ni mogoče oceniti kakovosti evidence kot 
tudi ne uporabnosti podatkov. 

Slika 3: Primer sektorskega upravljanja prostora na primeru testne trase Pohorje. Namenska raba »ureditveno 
območje naselja« je hkrati gozdni prostor (1c). V drugem primeru je namenska raba »druga kmetijska zemljišča« 
hkrati gozdni prostor (4a).
Figure 3: An example of sectoral space management in the case of Pohorje test route. Purpose use »settlement 
regulatory area« is forest space (1c) at the same time. In the second case, purpose use »other agricultural land« is 
forest space (4a) at the same time.

Eden izmed odsekov testne trase Pohorje poteka 
po kategorizirani občinski cesti, ki  glede na ZON 
ni del naravnega okolja, po conaciji gozdnega 
prostora z vidika rekreacije in turizma pa spada v 
gozdni prostor – delno v cono B in delno v cono 
C. To je verjetno posledica tega, da ceste za javni 
promet (državne, občinske, nekategorizirane) 
niso bile izvzete iz izdelave poligonov conacije 
gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma.

Dva odseka testne trase Rahtel smo opredelili 
kot nekategorizirano cesto. Vendar po našem 
razumevanje določb ZCes-1 ne gre za cesto, ki 
se uporablja za javni promet, kjer:
• je promet dovoljen le na način in pod pogoji,  
 kot jih določijo lastniki ali od njih pooblaščeni  
 upravljavci teh prometnih površin,
• je promet urejen in označen v skladu s predpisi  
 o javnih cestah.

Odseka sta nekategorizirana cesta, ki jo lastnik 
uporablja izključno za lastne potrebe; dovoz 
na tako cesto mora biti za druge udeležence v 
prometu prepovedan s predpisano prometno 
signalizacijo, lahko pa je preprečen z zapornico 
ali drugo fizično oviro (v primeru obravnavanih 

1c 4a
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odsekov tovrstne signalizacije ali ni zapornice). 
Po obstoječi pravni ureditvi vožnja s kolesom v  
pomenu javnega prometa po odsekih, opredeljenih 
kot nekategorizirana cesta, ni mogoča.

Preverili smo, ali posamezni odsek testnih 
tras poteka po planinski poti. Tega ni mogoče 
določiti, saj v tem trenutku v Sloveniji nimamo 
nobene planinske poti z urejenim statusom, kot 
to določa ZPlaP. Zato jih tudi ni mogoče nameniti 
za dvonamensko rabo. Kljub temu smo preverili, 
ali odsek poteka po planinski poti, ki je na terenu 
označena z markacijami, ter podali oceno za 
primer, da bi bil status planinskih poti urejen. 
Težava se je pojavila pri odseku, ki je planinska 
pot in hkrati gozdna pot. Če bi na odseku potekala 
planinska pot, ki bi imela status planinske poti, 
kot to predvideva ZPlanP, ni jasno, ali bi vožnja 
bila mogoča ali ne. Z vidika ZG vožnja ne bi bila 
dovoljena, saj je odsek v coni B. Pojavi pa se dvom 
o razumevanju ZPlanP, saj le-ta za planinske poti, 
ki "ne potekajo po poljskih poteh ali gozdnih 
prometnicah", npr. za gozdne poti, ne predvideva 
možnosti omejitev, če je tako prepovedano na 
"podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, 
gozdarstvo ali lovstvo", kot to predvideva za poljske 
poti ali gozdne prometnice. Ocenjujemo, da si v 
tem primeru ZplanP in ZG nasprotujeta.

V prostorsko ureditvenih pogojih Mestne 
občine Slovenj Gradec so v "gozdnih sestojih" 
mogoči tisti posegi, ki so opredeljeni v veljavnih 
gozdnogospodarskih načrtih in niso "v nasprotju 
s splošnimi funkcijami gozda" (Odlok o prostor-
sko …, 2012). V oktobru 2017 je občinski svet 
Mestne občine Slovenj Gradec sprejel predlog 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Slovenj Gradec, ki v prilogi 1 določa, da 
je na zemljiščih z namensko rabo gozd mogoče 
vzpostaviti kolesarsko pot kot enostavni objekt, 
vendar le ob soglasju Zavoda za gozdove (Predlog 
občinskega …, 2018). Gozdnogospodarski načrt 
gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec 
2011–2020 (2012) v poglavju 5.3.3 o presoji 
posegov v gozd in gozdni prostor navaja, da je za 
gradnjo enostavnih in manj zahtevnih objektov 
v gozdu ali gozdnem prostoru treba pridobiti 
soglasje Zavoda za gozdove ter da je dopustnost 
gradnje odvisna od vrste (namena) objekta in od 
poudarjenosti funkcij gozdov. Ob tem se postavlja 

vprašanje, kakšen je odnos do conacije gozdnega 
prostora z vidika rekreacije in turizma, ki pri 
možnostih kolesarjenja v conah B in C navaja 
le gozdne vlake, ne pa tudi o možnostih gradnje 
drugih enostavnih objektov, ki bi bili namenjeni 
kolesarjenju (npr. enoslednice). Za cono D pa 
conacija omenja možnost "skladno z zakonodajo". 
Za potrebe našega dela smo razlagali, da conacija 
gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma 
omogoča gradnjo enostavnih objektov za potrebe 
kolesarjenja v conah D, ne pa tudi v conah B in C.

4 ZAKLJUČKI
4 CONCLUSIONS

Ob temeljiti analizi pravnih podlag, ki določajo 
dostop do naravnega okolja v Sloveniji, smo 
ocenili, da je s pravnega vidika mogoče vzposta-
vljanje enoslednic za gorsko kolesarjenje. Vendar 
smo pri tem opozorili na pomembne omejitve. 
Na primeru testnih tras so se kot problematične 
pokazale predvsem naslednje vsebine:
• conacija gozdnega prostora z vidika rekreacije  
 in turizma, ki za vožnjo s kolesi v conah B in C  
 predvideva zgolj gozdne vlake, ne pa tudi drugih  
 obstoječih utrjenih poti v gozdnem prostoru; 
• določbe obstoječih prostorsko ureditvenih  
 pogojev za območja zunaj naselij v Mestni  
 občini Slovenj Gradec, ki določajo, da so v  
 gozdnih sestojih dovoljeni le posegi, ki so  
 opredeljeni v veljavnih gozdnogospodarskih  
 načrtih; gozdnogospodarski načrt gozdno- 
 gospodarskega območja Slovenj Gradec  
 2011–2020 (2012) pa povzema določila conacije  
 gozdnega prostora z vidika rekreacije in  
 turizma, s čimer je vzpostavljanje novih  
 enoslednic kot enostavnih objektov mogoče  
 le v coni D, ne pa tudi v conah C in B;
• planinske poti nimajo urejenega statusa planinske 
 poti, kot to predvideva ZPlanP, in jih zato v tem  
 trenutku ni mogoče nameniti za dvonamensko  
 rabo;
• v gozdnem prostoru je po ZG je treba prido- 
 biti dovoljenje vseh lastnikov parcel, pri čemer  
 je razdrobljenost zemljišč med številne lastnike  
 velika;
• vzpostavljanje enoslednic kot enostavnih  
 objektov na zemljiščih z namensko rabo  
 kmetijska zemljišča ni mogoče;
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• evidence prostorskih podatkov, ki jih sicer  
 zakonodaja predvideva, ne obstajajo (planinske  
 poti, gozdne vlake) ali pa so med seboj  
 neusklajene.

Poudarjamo, da smo postopek ocenjevanja 
izvedli v zaključenem geografskem območju, ki 
ne obsega vse pokrajinske pestrosti in značilnosti 
Slovenije. Dodatno se lahko določbe prostorskih 
aktov na lokalni ravni razlikujejo od sprejetih v 
Mestni občini Slovenj Gradec. V prihodnje bi bilo 
smotrno postopek ocenjevanja  opraviti na testnih 
trasah v pokrajinsko drugačnih delih Slovenije.

Med gorskimi kolesarji je še posebno zaželena 
vožnja po ozkih poteh v naravnem okolju. Analiza 
obstoječe pravne ureditve v Sloveniji je pokazala, 
da takšna vožnja lahko pomeni prekršek. Kljub 
temu v različnih delih naravnega okolja  poteka 
že zdaj. Tovrstna praksa se glede na razpoložljive 
podatke večinoma dopušča (Dekleva, 2013; Sektor 
za odnose …, 2014; Inšpektorat RS za okolje…, 
2015 in 2016). Obstoječe zakonodajne ovire pa  
pomenijo težavo za organizirane oziroma tržno 
naravnane gorskokolesarske aktivnosti. Slovenska 
pravna ureditev gorsko kolesarjenje ureja na naci-
onalni ravni v različnih zakonih in podzakonskih 
aktih. Pri vzpostavljanju enoslednic kot enostavnih 
objektov so pomembni tudi prostorski uredi-
tveni pogoji prostorskih aktov na lokalni ravni. 
V zavarovanih območjih lahko dostop dodatno 
urejajo akti o zavarovanju, s katerimi so ustano-
vljena zavarovana območja. Pregled zakonodaje 
je pokazal na razdrobljenost, ki odraža sektorsko 
politiko upravljanja s prostorom. Pot za gorsko 
kolesarjenje, kot linijski objekt, pogosto preči raz-
lične dele prostora in s tem tudi različne sektorske 
politike upravljanja s prostorom. Izpostavili smo 
nedosledno rabo pojmov za domnevno isto stvar 
in rabo pojmov, ki omogočajo različno razlago. 
Slednje daje pomembno vlogo subjektivni presoji 
soglasodajalca. V primeru planinskih poti v goz-
dnem prostoru, ki ne potekajo po poljskih cestah 
ali gozdnih prometnicah, temveč npr. gozdnih 
poteh, opažamo neskladje med ZPlanP ter ZG. 
Ugotovili smo tudi, da v Sloveniji niti planinske 
poti nimajo urejenega statusa, kot to predvideva 
ZPlanP. Tako kot za gorskokolesarske poti tudi 
zanje ni na voljo sistemskega vira financiranja za 
upravljanje, opremljanje in vzdrževanje poti. To 

nakazuje potrebo po celovitem premisleku, kakšno 
vlogo naj imajo športi na prostem v Sloveniji ter 
kako jih upravljati.

Pomembno vprašanje, ki ga mora obravnavati 
upravljanje gorskega kolesarjenja kot športa na 
prostem, so (potencialni) konflikti z drugimi 
uporabniki. V tem pomenu bi poti, namenjene 
izključno ali prednostno gorskim kolesarjem, 
lahko učinkovito zmanjšale (potencialne) kon-
flikte s pohodniki. To še posebno velja za zvrsti 
gravitacijsko in delno vsegorsko; pri slednjem 
predvsem za dele poti, namenjene spustom. Za 
zvrst kros in delno vsegorsko (predvsem za urav-
nane dele poti in vzpone) bi lahko večnamenska 
raba poti in zagotovljen dostop do obstoječih 
utrjenih poti v naravnem okolju zadostila priča-
kovanjem gorskih kolesarjev (Zajc in Berzelak, 
2016; Zajc, 2016). Vendar so načini conacije lahko 
neučinkovita v konfliktih, ki izhajajo iz razlik v 
družbenih vrednotah ali predstavah, da razlike 
obstajajo (Carother in sod., 2001; Golobič, 2010). 
Zato je hkrati treba vzpodbujati usposabljanje, 
izobraževanje in informiranje uporabnikov o 
odgovornem dostopanju, medsebojni strpnosti 
na poteh ter varstvu narave.

5 POVZETEK
Gorsko kolesarjenje lahko uvrstimo med športe 
na prostem, ki poteka na različnih cestah ali  zunaj 
njih, na uradnih ali neuradnih utrjenih poteh 
z objekti ali brez njih. Lahko poteka v širokem 
naboru različnih okolij. Gorski kolesarji se med 
seboj razlikujejo po željah, opremi in značilnostih 
voženj. 

Pregledali smo pravne predpise, ki urejajo 
dostop do naravnega okolja po obstoječih utrjenih 
poteh v Sloveniji. V zakonodaji smo ugotovili 
nedosledno rabo pojmov ter navedbe, ki lahko 
vodijo k različni razlagi določil. Analiza je poka-
zala dvojno opredelitev dopustnosti gorskega 
kolesarjenja: 
• dostop praviloma ni dovoljen (praviloma je  
 dostop za gorsko kolesarjenje prepovedan,  
 vendar je lahko ob izvedbi formalnih postopkov,  
 določenih z resornim zakonom, dovoljen),
• dostop je praviloma dovoljen (praviloma je  
 dostop za gorsko kolesarjenje dovoljen, vendar  
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 lahko lastnik ali upravljavec na podlagi določb  
 resornega zakona dostop prepove).

Na primeru dveh testnih tras za zvrst kole-
sarjenja vsegorsko smo na območju zahodnega 
Pohorja preverili možnosti za umeščanje gorsko-
kolesarskih poti v naravno okolje. Obe trasi sta 
skoraj izključno v gozdnem prostoru. Oblikovali in 
izvedli smo postopek za ocenjevanje odsekov tras. 
V uvodu postavljeno hipotezo, da ob doslednem 
upoštevanju pravnih predpisov umeščanje eno-
slednic v naravno okolje ni mogoče, smo ovrgli, 
saj umeščanje ni povsem onemogočeno. Vendar 
smo pri tem opozorili na pomembne omejitve in 
nejasnosti, ki izhajajo deloma iz: 
• Pravnih omejitev:
 - različna raba pojmov za domnevno isto stvar  
    in raba pojmov, ki omogočajo različno razlago,  
  kar daje pomembno vlogo osebni presoji  
   soglasodajalca;
 - enoslednic ni mogoče vzpostavljati na  
  zemljiščih z namensko rabo kmetijska  
   zemljišča;
 - enoslednice v gozdnem prostoru je, glede na  
    conacijo gozdnega prostora z vidika rekreacije  
    in turizma, mogoče vzpostaviti v coni D, ne  
   pa tudi v conah C in B; 
• neurejenega statusa planinskih poti, kot to  
 predvideva Zakon o planinskih poteh (2007),  
 zato jih v tem trenutku ni mogoče nameniti  
 za dvonamensko rabo (hojo in kolesarjenje);
• pomanjkljivih evidenc prostorskih podatkov,  
 ki jih sicer zakonodaja predvideva (gozdne  
 vlake, planinske poti); 
• razdrobljenosti zemljišč gozdnega prostora  
 med številne solastnike, kar povečuje število  
 potrebnih soglasij.

5 SUMMARY

We can classify mountain biking in the outdoor 
sports; it takes place on diverse roads or off roads, 
on official or unofficial hard-surfaced paths with 
an object or without it. It can be performed in 
a wide range of diverse environments. Moun-
tain bikers differ with regard to their wishes, 
equipment, and ride characteristics.  

We reviewed legal regulations regulating access 
to the natural environment on the existing hard-
-surfaced paths in Slovenia. In the legislature, 

we found the inconsistent use of definitions and 
references, which can lead to diverse interpreta-
tions of provisions. The analysis showed double 
definition of mountain biking admissibility:
• as a rule, access is not allowed (as a rule, access  
 for mountain biking is forbidden, but it can be  
 allowed under execution of formal procedures,  
 determined by the departmental act provisions);
• as a rule, access is allowed (as a rule, access  
 for mountain biking is allowed, but the owner  
 or manager can forbid the access on the basis  
 of departmental act provisions).
On the example of two test routes for the all-
-mountain riding stye we checked the possibility 
of setting the mountain biking trails into the natu-
ral environment in the area of western Pohorje 
Hills. Both routes are set almost entirely in forest 
space. We provided and performed a procedure 
for route segments assessment. We refuted the 
hypothesis, set in the introduction, that, legal 
regulations being complied with consistently, 
it is not possible to place single trails into the 
natural environment, since the development is not 
completely blocked. However, we draw attention 
to important limitations and ambiguities, which 
partly originate in:
• legal limitations:
 - diverse use of the definitions for the allegedly 
   same thing and use of definitions, enabling  
   diverse interpretations, which provides a very  
   important role to the personal judgment of  
   the consent authority;
 - single trails cannot be developed on land with  
   agricultural land use allocation;
 - with regard to the zoning of the forest space  
    from the viewpoint of recreation and tourism,  
   single trails in forest space may be set in the  
   D zone, but not in the C and B zones;
• non-regulated status of mountain paths, as  
 foreseen by the mountain path act (2007),  
 therefore they cannot be intended for double  
 use (walking and biking);
• incomplete spatial data records, otherwise 
 required by the legislature (forest skid trails,  
 mountain paths);
• allocation of forest space land plots among  
 numerous co-owners, which increases the  
 number of the required consents.



GozdVestn 76 (2018) 118

Zajc, P., Golobič, M., Bončina, A.: Gorsko kolesarjenje v naravnem okolju v Sloveniji

6 VIRI
6 REFERENCES

Agencija Reublike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve. 2018. https://www.ajpes.si (3. 1. 2018).

Arnegård J., Sandell K. 2012. Outdoor Recreation in Times 
of Change. V: The 6th International Conference on 
Monitoring and Management of Visitors in Recreational 
and Protected Areas – Outdoor Recreation in Change – 
Current Knowledge and Future Challenges, Stockholm, 
21-24 avg. 2012. Fredman P., Stenseke M., Liljendahl H., 
Mossing A. and Laven D. (ur.). Stockholm, Friluftsliv 
i förändring: 110–112.

Bernasconi A., Schroff U. 2008. Freizeit und Erholung 
im Wald. Grundlagen, Instrumente, Beispiele. Bern, 
Bundesamt für Umwelt. https://www.bafu.admin.ch/
bafu/de/home/themen/wald/publikationen-studien/
publikationen/freizeit-erholung-wald.html (17. 5. 2017).

Bernasconi A., Verlič A. "Pravna ureditev gorskega 
kolesarjenja v Švici". Bern, Parn Bern in Ljubljana, 
Gozdarski inštitut (osebni vir, januar 2018)

Bundesgesetz vom 3. Juli 1975, mit dem das Forstwesen 
geregelt wird (Forstgesetz 1975). Gesamte 
Rechtsvoschrift für Forstgesetz 1975, Fassung vom 
1. 8. 2015. 

 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abf
rage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010371 
(25. 5. 2015).

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 
2017. 

 https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
bwaldg/gesamt.pdf (17. 5. 2017).

Carothers P., Vaske J. J., Donnelly M. P. 2001. Social Values 
Versus Interpersonal Conflict Among Hikers and 
Mountain Bikers. Leisure Sciences, 23: 47–61.

Dekleva A. 2013. V treh letih kolesarjem 112 kazni. MTB.SI.  
http://www.mtb.si/novice/1363-v-treh-letih-kolesarjem-
112-kazni.html (12. 6. 2015).

DIMB – Deutsche Initiative Mountain Bike. 2015. http://
dimb.de (15. 6. 2015).

Golobič M. 2010. Gozd v prostorskem načrtovanju. V: 
Gozdni prostor: načrtovanje, raba, nasprotja: zbornik 
prispevkov. Bončina A., Matijašić D. (ur.). Ljubljana, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, Zavod za gozdov Slovenije: 7–11.

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja 
Slovenj Gradec (2011–2020). 2012. Zavod za gozdove 
Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec. http://www.
mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/GGO/
Slovenj_Gradec/11_SLOVENJ_GRADEC_2011-2020.
pdf (31. 7. 2015).

Gradbeni zakon. 2017. Ur. l., št. 61/17, 72/17.
Jensen C. R., Guthrie S. P. 2006. Outdoor Recreation in 

America. 6. ed. Champaign, Human Kinetics: 377 str.  

https://books.google.si/books?id=HESJLEJlKwQC&p
rintsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_
r&cad=0#v=onepage&q&f=false (1. 6. 2015).

Keller P. M., Bernasconi A. 2005: Juristische Aspekte von 
Freizeit und Erholung im Wald.

Umwelt-Materialien Nr. 196. Bern, Bundesamt für Umwelt, 
Wald und Landschaft. https://www.bafu.admin.ch/
bafu/de/home/themen/wald/publikationen-studien/
publikationen/juristische-aspekte-freizeit-erholung-
wald.html (17. 5. 2017).

Lastništvo gozdov. Zavod za gozdove Slovenije.  
http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_
slovenije/lastnistvo_gozdov/index.html, (10. 6. 2015).

Merila za dvonamensko rabo planinskih poti. 
2013. Planinska zveza Slovenije (7. mar. 2013).  
http://www.pzs.si/vsebina.php?pid=141 (3. 6. 2015).

Natura 2000 and Forests, Part I-II. Technical report 
– 2015 – 088. Kremer F., Van der Stegen J., Gomez-
Zamalloa M. G., Szedlak T. (ur.). Luxemburg, Office 
for Official Publications of the European Communities. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Final%20Guide%20N2000%20%20
Forests%20Part%20I-II-Annexes.pdf (19. 9. 2015).

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven 
naselij v občini Slovenj Gradec, uradno prečiščeno 
besedilo, PUP IZVEN NASELIJ – UPB1. 2012. Ur. l. 
RS, št. 72/12.

Odlok o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec, 
uradno prečiščeno besedilo. 2014. Ur. l. RS, št. 66/14.

Neformalna skupina gorskih kolesarjev in predstavnikov 
lastnikov zemljišč: zapisnik II. sestanka. 2014. 
http://odprimopoti.si/doc/20140922_zapisnik_kgzs.
pdf (31. 7. 2015).

Pothecary F. 2013. Editorial. V: Mountain Biking in 
Scotland. Understanding and Resolving Land use 
Conflict, Vol 1. Pothecary F., Brown K.M., Banks, 
E.A. (ur.). Aberdeen, The James Hutton Institute: 3–4.

Poročilo o delu za leto 2015. 2015. Ministrstvo za okolje 
in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor. 
http://www.iop.gov.si/fileadmin/iop.gov.si/
pageuploads/5_O_INSPEKTORATU/Porocila_in_
nacrti_dela/Porocilo_IRSOP_2015.pdf (3. 1. 2018).

Poročilo o delu za leto 2016. 2016. Ministrstvo za okolje 
in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor. 
http://www.iop.gov.si/fileadmin/iop.gov.si/
pageuploads/5_O_INSPEKTORATU/Porocila_in_
nacrti_dela/Porocilo_IRSOP_2016.pdf (3. 1. 2018).

Pravilnik o gozdnih prometnicah. 2009. Ur. l., št. 4/09
Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti. 

Ur. l. RS, št. 80/08.
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 

občine Slovenj Gradec. 2018. Mestna občina Slovenj 
Gradec. 



GozdVestn 76 (2018) 1 19

Zajc, P., Golobič, M., Bončina, A.: Gorsko kolesarjenje v naravnem okolju v Sloveniji

 http://www.slovenjgradec.si/Mestna-ob%C4%8Dina/
Ob%C4%8Dinski-svet /Ob%C4%8Dinske-
seje/ArtMID/702/ArticleID/4015/31-SEJA-
O B % c 4 % 8 c I N S K E G A- S V E TA- M E S T N E -
OB%c4%8cINE-SLOVENJ-GRADEC (3. 1. 2018).

Pröbstl U. 2003. NATURA 2000 – The Influence of the 
Europena Directives on the Development of Nature-
based Sport and Outdoor Recreation in Mountain 
Areas. Journal for Nature Conservation, 11: 340–345.

Rowe R. 2013. How Mountain Biking Conquered Scotland. 
Scotland Outdoors.

 http://www.scotoutdoors.com/features/cycling/
mountain-biking-scotland-mtb (12. 6. 2015).

Sektor za odnose z javnostmi. "Podatki o prekrških vožnje 
s kolesi v naravnem okolju." 2014. Ljubljana, Generalna 
policijska uprava (osebni vir, 3. 6. 2015).

Special Eurobarometer 273 "European Social Reality". 
2007. Eurobarometer.

 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/
ebs_273_en.pdf (15. 5. 2015).

Special Eurobarometer 412 "Sport and Physical Activity". 
2014. Eurobarometer.

 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/
ebs_412_en.pdf (1. 6. 2015).

Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč. 
2014. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/
pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/splosne_smernice_
za_podrocje_varovanja_kmetijskih_zemljisc.pdf (29. 
7. 2015)

Symmonds M., Hammitt W., Quisenberry V. L. 2000. 
Managing recreational trail environments for mountain 
bike user preferences. Environmnetal Management, 
25, 5: 549–564.

Taylor S. 2010a. "Extending the Dream Machine: 
Understanding Dedicated Participation in Mountain 
Biking. A thesis submitted for the degree of Doctor 
of Philosophy at the University of Otago, Dunedin, 
New Zealand". Steve.Taylor.whc@uhi.ac.uk (osebni 
vir, 15. 6. 2015).

Taylor S. 2010b. ‘Extending the dream machine’: 
Understanding People’s Participation in Mountain 
Biking. Annals of Leisure Research, 13, 1, 2: 259 – 281.

Tiroler Mountainbikemodell 2.0. 2015. Amt der Tiroler 
Landesregierung.

 https://www.tirol.gv.at/sport/radfahren/mountainbike/
tiroler-mountainbikemodell-20 (5. 6. 2015).

Tumes K. 2007. Using Qualitative Methods to Understand 
Recreation Conflict Between Bushwalkers and Mountain 
Bike Riders. Anthropological Notebooks, 13, 1: 45–55.

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. 
2013. Ur. l. RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13.

Vožnja v naravnem okolju: ureditev, ki jo prinaša novelirani 
Zakon o ohranjanju narave. 2014. Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje.
 http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/

pageuploads/podrocja/voznja/ZON_Voznja_2014.
pdf (3. 1. 2018).

Wann ist das Betreten eines Waldes erlaubt oder verboten? 
2015. Ministerium für ein Lebenswertes Österreich.

 http://www.bmlfuw.gv.at/forst/wald-gesellschaft/
verhalten_wald/betretenwald.html (2. 6. 2015).

Zajc P., Berzelak N. 2016. Riding styles and characteristics 
of rides among Slovenian mountain bikers and 
management challenges. Journal of Outdoor Recreation 
and Tourism – special issue on Mountain Biking: 
Challenges and Benefits, 15: 10–19.

Zajc P. 2016. Možnosti umeščanja gorskokolesarskih poti 
v naravno okolje v Sloveniji na primeru zahodnega 
Pohorja: magistrsko delo. (Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire). Ljubljana: 195 str.

Zakon o ohranjanju narave. 2004. Ur. l. RS št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B 
in 46/14 (ZON).

Zakon o gozdovih. 1993. Ur. l. RS št. 30/93, 56/99 – ZON, 
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 
106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 
– ZGGLRS in 77/16 (ZG).

Zakon o planinskih poteh. 2007. Ur. l. RS, št. 61/07 (ZPlanP).
Zakon o planinskih poteh, predlog. 2005. 
 http://borut.blog.siol.net/files/2015/08/ZPP-4-EPA-

647-IV-22-12-2005.pdf (27. 11. 2015).
Zakon o kmetijskih zemljiščih. 2011. Ur. l. RS, št. 71/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 58/12 27/16 in 27/17 
– ZKme-1D.

Zakon o prostorskem načrtovanju. 2007. Ur. l. RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – 
odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2 (ZPnačrt).

Zakon o Triglavskem narodnem parku. 2010. Ur. l. RS, št. 
52/10 in 46/14 – ZON-C.

Zakon o vodah. 2002. Ur. l. RS št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 
41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15.

Zakon o graditvi objektov. Ur. l. RS št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 
110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US.

Zakon o cestah. Ur. l. RS št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. 
US in 46/15.

Zbirka najpogostejših vprašanj in odgovorov s področja 
graditve. 2015. Ministrstvo za okolje in prostor.

 http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/
pageuploads/podrocja/graditev/Kompendij_odgovorov.
pdf (7. 5. 2015)



GozdVestn 76 (2018) 120

GDK 116.24:42(794.4)(045)=163.6

Vpliv talnih lastnosti na pojavljanje zemeljskih plazov v 
Sloveniji
The Impact of Soil Properties on Landslide Occurrence in Slovenia

Črt ŠUŠTAR1, Milan KOBAL2

Izvleček:
Šuštar, Č., Kobal, M.: Vpliv lastnosti tal na pojavljanje zemeljskih plazov v Sloveniji; Gozdarski vestnik, 76/2018, 
št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 37. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Na podlagi baze Uprave RS za zaščito in reševanje smo analizirali, kako različni talni dejavniki (globina, organska 
snov, tekstura, sposobnost tal za zadrževanje vode ter razred/tip tal) vplivajo na pojavljanje zemeljskih plazov 
v Sloveniji. Sloje smo analizirali v programskem okolju GIS. Na osnovi statističnega χ2 testa homogenosti smo 
ugotovili statistično značilen vpliv vseh talnih lastnosti, vključenih v analizo. Glede na globino tal se plazovi 
statistično značilno pogosteje od pričakovanega pojavljajo na tleh, globine 0–70 cm, glede na povprečno organsko 
snov gornjega horizonta tal na slabo in srednje humoznih tleh, glede na teksturo tal v razredih srednje težkih 
ter srednje težkih in težkih tal, glede na efektivno poljsko kapaciteto pa v srednjem razredu (80–150 mm). V 
primeru talnih tipov smo ugotovili, da je matična podlaga eden izmed glavnih vplivnih dejavnikov. V prihodnje 
predlagamo uporabo analiziranih talnih dejavnikov pri izdelavi kart verjetnosti za pojavljanje zemeljskih plazov, 
ki bi bile  podlaga za izločanje varovalnih gozdov, ki ščitijo pred zemeljskimi plazovi.
Ključne besede: zemeljski plazovi, varovalni gozd, talni dejavniki, kataster zemeljskih plazov, pedološka karta

Abstract:
Šuštar, Č., Kobal, M.: Possibilities and Limitations of Landslide Data Use for Identification of Protection Forests; 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 76/2018, vol 1. In Slovenian, abstract and summary in 
English, lit. quot. 37. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Using landslide database, we tested how different soil properties (soil type, depth, organic matter, texture, soil 
bonitet number and effective field capacity) affect the landslide occurrence. Our using the χ2 test of homoge-
neity, the results showed that all the tested soil properties have a statistically significant impact on the landslide 
occurrence. In the case of the soil type analysis, we concluded that it correlates highly with the bedrock analysis. 
Analysis of the soil’s depth showed that landslides occur more often than expected on the soils with depth class 
0–70 cm, organic matter content classes 1–4 %, texture classes with moderately fine and  moderately fine to 
fine texture, and soil water holding capacity 80–150 mm. We intend to use the tested soil properties for creating 
landslide hazard maps in the future analysis. These maps could apply as a tool for zoning of the protection forests 
that protect from the landslides.
Key words: landslides, protection forest, soil properties, landslide database, soil map

Znanstvena razprava

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Slovenija je zaradi svojih naravnih danosti pod-
vržena plazenju (Ribičič in sod., 1994; Horvat, 
1995). Pri določanju plazovitih območij, t.j. pri 
izdelavi kart verjetnosti pojavljanja zemeljskih 
plazov, so vse pogosteje v uporabi različne sta-
tistične metode (Corominas in sod., 2014), ki 

omogočajo identifikacijo vplivnih dejavnikov na 
plazenje. Pri tem je glavni vhodni podatek kataster 
plazov, ki jih v statistični analizi uporabimo pri 
določanju ogroženih območij. Takšne metode so 
bile že uporabljene tudi v Sloveniji (Mikoš in sod., 
2004; Komac in sod., 2005; Mikoš in sod., 2008; 
Šinigoj in sod., 2013), vendar so zaradi razmeroma 
grobega merila (merilo 1 : 250.000 ali manjše) 
primerne le za uporabo na državni ravni. Enotne 

1 Č. Š., mag. inž. gozd., Šmartno 21, SI-1211 Ljubljana, 
Slovenija. sustar.crt@gmail.com

2 doc. dr. M. K., univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fa-
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metodologije za določanje ogroženih območij sicer 
še vedno nimamo, čeprav jo predvideva Zakon o 
vodah (Uradni list RS, 67/02). 

V dosedanjih raziskavah so se kot najbolj 
vplivni dejavniki plazov izkazali geologija, naklon 
površja, raba tal, ukrivljenost površja, usmerjenost 
ter oddaljenost od strukturnih elementov (narivov 
in prelomov). Podatki o talnih lastnostih (pedolo-
ška karta), ki so se v tujini izkazale kot pomemben 
vplivni dejavnik (Budimir in sod., 2015), v Sloveniji 
(presenetljivo!) še niso bili vključeni.

Vplivne dejavnike ločimo na vzroke, ki so 
(načeloma) bolj trajne narave (npr. relief), in 
povode, katerih vrednost je v času spremenljiva 
(npr. talna voda). Stroge ločnice med njimi ni, 
nekatere dejavnike lahko opredelimo včasih kot 
vzrok, včasih kot povod. Obravnavano združeno 
so najpomembnejše skupine vplivnih dejavnikov 
relief, geologija, tla, hidrologija, geomorfologija, 
raba tal in antropogeni dejavniki, potresi in vulkani 
ter vreme in podnebje, pomen pa je v veliki meri 
odvisen od vrste plazu (Corominas in sod., 2014). 
V literaturi so povodi najpogosteje razdeljeni na 
padavine (oziroma hidrološke povode) in potrese 
(Budimir in sod., 2015).

1.1 Vpliv lastnosti tal na zemeljske 
plazove

1.1 Impact of soil properties on landslides

Talne lastnosti so ključnega pomena za plitve 
oziroma zemljinske plazove in so pogosto nave-
deni v literaturi kot vplivni dejavnik (Wiegand in 
Gartner, 2010; Budimir in sod., 2015). Neposredno 
odražajo lastnosti materiala, ki plazi, in posredno 
nakazujejo na tlotvorne dejavnike: matična pod-
laga, relief, podnebje, živi svet in voda v odvisnosti 
od časa (Stritar, 1991). 

1.1.1   Globina tal
1.1.1   Soil depth

Vpliv globine tal na pojavljanje plazov ni enoznačen. 
Plazovi se pogosteje pojavljajo na globokih tleh, če 
so le-ta na pobočju (Rickli in sod., 2001; Meusbur-
ger in Alewell, 2014). Globina tal deloma odraža 
sposobnost tal za zadrževanje vode, zato postanejo 
globlja tla nasičena z vodo in nestabilna pri  večji 
mejni količini padavin, vendar pa je v takem primeru 
obtežba pobočja in potencialna masa za plazenje 
takšnih tal večja (Ray in sod., 2010). Globina lahko 
nakazuje tudi na dinamiko destruktivnih geoloških 

Slika 1: Zemeljski usadi na območju preloma terena (foto: M. Kobal)
Figure 1: Shallow landslides in the area of the terrain fault (photo: M. Kobal).
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procesov – na območju pojavljena plitvih tal je 
pogosto tudi površinska erozija, ki sproti odnaša 
preperino, zemljinski plazovi pa se pojavljajo red-
keje (Meusburger in Alewell, 2014). Saro in sod. 
(2016) navajajo, da se večina plazov pojavi na tleh 
z razredom globine do 100 cm. 

1.1.2   Organska snov v tleh
1.1.2   Soil Organic matter

Delež organske snovi v tleh vpliva predvsem na 
sposobnost tal za zadrževanje vode ter na tvorbo 
strukturnih agregatov. Višja vsebnost organske snovi 
vpliva na višjo sposobnost tal za zadrževanje vode, 
saj organski koloidi vežejo od 5- do 10-krat več vode 
kot mineralni koloidi (Čirić, 1986). To je predvsem 
posledica obstojnejših strukturnih agregatov, ki 
izboljšujejo stabilnost tal (Edwards, 1991; Frei in 
sod., 2003, cit. po Burri in sod., 2009; Burri in sod., 
2009; Wiegand in Geitner, 2010). Caviezel in sod. 
(2014) navajajo, da povečevanje deleža organske 
snovi deluje ugodno le za primer erozije, mehanske 
lastnosti z organsko snovjo bogatih tal pa so slabše 
in nevarnost za proženje plazov večja. 

1.1.3   Tekstura tal
1.1.3   Soil texture

Tekstura tal neposredno vpliva na sposobnost tal 
za zadrževanje vode ter na prepustnost tal za vodo, 
zato zelo vpliva na stabilnost tal in je pogosto upo-
rabljen vplivni dejavnik v literaturi (Sidle in sod., 
1985, cit. po Cimini in sod., 2016). Na splošno so tla 
z lažjo (peščeno) teksturo bolj prepustna in imajo  
manjšo sposobnost zadrževanja vode, tla s težjo 
(glineno) teksturo pa  manjšo prepustnost in večjo 
sposobnost zadrževanja vode (Stritar, 1991). Tla z 
glineno teksturo so bolj podvržena plazenju zaradi 
dveh vzrokov: 1) glina tvori neprepustno plast, ki 
deluje kot drsna ploskev plazu, ko so tla nad njo 
nasičena z vodo (Meusburger in Alewell, 2014) in 
2) glineni minerali izrazito nabrekajo in se krčijo 
(glede na vsebnost vode v tleh) in s tem povzročajo 
polzenje tal, lahko pa tudi plazenje (Ribičič, 2007).

1.1.4   Sposobnost tal za zadrževanje vode
1.1.4   Soil water holding capacity

Talne lastnosti, ki vplivajo na gibanje oziroma 
zadrževanje vode v tleh, posredno vplivajo tudi 

na pojav plazov, saj tla, nasičena z vodo, postanejo 
nestabilna in zato podvržena plazenju (Van Asch 
in sod., 1999; Ribičič, 2007; Talebi in sod., 2007; 
Meusburger in Alewell, 2014; Budimir in sod., 
2015). V času intenzivnih padavin tla izgubijo 
kohezivnost, poveča pa se tudi obtežba tal (Meus-
burger in Alewell, 2014). Na eni strani govorimo 
o sposobnosti tal za zadrževanje vode, na drugi 
pa o prepustnosti tal za vodo. Bolj prepustna tla 
in tla z višjo sposobnostjo za zadrževanje vode 
bodo postala nasičena pri večji mejni količini 
padavin kot tla z nižjo sposobnostjo zadrževanja 
vode in tla z nizko prepustnostjo, vendar pa večja 
sposobnost za zadrževanje vode pomeni tudi 
večjo potencialno obtežbo pobočja (Wiegand 
in Geitner, 2010; Caviezel in sod., 2014; Saro 
in sod., 2016). Izmed omenjenih dveh lastnosti 
je pomembnejša prepustnost tal za vodo, saj so 
padavinski dogodki, ki presegajo kapaciteto tal za 
zadrževanje vode, razmeroma pogosti (Caviezel 
in sod., 2014).

1.1.5   Talni tip
1.1.5   Soil type

Talni tip izraža več tlotvornih dejavnikov in 
lastnosti tal hkrati, ki posamično ali pa v dolo-
čenih kombinacijah tvorijo labilna tla (Budimir 
in sod., 2015). Matična podlaga je eden izmed 
ključnih dejavnikov za pojav plazenja in se v lite-
raturi pogosto uporablja kot samostojni vplivni 
dejavnik (Budimir in sod., 2015). Neposredno 
vpliva na sposobnost tal za zadrževanje vode, 
teksturo tal in mehanske lastnosti zemljine (Meus-
burger in Alewell, 2014). Tip tal opredeljuje tudi 
razvojno stopnjo tal, ki nakazuje na dinamiko 
geoloških destruktivnih procesov (Stritar, 1991). 
Pri nerazvitih tleh so procesi erozije razmeroma 
pomembnejši in sproti odnašajo preperino (Zorn 
in Komac, 2008). Na takšnih tleh lahko  nastajajo 
kvečjemu hribinski plaziovi (Ribičič, 2007). V 
primeru razvitih tal pa se preperina dlje časa 
kopiči in erozijski procesi niso tako izraziti, 
večji pa je lahko vpliv plazov (Ribičič, 2007). Z 
višjo razvojno stopnjo se spreminjajo tudi druge 
talne lastnosti, kot so kapaciteta in prepustnost 
za vodo, količina organske snovi (se večajo), 
gostota tal (se manjša) itn. (Braun in sod., 2005; 
Burri in sod., 2009).
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Slika 2: Lokacije plazov v bazi Uprave RS za zaščito in reševanje iz dne 28. 5. 2013
Figure 2: Landslide locations in the database by the Administration of the RS for Civil Protection and Disaster Relief.

2 MATERIALI IN METODE
2 MATERIALS AND METHODS

2.1 Uporabljeni podatkovni sloji
2.1 Applied data layers

V raziskavi smo v okolju GIS analizirali pojavljanje 
zemeljskih plazov iz katastra plazov Uprave Repu-
blike Slovenije za zaščito in reševanje URSZR na 
razredih različnih posameznih talnih lastnosti glede 
na Pedološko karto Slovenije v merilu 1 : 25000.

2.1.1  Baza zemeljskih plazov Uprave Republike  
 Slovenije za zaščito in reševanje

2.1.1  Landslide database by the 
 Administration of the RS for Civil  
 Protection and Disaster Relief

Podatki so zbrani iz različnih virov oziroma pro-
jektov, uporabljena je bila baza z datumom 25. 5. 
2013. V bazi plazov je bilo lokacijsko kartiranih 
4850 plazov, po odstranitvi dvojnikov (kriterij 
lokacije) pa jih je ostalo 4686 na območju celotne 
države (Slika 1). Iz analize smo izločili plazove, 
ki se pojavljajo na urbanih površinah oziroma na 

površinah, kjer posamezni talni parametri niso 
bili opredeljeni (urbane površine, nedoločljive 
talne lastnosti). Taki plazovi namreč nimajo 
vsebinske povezave s preiskovanimi talnimi 
lastnostmi. Zaradi nepopolnega ujemanja slojev 
talnih podatkov je tako v analizi ostalo različno 
število plazov (od 4391 do 4566).

2.1.2   Pedološka karta v merilu 1 : 25.000
2.1.2   Soil map in the scale of 1 : 25,000

Pedološka karta merila 1 : 25.000 (PK25000) 
je dostopna na spletni strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://rkg.
gov.si/GERK/) in je sestavljena iz poligonov 
pedokartografskih enot (PKE). Poligoni PKE so 
bodisi homogeni (en talni tip, ki je v pedološki 
karti določen s pedosistematsko enoto PSE) ali 
pa sestavljeni iz dveh oziroma največ treh PSE. 
PSE so opredeljene po deležu razprostranjenosti 
znotraj posamezne PKE (Urbančič in sod., 2005). 

Podatki o povprečni globini tal, povprečni 
organski snovi gornjega horizonta tal ter podatki 
povprečnega teksturnega razreda tal niso prosto 
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dostopni v digitalni obliki, ampak obstajajo 
kot arhivske karte, kjer je kot avtor izvedenih 
podatkov naveden Šporar in sod. (2001). Zato 
smo arhivske karte v ArcGIS 10.5 georefrencirali, 
ker pa so podatki določeni na nivoju PKE, smo v 
ArcGIS 10.5 poligonom PKE v atributni  pregle-
dnici le določili vrednosti kategorij posameznih 
talnih lastnosti. Kot kazalniki sposobnosti tal za 
zadrževanje vode smo v tej raziskavi uporabili 
efektivno poljsko kapaciteto tal (EPK), ki pred-
stavlja rastlinam dostopno vodo v tleh. Podatke 
o PKE smo pridobili iz Atlasa okolja (www.gis.
arso.gov.si/atlasokolja/) in jih vnesli v atributno 
preglednico pedološke karte PK25000. Nato smo 
V ArcGIS 10.5 naredili presek karte zemeljskih 
plazov in pedološke karte.

Pojavljanje plazov po talnih tipih smo prav 
tako izračunali iz preseka karte zemeljskih plazov 
in pedološke karte. Ugotovili smo podatke o 
pojavljanju plazov znotraj PKE. Tako ne vemo, 
v katerem PSE znotraj PKE se pojavlja določen 
plaz. Smo pa preko deležev posamezne PSE v 
PKE izračunali število plazov na posameznih 
PSE (Preglednica 1). Posledično število plazov 
v določeni PSE ni nujno celo število, plazovi pa 
so lahko pripisani tudi enotam, v katerih se niso 
pojavljali. PSE smo združili v skupine glede na tip 
matične podlage s pomočjo Slovenske klasifikacije 
tal (Prus in sod., 2015).

2.2 Statistične metode
2.2 Statistical methods

Za statistično analizo vpliva tal na pojav 
zemeljskih plazov smo na podlagi nekaterih dose-
danjih raziskav (Komac in sod., 2005, Šinigoj in 
sod., 2013; Komac, 2005) izbrali neparametrično 
metodo, in sicer χ2 (hi-kvadrat) test homogenosti 
oziroma neodvisnosti. Temelji na primerjavi 
izmerjenih in teoretičnih vrednosti pojavov in je 
primerna za testiranje normalno porazdeljenih 

nominalnih in/ali kategoričnih spremenljivk. 
Teoretične frekvence plazov v posameznem 
razredu so odvisne od površine tega razreda, saj 
privzamemo, da je verjetnost za nastanek pojava 
enaka po vsem obravnavanem območju. Večja 
kot je razlika med dejanskimi in teoretičnimi 
frekvencami, višja je vrednost χ2, bolj je značilen 
vpliv neodvisne spremenljivke na odvisno.

Izračunali smo razlike med dejanskim in 
pričakovanim številom plazov v Sloveniji glede 
na talne lastnosti (χ2

SKU, Obrazec 1). Ničelna 
hipoteza je bila:

H0: spremenljivka ne vpliva značilno na poja-
vljanje plazov.

H1: spremenljivka značilno vpliva na poja-
vljanje plazov.

Splošen obrazec za test razlik med dejanskimi 
in pričakovanimi frekvencami preglednice z  
r x 2 polji je (Kotar, 2011):

fij = dejanska frekvenca v polju ij (i = 1 do r,  
j = 1 do 2);
f 'ij = teoretična frekvenca v polju ij.

V primeru talnih dejavnikov, kjer smo ovrgli 
ničelno hipotezo o značilnosti vplivu dejavnika na 
pojavljanje zemeljskih plazov, smo testirali, kateri 
razredi se značilno razlikujejo od pričakovanih 
vrednosti s pomočjo post-hoc testa. Vsak posa-
mezni razred smo z primerjali z vsoto preostalih 
razredov (Obrazec 1, r = 2). Pri ugotavljanju sta-
tistične značilnosti smo uporabili Bonferronijev 
popravek in dopustno stopnjo tveganja delili s 
številom razredov (McDonald, 2014).

Preglednica 1: Primer izračuna števila plazov v PSE.
Table 1: An example of calculation of landslide numbers in PSU (pedosystematic units)

PKE Število 
plazov

PSE1 PSE1 
(%)

Število 
plazov

PSE2 PSE2 
(%)

Število 
plazov

PSE3 PSE3 
(%)

Število 
plazov

1008 21 111 60 21 x 0,6 
= 12,6

37 20 21 x 0,2 
= 4,2

115 20 21 x 0,2 
= 4,2
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Slika 3: Pojavljanje zemeljskih plazov glede na pričakovane frekvence po razredih povprečne globine tal  
(*** označujejo p < 0,001)
Figure 3: Landslide occurence with regard to the expected frequencies by mean soil depth classes (*** denote p < 0.001).

3 REZULTATI
3 RESULTS 

3.1 Zemeljski plazovi v Sloveniji glede 
na povprečno globino tal

3.1 Landslides in Slovenia with regard to the 
mean soil depth

V Sloveniji se plazovi najpogosteje pojavljajo na tleh 
z večjim razponom globine (0,40 n/km2), sledijo tla 
z globino do 70 cm (0,29 n/km2), najmanj plazov se 
pojavlja na tleh, plitvejših od 30 cm (0,11 n/km2). 
Statistično značilno nad pričakovanim je število 
zemeljskih plazov na tleh z večjim razponom globin 
ter tleh z globino do 70 cm (p < 0,001), statistično 
značilno pod pričakovanim pa je število plazov na 
tleh z globino nad 70 cm (p < 0,001). Prav tako je 
statistično značilno pod pričakovanim število plazov 
na tleh, globine do 30 cm in do globine 50 cm (p < 
0,001). Na podlagi χ2 testa pojavljanja plazov lahko 
sklepamo, da povprečna globina tal statistično 
značilno vpliva na pojavljanje zemeljskih plazov 
v Sloveniji (χSKU

2 = 1384,2; p < 0,000). 

3.2 Zemeljski plazovi v Sloveniji glede 
na povprečno organsko snov 
gornjega horizonta tal

3.2 Landslides in Slovenia with regard to the 
mean organic matter content of the upper 
soil horizon

V Sloveniji se plazovi najpogosteje pojavljajo na 
slabo humoznih (0,31 n/km2) in srednje humoznih 
tleh (0,27 n/km2). Najmanj plazov se pojavlja na 
mineralnih tleh (0,02 n/km2). Statistično značilno 
nad pričakovanim je število zemeljskih plazov na 
slabo humoznih (p < 0,001) in srednje humo-
znih tleh (p < 0,001), statistično značilno pod 
pričakovanim pa je število plazov na mineralnih 
tleh (p < 0,001), humoznih (p < 0,001) in zelo 
humoznih tleh (p < 0,001). Na podlagi χ2 testa 
pojavljanja plazov lahko sklepamo, da povprečna 
organska snov gornjega horizonta tal statistično 
značilno vpliva na pojavljanje plazov (χSKU

2 = 329,7;  
p < 0,000).
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3.3 Zemeljski plazovi v Sloveniji glede 
na povprečni teksturni razred tal

3.3 Landslides in Slovenia with regard to the 
mean soil texture class 

V razredu srednje težkih in razredu srednje 
težkih in težkih tal se v Sloveniji pojavlja 0,28 n/
km2. Najnižja je gostota pojavljanja plazov v razredu 
težkih tal, kjer se na 1 km2 površine pojavi 0,08 
plazu. Statistično značilno nad pričakovanim je 
število zemeljskih plazov v razredu srednje težkih  
(p < 0,001) in razredu srednje težkih in težkih tal  
(p < 0,001), statistično značilno pod pričakovanim pa 
je število plazov v razredu lahkih (p < 0,001), razredu 
lahkih in srednje težkih tal (p < 0,001) ter razredu 
težkih tal (p < 0,001). Na podlagi χ2 testa pojavlja-
nja plazov lahko sklepamo, da povprečni teksturni 
razred tal statistično značilno vpliva na pojavljanje 
zemeljskih plazov (χSKU

2 = 409,1; p < 0,000).

3.4 Zemeljski plazovi v Sloveniji glede na 
efektivno poljsko kapaciteto tal EPK

3.4 Landslides in Slovenia with regard to the 
effective field capacity EFC

V Sloveniji se plazovi najpogosteje pojavljajo na 
tleh z EPK od 80 do 150 mm (0,38 n/km2). Sle-
dijo tla z EPK od 150 do 230 mm (0,16 n/km2). 
Najmanj plazov se pojavlja na tleh, katerih EPK 

Slika 4: Pojavljanje zemeljskih plazov glede na pričakovane frekvence po razredih povprečne organske snovi 
gornjega horizonta tal (*** označujejo p < 0,001)
Figure 4: Landslide occurence with regard to the expected frequencies by the classes of the mean organic matter 
content of the upper soil horizon

je nad 230 m (0,10 n/km2) oz. tleh, katerih EPK 
je pod 30 mm (0,07 n/km2). Statistično značilno 
nad pričakovanim je le število zemeljskih plazov 
na tleh z EPK od 80 do 150 mm, v vseh drugih 
razredih tal EPK je pojavljanje zemeljskih plazov 
statistično značilno pod pričakovanim. Na podlagi 
χ2 testa pojavljanja plazov lahko sklepamo, da EPK 
tal statistično značilno vpliva na pojavljanje plazov 
(χSKU

2 = 1188,7; p < 0,000).

3.5 Zemeljski plazovi v Sloveniji glede 
na razred tal 

3.5 Landsslides in Slovenia with regard to the 
class

V Sloveniji se v razredu kambičnih tal pojavlja 
0,32 n/km2, na psevdooglejenih tleh v povprečju 
0,16 n/km2, sledijo humusno-akumulativna tla, 
na katerih se v povprečju v Sloveniji pojavi 0,13 
n/km2. Najnižja je gostota pojavljanja plazov na 
eluvialno-iluvialnih tleh ter na oglejenih teh (0,03 
n/km2). Statistično značilno nad pričakovanim je 
le število zemeljskih plazov v razredu kambičnih 
tal (p < 0,001), na razredih drugih tal je število 
plazov statistično značilno pod pričakovanim. Na 
podlagi χ2 testa pojavljanja plazov lahko sklepamo, 
da razred tal statistično značilno vpliva na pojavlja-
nje zemeljskih plazov (χSKU

2 = 1044,4; p < 0,000).
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LATINSKO IME
Eutypella parasitica R. W. Davidson & R. C. Lorenz

RAZŠIRJENOST
Bolezen izvira iz Severne Amerike. V letu 2005 je 
bil javorov rak v Evropi prvič zabeležen v Sloveniji. 
O najdbah so nato poročali tudi iz drugih evropskih  
držav (Avstrija, Hrvaška, Nemčija, Madžarska,  
Poljska, Češka).

GOSTITELJI
Vse vrste javorov (Acer spp.). Pri nas sta najpogosteje 
okužena gorski javor (Acer pseudoplatanus) in maklen 
(Acer campestre).

OPIS 
Na deblih javorov gliva Eutypella parasitica povzroči 
razvoj navadno pravilne eliptične rakave rane. Včasih 
so opazni ostanki odmrle veje v središču raka. Deblo 
je deformirano, odmrla skorja ostane pritrjena več 
let. Na osrednjem delu rane se razvijejo črna trosišča 
v obliki peritecijev z drobnimi črnimi vratovi, ki jih 
zaradi velikega števila opazimo na površini rane. Gliva 
se razrašča v skorji in lesu, ki ga razgrajuje.  V lesu 
je rast hitrejša, zato je poškodba večja, kot je videti 
po velikosti raka. Pod skorjo in v njej se razraščajo 
belkaste micelijske pahljačice.

ZNAČILNA ZNAMENJA 
(SIMPTOMI)
• Rakava rana – eliptična deformacija debla, v središču  
 je pogosto odmrla veja, skorja je rahlo ugreznjena,
• črna trosišča (periteciji) na osrednjem delu rakave  
 rane, razvijejo se okoli sedem let po okužbi, 
• pod skorjo in v njej so belkaste micelijske pahljačice,  
 ki jih zasledimo po dveh letih od okužbe,
• mlade okužbe in okužbe na maklenu težje opazimo.

VPLIV
Javorov rak povzroča ekonomsko škodo. Poškodovani 
del debla z rakavo rano je tehnično razvrednoten. 
Navadno je okuženih 3–5 % javorov v sestoju, ponekod 
tudi do 50 %. Mlajša drevesa zaradi okužbe navadno 
propadejo, starejša pa z glivo lahko rastejo več desetle-
tij. Gliva razkraja tudi les, zato so okuženi javori slabše 
mehansko stabilni in občutljivejši za veter, sneg in žled.

MOŽNE ZAMENJAVE
Rakaste tvorbe na javorih so lahko tudi posledica gliv 
iz rodu bradavičk (Nectria spp.), ki oblikujejo rdeča 
trosišča in nepravilne rakaste razjede; glive Botryo-
sphaeria dothidea, kjer se skorja lušči in ne najdemo 
micelijskih pahljačic; črneče ožganke (Kretzschmaria 
deusta (sin. Ustulina deusta)), ki jo spoznamo po 
velikih črnih trosnjakih v obliki krast.

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 

Slika 1: Značilna elipsasta rakava rana in deformacija debla  
(stara okužba) na gorskem javoru z že oblikovanimi črnimi trosišči  
(foto: N. Ogris)
Slika 2: Značilna stara rakava rana na maklenu z ostankom odmrle 
veje in razgrajenim lesom ter odpadlo skorjo v osrednjem delu raka 
(foto: N. Ogris)

Slika 3: Bele micelijske pahljačice v maklenovi skorji (foto: N. Ogris) 
Slika 4: Mlada okužba na gorskem javoru z odmrlo vejo v 
središču, odmrlo skorjo (temnejše barve), brez črnih trosišč in z 
micelijskimi pahljačicami v odmrli skorji (foto: A. Brglez)
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LATINSKO IME
Corythucha arcuata (Say, 1832)

RAZŠIRJENOST
Naravno prisotna v Severni Ameriki, kjer je razširjena 
v ZDA in Kanadi. Vnesena v Evropo in Azijo, kjer 
hitro širi svoj areal. Njena prisotnost je bila potrjena 
v Italiji, Švici, Turčiji, Bolgariji, na Madžarskem in 
Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji in Franciji.

GOSTITELJI
Glavni gostitelji so hrasti (Quercus spp.), pojavlja pa 
se tudi na listavcih iz rodov Acer, Castanea, Malus, 
Pyrus, Rosa, Rubus in Ulmus. V Evropi je bila razen 
na hrastih najdena še na malinjaku (Rubus idaeus L.) 
in drugih vrstah iz rodu Rubus, na navadnem kostanju 
(Castanea sativa L.), navadnem šipku (Rosa canina L.), 
lesniki (Malus sylvestris L.) in poljskem brestu (Ulmus 
minor Mill.).

OPIS 
Odrasla hrastova čipkarka je s hrbtne strani pravokotne 
oblike, dolga približno 3 mm in široka 1 mm. Telo je 
kremasto belo in sploščeno v hrbtno-trebušni smeri. 
Glavo v celoti prekrita vratni ščit (pronotum), ki je ob 
straneh listasto razširjen in strukturiran v obliki čipke. 
Krila ima prosojna in izrazito čipkasto strukturirana. Na 
vratnem ščitu in sprednjem delu kril  so temno rjave do 
črne lise. Jajčeca so drobna, črna in podolgovata, vedno 
so v skupinah po več deset skupaj. Ličinke (nimfe) so 
sive do črne s številnimi trnastimi izrastki po celotnem 
telesu. Pojavlja se od aprila do septembra v skupinah 
na spodnji strani listov, kjer izsesava listno sredico. Ima 
velik reproduktivni potencial in se v kratkem času zelo 

namnoži. Prezimujejo odrasli osebki, zaščiteni v razpo-
kah skorje gostiteljev. Vnos na nova območja je mogoč 
s premiki gostiteljskih rastlin, pozimi hlodovine, lesa in 
lesenih izdelkov s skorjo. Širi se tudi kot slepi potnik.  

ZNAČILNA ZNAMENJA 
(SIMPTOMI)
Na listih se zaradi sesanja hrastove čipkarke pojavijo 
lisaste kloroze, listi se sušijo in ob močnem napadu 
predčasno odpadejo. Na spodnji strani listov najdemo 
skupine številnih drobnih črnih jajčec, črne nimfe in 
belkaste odrasle osebke, skupaj z veliko količino iztrebkov 
(črne pike). Pozimi lahko v razpokah gostiteljeve skorje 
najdemo odrasle osebke, ki tam prezimujejo.

VPLIV
Hrastova čipkarka sesa listni sok, zaradi česar sta 
motena fotosintetska aktivnost listov in posledično 
zmanjšana vitalnost gostitelja. Rastlina oslabi in 
postane dovzetna za druge  negativne vplive iz okolja. 
Poškodbe negativno vplivajo tudi na estetski  videz 
okrasnih rastlin. Hrastova čipkarka  je dodatna obre-
menitev za hraste, ki so v Sloveniji in Evropi že sicer 
zelo prizadeti zaradi številnih defoliatorjev in bolezni. 

MOŽNE ZAMENJAVE
Platanova čipkarka (C. ciliata (Say, 1832)) ima manj 
rjavih peg na vratnem ščitu in na krilih in je zato 
svetlejša. Pojavlja se samo na platanah.

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 
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Hrastova čipkarka

Slika 1: Lisasto rumenenje listov zaradi sesanja listnega soka  
(foto: A.Varga (HU))
Slika 2: Odrasla hrastova čipkarka (foto: D. Jurc)

Slika 3: Ličinke hrastove čipkarke in iztebki (foto: D. Jurc) 
Slika 4: Jajčeca hrastove čipkarke na spodnji strani lista  
(foto: D. Jurc) 

GozdVestn 76 (2018) 1

ČE OPAZITE OPISANE SIMPTOME ALI NAJDETE ŠKODLJIVCA, 
obvestite Gozdarski inštitut Slovenije (Oddelek za varstvo gozdov) ali 

o najdbi poročajte v spletnem portalu Invazivke oziroma z mobilno aplikacijo Invazivke.

Publikacija je nastala v okviru projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770), ki  
ga sofinancirajo Evropska komisija v okviru finančnega mehanizma LIFE, Ministrstvo 
za okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za raziskovalno  
dejavnost Republike Slovenije. Priprava prispevka je bila izvedena v okviru Javne  
gozdarske službe GIS.



GozdVestn 76 (2018) 1 27

Šuštar, Č., Kobal, M.: Vpliv lastnosti tal na pojavljanje zemeljskih plazov v Sloveniji

Slika 5: Pojavljanje zemeljskih plazov glede na pričakovane frekvence po povprečnih teksturnih razredih tal 
(*** označujejo p < 0,001)
Figure 5: Landslide occurence with regard to the expected frequencies by the mean soil texture classes (*** denote 
p< 0.001)

Slika 6: Pojavljanje plazov glede na pričakovane frekvence po razredih EPK tal (** označujejo p < 0,01; *** 
označujejo p < 0,001).
Figure 6: Landslide occurence with regard to the expected frequencies by the soil EFC classes (** denote p < 0.01; 
*** denote p < 0.001)
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4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Rezultati χ2 analiz so pokazali, da vse testirane 
talne lastnosti (globina tal, vsebnost organske 
snovi v gornjem horizontu tal, povprečni teksturni 
razred tal, efektivna poljska kapaciteta ter razred 
tal) statistično značilno (p < 0,001) vplivajo na 
pojavljanje plazov.

Najpogosteje se zemeljski plazovi pojavljajo 
na večjem razponu globine tal. Po pogostosti 
sedijo plazovi na tleh globine 0 do 70 cm (Slika 2).  
Ugotovitve se skladajo z dosedanjimi raziskavami 
(Rickli in sod., 2001; Meusburger in Alewell, 2014; 
Saro in sod., 2016), ki navajajo, da so plazovi 
pogostejši na globljih tleh. Na plitvejših tleh je 
erozija pomembnejši geološki destruktivni proces 
od plazov (Meusburger in Alewell, 2014), globlja 
tla pa se na plazovitih oziroma erodibilnih terenih 
ne razvijejo (Čirić, 1986). To je morebitni razlog, 
da se je v razredu z najglobljimi tlemi pojavilo 
statistično značilno manj plazov od pričakovanih. 

Pri tem moramo upoštevati, da je prostorska 
ločljivost podatkov o globinah tal v primeru naše 
raziskave razmeroma nizka. Le-ta namreč v odvi-
snosti od reliefa variira bistveno hitreje, kot je to 
zajeto v kartografskih enotah (Corominas in sod., 

2014), kar je omejitev pri analizi. Posledica tega je 
tudi razmeroma velik razred z večjim razponom 
globin tal, ki se pojavlja na razgibanem reliefu, 
kjer variabilnosti globin ni mogoče zajeti v dani 
prostorski ločljivosti pedološke karte. Analiza 
globin tal se delno sklada z analizo talnih tipov. 
V primeru analize talnih tipov smo ugotovili 
redkejše pojavljanje na nerazvitih tleh in nekaterih 
vrstah humusno-akumulativnih tal, kar so tla z  
manjšimi globinami.

Rezultati naše raziskave nakazujejo, da več 
organske snovi pomeni manjšo verjetnost za 
proženje plazov (Slika 4), kar je v skladu z naved-
bami v literaturi (Frei in sod., 2003, cit. po Burri 
in sod., 2009; Burri in sod., 2009; Wiegand in 
Geitner, 2010), vendar v nasprotju z navedbami 
Caviezel in sod. (2014). Poleg ugodnega učinka 
višje vsebnosti organske snovi zaradi boljše stabil-
nosti agregatov ter višje kapacitete za vodo (Čirić, 
1986; Frei in sod., 2003, cit. po Burri in sod., 2009) 
je redkejše pojavljanje plazov na humoznih tleh 
verjetno tudi posledica spleta ugodnih tlotvornih 
dejavnikov (npr. relief, podnebje). Podobno lahko 
redkejše pojavljanje plazov na mineralnih tleh 
pojasnimo kot posledico dinamike geoloških 
destruktivnih procesov oziroma prevladujoče 
erozije (Ribičič, 2007).

Slika 7: Pojavljanje plazov glede na pričakovane frekvence po razredih tal (** označujejo p < 0,01; *** označujejo 
p < 0,001)
Figure 7: Landslide occurence with regard to the expected frequencies by the soil class (** denote p < 0.01; *** 
denote p < 0.001). 
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Rezultati pojavljanja plazov glede na teksturo tal 
potrjujejo dosedanje ugotovitve iz tujine (Cimini 
in sod., 2016; Saro in sod., 2016; Anbalagan in sod., 
2015), da so tla s finejšo teksturo bolj podvržena 
pojavu plazenja. Taka tla so namreč slabše odcedna 
v stanju nasičenosti z vodo in zato slabše stabilna. 
Na podlagi rezultatov pa ne moremo pojasniti, 
zakaj je manj plazov od pričakovanih na težkih 
tleh. Tla, bogata z glino, so namreč po tujih raz-
iskavah (Ohlmacher in Davis, 2003; Mugagga in 
sod., 2012; Zung in sod., 2009) zelo podvržena 
plazenju. Eden od morebitnih vzrokov je, da se 
ta tla pogosteje pojavljajo na ravninah.

V literaturi so različne navedbe, kateri teks-
turni razredi so bolj podvrženi plazenju. Saro 
in sod. (2016) ter Anbalagan in sod. (2015) so 
ugotovili, da so plazenju bolj podvržena tla z 
ilovnato ter peščeno ilovnato teksturo, medtem 
ko Wischmeier in Mannering (1969) ter Horvat 
(2001) kot najbolj plazenju podvrženo opredelju-
jejo meljasto teksturo. Podobno navajajo Cimini 
in sod. (2016), da so tla s srednjo do fino teksturo 
tal bolj podvržena plazenju. Negativen vpliv fine 
teksture ublaži organska snov v tleh (Wischmeier 
in Mannering, 1969). Tla s fino teksturo imajo v 
povezavi z organsko snovjo odpornejše agregate 
(Burri in sod., 2009; Wiegand in Geitner, 2010), 
kar poveča tudi odpornost proti strižni sili (Frei in 
sod., 2003, cit. po Burri in sod., 2009). Tekstura tal 
vpliva tudi na koreninsko vezavo tal (arhitekturo, 
gostoto korenin), vendar zaradi veliko vplivnih 
dejavnikov in interakcij med njimi rezultati raz-
iskav niso konsistentni (Reubens in sod., 2007).

Statistično značilno se več plazov od pričakovanih 
pojavi na tleh s srednjo efektivno poljsko kapaciteto 
EPK (Slika 6). Morebitnih razlogov za to je več, saj 
dejavnik poleg vododržnih lastnosti tal posredno 
odraža tudi druge tlotvorne dejavnike in razvojno 
stopnjo tal. Glede na to, da so padavinski pojavi, ki 
presegajo kapaciteto tal za zadrževanje vode, raz-
meroma pogosti (Caviezel in sod., 2014), so slednji 
vplivi pomembnejši za pojav plazov. Sklepamo, da 
se tla v razredih z višjim EPK globoka in se kot taka 
pojavljajo na bolj uravnanih reliefih, tla z nižjim pa 
so pogosto manj razvita oziroma tla, ki jih v prvi 
vrsti oblikuje erozija (Meusburger in Alewell, 2014). 
Te domneve so v skladu z ugotovitvami naše analize 
talnih tipov, globine tal in talnih števil.

Iz rezultatov analize pojavljanja plazov na 
različnih talnih tipih (Priloga 1) lahko povza-
memo, da se razmeroma največ plazov pojavi na 
sedimentnih klastičnih matičnih podlagah, tako 
vezanih kot nevezanih (na evtričnih in distričnih 
rjavih tleh) (Priloga 1). Drugi najbolj izstopajoči 
tipi tal v razredu kambičnih tal so tla na mešanih 
matičnih podlagah (mešane karbonatne in nekar-
bonatne kamnine, mešane sedimentne kamnine), 
med katerimi so sedimentne klastične kamnine 
pogoste. Razmeroma najmanj plazov se je pojavilo 
na apnenčastih in dolomitnih matičnih podlagah. 
Enake ugotovitve glede matičnih podlag so tudi 
v dosedanjih raziskavah (Ribičič in Vidrih, 1994; 
Komac in sod., 2005, Šinigoj in sod., 2013; Zorn 
in Komac, 2008) na podlagi inženirsko-geoloških 
enot (IG). Vendar podatki o talnih tipih vsebujejo 
dodatne informacije (o drugih tlotvornih dejav-
nikih), ki jih geološka karta oziroma karta IG 
enot ne. Poleg tega je pedološka karta izdelana v 
finejšem merilu in je zato v nadaljnjih raziskavah 
bolj smiselna njena uporaba.

5 POVZETEK
V primeru talnih tipov smo ugotovili, da je matična 
podlaga eden izmed glavnih vplivnih dejavnikov, 
in potrdili ugotovitve dosedanjih raziskav (Ribičič 
in Vidrih, 1994; Ferme, 1995; Komac in sod., 
2005, Šinigoj in sod., 2013; Zorn in Komac, 2008) 
na podlagi inženirsko-geoloških enot. Glede na 
globino tal se plazovi pogosteje od pričakovanega 
pojavljajo na tleh, ki so globoka 0–70 cm, glede 
na povprečno organsko snov gornjega horizonta 
tal pa na slabo in srednje humoznih tleh (1–4 % 
organske snovi). V primeru povprečne teksture tal 
smo ugotovili, da se plazovi pogosteje pojavljajo 
v razredih srednje težkih tal ter srednje težkih 
in težkih tal, glede na EPK pa v tretjem razredu 
(80–150 mm).
Pri analizi so bile glavne omejitve v kakovosti 
analiziranih slojev, baze plazov (nesistematično 
beleženje, manjkajoči podatki o vrsti, datumu 
in točni lokaciji sprožitve) in pedološke karte 
(merilo – lastnosti variirajo bolj, kot je to zajeto 
v uporabljenih slojih (Corominas in sod., 2014)). 

Na podlagi opravljenih analiz ugotavljamo, 
da bi bilo v primeru varovalnih gozdov potrebno 
izločanje površin ločeno za različne naravne 
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nevarnosti. Kot podlaga za izločanje površin, ki 
varujejo pred zemeljskimi plazovi, bi lahko služila 
natančna karta verjetnosti pojavljanja plazov. Le-ta 
bi bila narejena s pomočjo statističnih metod 
na podlagi nacionalne baze plazov z možnostjo 
vključitve analiziranih talnih dejavnikov in drugih 
dejavnikov iz literature (Coraminas in sod., 2014).

5 SUMMARY

In the case of the soil types we found out, that 
parental material represents one of the main 
impact factors, and confirmed the findings of 
the former researches (Ribičič and Vidrih, 1994; 
Ferme, 1995; Komac et al., 2005, Šinigoj et al., 
2013; Zorn and Komac, 2008) on the basis of the 
engineer and geological units. With regard to the 
soil depth, the landslides occur more often than 
expected on the soil with depth 0-70 cm, and 
with regard to the mean organic matter content of 
the upper horizon on the moderately or medium 
humous soil (1-4 % organic matter). In the case of 
the mean soil texture we found out, that landsli-
des occur more frequently in the texture classes 
with moderately fine and moderately fine to fine 
texture, and in the case of effective field capacity 
in the third class (80–150 mm). 

The main limitations of the analysis lay in the 
quality of the analyzed layers, landslide database 
(non-systematic recording, missing data on type, 
date, and accurate location of triggering), and 
pedological maps (scale – the characteristics 
vary more than included in the applied layers 
(Corominas et al., 2014)).

On the basis of the performed analyzes, we 
realize that in the case of protection forests eli-
mination of areas separately for diverse natural 
hazards were needed. As the basis for elimination 
of areas, which protect against landslides, an 
accurate map of possible landslide occurrence 
could apply. It could be made with the use of 
statistical methods on the basis of the national 
landslide database making possible to include 
the analyzed soil data and other data from the 
literature (Corominas et al., 2014).
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Gozdna pedagogika – pot do vzgoje ljudi za trajnostni razvoj 
družbe
Forest Pedagogics – a Way of Educating People for the Sustainable Development of 
Society

Špela PLANINŠEK1, Saša VOCHL2, Katarina FLAJŠMAN3, Urša VILHAR4, Peter ŽELEZNIK5,  
Špela HABIČ6

Izvleček:
Planinšek, Š., Vochl, S., Flajšman, K., Vilhar, U., Železnik, P., Habič, Š.: Gozdna pedagogika – pot do vzgoje ljudi 
za trajnostni razvoj družbe; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 1. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 13. 
Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Slovenija se je na evropski zemljevid gozdne pedagogike postavila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Ena 
generacija gozdarjev, zaposlenih na Zavodu za gozdove Slovenije, je imela pred desetletjem možnost izobra-
ževanja o gozdni pedagogiki v Avstriji (projekt PAWS). Zdaj pa že nekaj let na tem področju vlada zatišje. Ali 
se bo v času velikega razvoja gozdne pedagogike na njem tudi obdržala in na kakšen način, smo se pogovarjali 
s predstavniki Gozdarskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, PROSILVE Slovenije, Turistične 
zveze Slovenije, Zveze gozdarskih društev Slovenije in drugih nevladnih organizacij na okrogli mizi, ki je 18. 
oktobra 2017 potekala na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Strokovni obisk dveh gozdnih pedagogov iz Avstrije 
je bil zanimiva priložnost, da smo tudi z njima ocenili stanje gozdne pedagogike v Sloveniji.
Ključne besede: gozdna pedagogika, trajnostni razvoj, inovativno učno okolje, skupnost gozdnih pedagogov

Abstract:
Planinšek, Š., Vochl, S., Flajšman, K., Vilhar, U., Železnik, P., Habič, Š.: Forest Pedagogics – a Way of Educating 
People for the Sustainable Development of Society; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 76/2018, 
vol 1. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 13. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian 
text Marjetka Šivic.
Slovenia emerged on the European map of forest pedagogics in the nineties of the past century. One of the ge-
nerations of the foresters, employed at Slovenia Forest Service, had a possibility for training in forest pedagogics 
in Austria (PAWS project) a decade ago. However, there has been a standstill in this field for some years now. 
We discussed, if and how Slovenia will stay on the map in the time of major development of forest pedagogics, 
with representatives of the Slovenian Forestry Institute, Slovenia Forest Service, PROSILVA Slovenia, national 
Tourist Association, Federation of Forestry Associations of Slovenia, and other non-governmental organizations 
at the round table, which took place on October 18, 2017, at the Slovenian Forestry Institute. A professional visit 
by two forest pedagogues from Austria represented an interesting opportunity to assess the forest pedagogics 
status in Slovenia with them, too. 
Key words: forest pedagogics, sustainable development, innovative learning environment, community of forest 
pedagogues
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1 GOZDNA PEDAGOGIKA IN 
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Gozdna pedagogika že dolgo ni več le izobraževa-
nje o gozdu in gozdarstvu. Oktober 2017 je minil 
v znamenju Evropskega tedna gozdov. Opozarjal 
je na pomembno vlogo, ki jo imajo gozdovi tako 
pri uresničevanju vizije trajnostnega razvoja kot 
tudi pri izobraževanju za trajnostni razvoj.

Redkokdo v svojih načelih ne podpira koncepta 
trajnostnega razvoja, vendar v vsakodnevnem 
življenju le redko upoštevamo ta načela. Da bi 
koncept trajnostnega razvoja (vse pogosteje se 
uporablja tudi izraz »vzdržni razvoj«) zaživel 
tudi v družbi, sta potrebna sistematična vzgoja 
in izobraževanje najmlajših in njihovih staršev, 
vzgojiteljev in učiteljev po načelih gozdne peda-
gogike (Močnik, 2017). Tako bodo preko izkustve-
nega učenja z inovativnimi pedagoškimi pristopi 
spoznavali zakonitosti narave ter hkrati pridobili 
poglobljeno znanje in razumevanje trajnosti. 

Pomen gozdnih pedagogov – izkušnje avstrij-
skih gozdnih pedagogov in stanje ter izzivi v 
Sloveniji 

Okrogla miza Pomen gozdnih pedagogov – izku-
šnje avstrijskih gozdnih pedagogov in stanje ter izzivi 
v Sloveniji, ki je potekala 18. 10. 2017 na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije, je na istem mestu zbrala družbo 
gozdnih pedagogov, interpretatorjev narave in 
podpornikov. Na okrogli mizi so obravnavali stanje 
in razvoj gozdne pedagogike v Avstriji in Sloveniji 
ter predstavili predloge za nadaljnje aktivnosti, ki 
niso bili skromni. Spominjali so namreč na akcijski 
načrt gozdne pedagogike v Sloveniji (Daugul, 2017).

Slovenski gozdarji si že vsaj desetletje prizade-
vamo za bolj sistematičen razvoj gozdne pedago-
gike v Sloveniji. Zanimanje za omenjeno področje 
je veliko, kar nakazujejo številne aktivnosti Zavoda 
za gozdove Slovenije (Odnosi z javnostmi Zavoda 
za gozdove Slovenije, 2017), Inštituta za gozdno 
pedagogiko (Györek, 2013), Gozdarskega inštituta 
Slovenije (Vilhar in Rantaša, 2016) ter vse več 
aktivnih članov v Mreži gozdnih vrtcev in šol 
Slovenije (Mreža gozdnih vrtcev in šol, 2017).

Obisk dveh gozdnih pedagogov Thomasa 
Baschnya in Wolfganga Schweighoferja iz avstrij-
skega Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo 
(Slika 1) ter aktivno sodelovanje v delovni sku-

pini Evropskih gozdnih pedagogov (Slika 1) sta 
omogočila, da smo se seznanili z razvojem gozdne 
pedagogike v sosednji državi. Izpostavljene so bile 
teme, zanimive tako za avstrijske gozdne pedagoge 
kot tudi za nas. Pogovarjali smo se o priznavanju 
gozdnih pedagogov v javnih gozdarskih službah; 
ugledu, ki ga uživajo v širši javnosti, izzivih, ki jih 
rešujejo, ter prihodnosti, ki jih/nas čaka (Slika 2).

V Avstriji so k razvoju gozdne pedagogike pri-
stopili že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja,  
zdaj pa imajo razvit sistem certificiranja gozdnih 
pedagogov, ki bi lahko bil zgled tudi za Slovenijo. 
Avstrijska prednost je vključenost gozdne pedago-
gike v Program razvoja podeželja, kar ji omogoča 
redno pridobivanje finančnih sredstev. Thomas 
Baschny je na okrogli mizi predstavil avstrijski 
model certificiranega usposabljanja gozdnega 
pedagoga in sodelovanja gozdnih pedagogov s 
šolami. Omenil je, da se tudi pri njih soočajo s 
podcenjevanjem gozdne pedagogike ter pomanj-
kanjem dobrih gozdnih pedagogov. Hkrati s kolegi 
opažajo, da so ljudje vedno bolj odtujeni od narave 
in njenih dobrin, zato bi morali pripadnike različ-
nih generacij pogosteje povabiti v gozd. Če želimo 
poskrbeti za okoljsko vzgojo in trajnostni razvoj, 
potem lahko gozd služi kot model za združevanje 
ekonomskega, ekološkega in družbeno-kultur-
nega stebra trajnosti. Pogosto pri komunikaciji 
z javnostmi uporabljajo koncept »forest related 
environmental education«, ki bi ga lahko prevedli 
»z gozdom povezana okoljska vzgoja«.
Andrej Breznikar z Zavoda za gozdove Slovenije se 
je strinjal z avstrijskim kolegom, da smo priča odtu-
jevanju ljudi od narave. Ne poznamo več naravnih 
procesov, zato se s ciklom življenja težje soočamo 
tudi sami. Posameznikov odnos do narave odraža 
tudi njegov odnos do sočloveka in  življenjskih 
vrednot, zato je poudaril, da je vzgoja mladih za 
prijazno ravnanje z okoljem nujna, saj bodo prav 
oni odločevalci prihodnosti. Učenje v gozdu zato 
najučinkoviteje poteka v obliki izkustvenega učenja, 
ki vključuje dojemanje z vsemi čutili, pa tudi s srcem 
in glavo. Močna kadrovska zasedba in strokovnost 
uvrščata Zavod za gozdove Slovenije med ene od 
ključnih deležnikov (udeležencev) okrogle mize.
V imenu skupine Gozd eksperimentov (Gozd ekspe-
rimentov, 2017), ki deluje na Gozdarskem inštitutu 
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Slika 1: Predavanje avstrijskega gozdnega pedagoga Thomasa Baschnya o gozdni pedagogiki 17. 10. 2017 na 
izobraževalnem seminarju Po sledeh živali in znanja (foto: Š. Planinšek)

Slovenije, je Špela Planinšek izpostavila tri uspešne 
prakse: norveški nacionalni program, ki je v slabih 
dveh letih zavedanje o pomembnosti bioekonomije 
s pomočjo gozdnih pedagogov prenesel na evropsko 
raven (Portal EU za gozdno pedagogiko, 2016); 
Slovaško kot državo, ki je izjemno iznajdljiva pri 
črpanju projektnih sredstev, gozdarstvo in gozdna 
pedagogika pa imata tudi močno podporo lesne 
industrije, ter Češko, kjer je ugled gozdarjev in s 
tem gozdne pedagogike na zelo visokem nivoju. 
Na evropskem nivoju se zavedanje o pomembnosti 
gozdne pedagogike  veča na družbenem  in politič-
nem nivoju (Skupna evropska strategija o gozdni 
pedagogiki, 2017), kar je posledica načrtnega 
dela nekaterih držav in njihovega mednarodnega 
povezovanja. V Evropi so se gozdni pedagogi prvič 
povezali leta 2007 v Mrežo evropskih gozdnih 

pedagogov. Leto kasneje so se priključili Mreži 
gozdnih komunikatorjev Evrope (FCN), kjer 
zdaj delujejo kot podskupina – gozdni pedagogi 
Evrope. Že vse od leta 2006 se gozdni pedagogi 
srečujejo tudi na mednarodni ravni. Dogodek 
praviloma vsako leto poteka v drugi državi in je 
namenjen določeni tematiki s področja gozdne 
pedagogike. Na lanskem Evropskem kongresu na 
Češkem so se udeleženci spraševali o vlogi gozdne 
pedagogike kot orodju za komunikacijo oziroma 
orodju za izobraževanje. 

V letu 2017 je gozdna pedagogika doživela 
pomemben mejnik: prvič v 125 letih delovanja 
IUFRO je bila uvrščena na program mednaro-
dne konference (IUFRO konferenca, 2017), kar 
nakazuje, da se njen pomen v gozdarskih krogih 
zanesljivo veča.
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2 GLAVNI RAZVOJNI PREMIKI IN 
POGLED NAPREJ

Udeleženci so na podlagi Skupne evropske stra-
tegije o gozdni pedagogiki, ki je nastala pod 
okriljem podskupine Gozdnih pedagogov Evrope, 
izpostavili tri glavne premike: 
1. Politično zavedanje o pomenu gozdne  
 pedagogike v izobraževalnem in kulturnem  
 sektorju EU se veča.
2. Gozdna pedagogika je izobraževalni proces,  
 ki vodi k okoljski ozaveščenosti in je odličen  
 primer izobraževanja in vzgoje za trajnostni  
 razvoj.
3. Sledenje skupnim kakovostnim standardom  
 za programe in projekte gozdne pedagogike je  
 nujno.
Glavni izzivi, ki so jih prepoznali udeleženci 
okrogle mize:
1. Nejasen pomen gozdarstva in gozdarjev za  
 vzgojo o trajnostnem razvoju.
2. Nizek ugled in prepoznavnost gozdne  
 pedagogike v stroki in širše.
3. Odsotnost enotnega in dolgoročnega  
 usposabljanja gozdnih pedagogov (enotna  
 merila,  kakovost izvajanja aktivnosti gozdne  
 pedagogike).
4. Pomanjkljiva komunikacija in podpora med  
 inštitucijami (horizontalno in vertikalno).

3 POVZETKI OKROGLE MIZE

a. Nejasen pomen gozdarstva in gozdarjev  
    za vzgojo o trajnostnem razvoju

Obdobje spoznavanja gozdne pedagogike in 
njenih elementov je v javni gozdarski službi inten-
zivno potekalo v prejšnjem desetletju. Dandanes 
gre le za ohranjanje doseženega stanja, ki ne sledi 
evropskemu razvoju. Premalo se poudarja pomen 
gozdarstva in gozdne pedagogike pri vzgoji in 
izobraževanju za trajnostni razvoj. Storitve in 
znanje gozdarjev so po mnenju udeležencev pre-
malo cenjene in prepoznavne. Pri tem se moramo 
vprašati tudi, kakšen je vpliv gozdarske stroke 
pri prenovah šolskih programov in kje v šolskem 
sistemu bi se lahko vključili s svojim znanjem 
(npr. pregled obstoječih programov naravoslovja 
v devetletki in ustrezne dopolnitve). Udeleženci 

okrogle mize menijo, da v okviru javne gozdarske 
službe trenutno ne morejo izvajati aktivnosti 
gozdne pedagogike v taki meri, kot bi jo lahko. 
Delno je to organizacijska težava službe, delno pa 
je povezano z zmanjšanim ugledom gozdarstva 
in proračunskih sredstev, ki so mu namenjena.
Pojavljajo se določene dobre prakse v  smislu 
povezovanja z lokalnimi razvojnimi okolji (pred-
vsem občinami), ki pomagajo vzdrževati in 
promovirati obstoječih 120 gozdnih učnih poti 
in infrastrukture, kot so npr. informativne table.  
V času okrogle mize se je pojavila pobuda za 
vključitev gozdne pedagogike v Zeleno shemo 
slovenskega turizma in razvijanje tržno zanimivih 
turističnih storitev in proizvodov. 

b. Kdaj in kako postaneš gozdni pedagog 

V uvodnem predavanju vabljenega gozdnega 
pedagoga iz Avstrije je bil zelo podrobno razložen 
način avstrijskega usposabljanja za certificiranega 
gozdnega pedagoga. Nekatere države izobraže-
vanje dovoljujejo predvsem gozdarjem (Češka), 
Avstrija pa je področje odprla širši javnosti, saj 
se soočajo s pomanjkanjem aktivnih gozdnih 
pedagogov. Predvsem je pomembno, da program 
usposabljanja vključuje določeno znanje o gozdu, 
gozdni pedagogiki in veščine dela z različnimi 
skupinami ljudi. Za izvedbo večjih in predvsem 
bolj sistematičnih izobraževanj v Sloveniji bo v 
naslednjih letih treba vložiti več truda na področju 
pridobivanja finančnih sredstev (predvidoma iz 
sheme Programa razvoja podeželja, Gozdnega 
sklada ali evropskih projektov).

Oblikovanje programa usposabljanja gozdnega 
pedagoga v Sloveniji je izziv, ki nas še čaka. Z njim 
bomo lahko potrjevali kakovost in usposobljenost 
izvajalcev aktivnosti gozdne pedagogike. Poskusi 
pridobitve certifikata so v preteklosti že obstajali, 
a proces je dolg in  terja mnogo sredstev in časa. 
Shemo certificiranja iz Avstrije je izvedlo nekaj 
sodelavcev Zavoda za gozdove Slovenije, njihovo 
znanje pa trenutno ni obnovljeno (kot to  določajo 
npr. novi avstrijski standardi). 

Organizatorji okrogle mize opažamo, da se 
pojavlja več tujih praks in organizacij, ki uvajajo 
načela učenja o gozdu in naravi  zunaj učilnic. Pri 
prenosu učnih vsebin o tujih praksah gospodarje-

Planinšek, Š., Vochl, S., Flajšman, K., Vilhar, U., Železnik, P., Habič, Š.: 
Gozdna pedagogika – pot do vzgoje ljudi za trajnostni razvoj družbe



GozdVestn 76 (2018) 1 37

nja z gozdovi je potrebna previdnost, saj pogosto 
niso skladna z našim uveljavljenim sonaravnim, 
trajnostnim in večnamenskim gospodarjenjem z 
gozdovi. Višjo raven kritičnosti lahko dosežemo tudi 
s pravočasnim izobraževanjem bodočih gozdarjev v 
okviru njihovega visokošolskega izobraževanja prek 
seznanjanja z načeli gozdne pedagogike (primer 
Pedagoška fakulteta v Ljubljani in Mariboru, Višja 
strokovna šola Postojna) in njihovim pomenom za 
prenos znanja o gozdu in gozdarstvu širši javnosti. 
Centri šolskih in obšolskih dejavnosti prepoznavajo 
gozd kot najboljšo učilnico, a ponovno so gozdarji 
in kakovostne gozdarske vsebine premalo poudarjen 
deležnik v učnem procesu. 

V zadnjem času je mogoče veliko slišati o 
ponavljanju oz. dolgoročnosti aktivnosti gozdne 
pedagogike. Činčera in Holec (2016) sta med 
pregledom več kot  sedemdesetih študij namreč 
ugotovila, da je en obisk gozda za vzgojo in izobra-
ževanje o trajnostnem razvoju premalo. Aktivnosti 
gozdne pedagogike morajo biti ciljno usmerjene in 
dolgoročne, kar dosežemo z večkratnim obiskom 
gozda. Spodbuja se tudi obisk gozda v različnih 
razvojnih obdobjih. Skozi različna življenjska 

obdobja se namreč spreminja naše dojemanje 
gozda. Malček doživlja gozd povsem drugače 
kot kasneje v najstniških letih in odrasli dobi. 
S šolami in vrtci se je treba torej nujno vnaprej 
dogovoriti o sistematičnem obiskovanju gozda s 
pripravljenimi učnimi cilji in programom, pri-
lagojenim različnim razvojnim obdobjem otrok 
ter mladostnikov. 

Udeleženci so v razpravi podali tudi misli o 
tem, kako v Sloveniji organizirati in dvigniti raven 
kakovosti izobraževanja kadrov, ki le občasno 
izvajajo aktivnosti gozdne pedagogike za mlade 
ali starejše. Trenutno primanjkuje zlasti znanja 
in smernic na področju njenega razvoja za delo z 
zapostavljenimi družbenimi skupinami (starejši, 
invalidi, Romi, begunci …). 
c. Združevanje gozdnih pedagogov v  
      skupnost 

V Sloveniji področje gozdne pedagogike ni sistem-
sko urejeno, manjka medsektorsko in mednivojsko 
povezovanje. Med udeleženci okrogle mize je 
prepoznana kot orodje gozdarjev za sistematično 
izobraževanje javnosti o gozdu in gozdarstvu. Za 

Slika 2: Okrogla miza GP (foto: A. Lesnik)
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izvajanje gozdne pedagogike je potrebno znanje 
o gozdu kot tudi poznavanje vzgojno-učnih 
pristopov. Pri tem gozdna pedagogika ne vstopa 
samo na področje vzgoje in izobraževanja, temveč 
zajema tudi druga področja, kot so turizem, nara-
vovarstvo, kulturna dediščina in drugo (slika 3). 
Udeleženci so bili enotnega mnenja, da je za 
dobro obveščenost in učinkovito sodelovanje 
ter delovanje vseh zainteresiranih nujno zdru-
ževanje gozdnih pedagogov v nacionalno mrežo 
za nadaljnji razvoj gozdne pedagogike pri nas.

4 ZAKLJUČEK

Z okroglo mizo smo želeli opozoriti na gozdno 
pedagogiko, v zadnjem desetletju nekoliko prezrto 
področje gozdarstva.

Gozdarji smo se že zelo kmalu soočili z izzi-
vom, kako uravnotežiti zahteve ljudi do dobrin 
iz gozdov ter hkrati ohraniti zdrave in stabilne 
gozdne ekosisteme. Zato smo trajnost vgradili 
v gospodarjenje z gozdovi že v osemnajstem 
stoletju, s čimer je gozdarstvo postalo odličen 

primer dobre prakse, ki prispeva k poznavanju 
koncepta trajnosti ter lažjemu razumevanju traj-
nostnega razvoja. Gozd in gozdarstvo imata pri 
izobraževanju za trajnostni razvoj večji pomen, 
kot smo mu ga pripisovali doslej. 

Pa ne le vzgoja za trajnostni razvoj. Skozi  načela 
gozdne pedagogike lahko približamo gozd širši 
javnosti. Z boljšim razumevanjem delovanja goz-
dnega ekosistema in vloge človeka v njem javnost 
bolje razume načela gospodarjenja z gozdovi ter 
na tak način lahko tudi konstruktivno pripomore 
pri oblikovanju skupne vizije za naše gozdove. 

S skupnostjo gozdnih pedagogov Slovenije 
lahko stopite v stik preko pošte, poslane na 
elektronski naslov: gozdni.pedagogi@gozdis.si. 
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Slika 3: Telefon z rokami (foto: A. Gregorič)
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Gozdarstvo v času in prostoru

1 UVOD
Na blejskem gozdnogospodarskem območju ima 
načrtno gospodarjenje z gozdovi dolgo in bogato 
tradicijo. O tem se je z dolgimi leti upravljanja 
nabralo veliko gradiva. Nepregledno arhivsko 
gradivo nam je končno uspelo urediti leta 2016 
in predali smo ga v hrambo Gornjesavskemu 
muzeju na Jesenicah ter enoti Zgodovinskega 
arhiva v Kranju. Tako smo še z nekaterimi drugimi 
območji poskrbeli, da trenutno približno polovica 
arhivskega gradiva slovenskega gozdarstva trajno 
ne bo izgubljena. Čas bi bil, da se preostali dolžniki 
končno zbudili in poskrbeli za svoj dolg.

Urejen in pregleden arhiv odkrije razne zani-
mivosti v razvoju stroke. Snovalci gradiva so bili 
številni šolani gozdarji. Od njihove strokovnosti, 
prizadevnosti in sistematičnosti smo dobili veliko 
informacij, ko iščemo odgovore na številna vpra-
šanja. Gozdarstvo upravlja z naravnim bogastvom, 
v katerem ima čas drugačno vlogo kot v življenju 
sodobnega človeka.

V gradivu smo naleteli tudi na stare načrte 
Mežakle, Pokljuke in karto Jelovice, ki jih je 
izdelal gozdarski urad Kranjske industrijske 
družbe. Njihov avtor je bil Karl (Carl) Posch, o 
katerem dolgo nismo imeli uporabnih podatkov. 
Z brskanjem po internetu in kasneje še s pomočjo 
dr. Marka Mugerlija iz Gornjesavskega muzeja 
ter gozdarja koroške deželne zbornice Mariana 
Tomažeja, univ. dipl. inž. gozd., smo uspeli sesta-
viti Poschevo življensko pot. Tako popravljamo 
napako pozabe, ki se tako pomembnemu gozdarju 
ne bi smela pripetiti.

2 ŽIVLJENSKA POT GOZDARJA 
POSCHA

Karl Posch se je rodil 20. 2.1862 v Bad Vöslavu, 
okraju Baden, južno od Dunaja. Na svet je prijokal 
na železniški postaji, kjer je služboval in s številno 
družino stanoval oče Sigfried. Mama Marija, 
rojena Oswald, je v duhu takratnega časa ostala 

KARL (CARL) POSCH
Začetnik skupinsko-postopnega gospodarjenja v gozdovih 
Zgornje Gorenjske

GDK 902.1Posch(045)=163.6

doma. V vlogi gospodinje je skrbela za domača 
opravila in družino.

Konec leta 1869 je bila Poscheva družina ob 
popisu prebivalstva v Ljubljani. Bivala je v sta-
novanjskem delu železniške postaje, na naslovu 
Svetega Petra predmestje 118. Oče je bil na postaji 
zaposlen kot železniški skladiščnik.

Karl je 20. 10. 1878 na Dunaju začel študirati 
gozdarstvo. Že 11. 1. 1882 se je zaposlil v Kranjski 
industrijski družbi (KID) kot gozdarski pomočnik 
v gozdnem uradu na Javorniku. Kot začetnik je 
dobil 420 goldinarjev plače. 16. 4. 1883 je končal 
študij gozdarstva in KID mu je povečala plačo na 
600 goldinarjev. Leta 1885 je opravil državni stro-
kovni izpit in 31. 5. 1885 napredoval v nadgozdarja. 
Naslednje leto je odslužil vojaški rok. Po vrnitvi 
je 1. 7. 1887 napredoval v gozdarskega mojstra s 
plačo 900 goldinarjev. Konec leta 1887 je sestavil in 
napisal gozdnogospodarski načrt za enoto Mežakla.

V Tržiču se je 6. 2. 1888 poročil z domačinko 
Isabello Štefanijo Pollak (1866–1933). Mlada 
zakonca sta se nastanila v drugem nadstropju 
javorniške graščine. Še istega leta je v zimskem 
času napisal gozdnogospodarski načrt za enoto 
Pokljuka. 3. 2. 1889 se je družina povečala z roj-
stvom sina Karla. Pozimi istega leta je napisal žal 
trenutno izgubljen načrt za enoto Jelovica, nato 
je leta 1891 izdelal cenitev KID-ovih gozdov in 
konec leta zapustil službo.

Čez dve leti smo ga ponovno zasledili na mestu 
gozdarskega inženirja v gozdarskem oddelku 
deželne vlade Bosne in Hercegovine. 17. 8. 1894 
se je družini pridružila novorojenka Ida, še vedno 
pa je bil zaposlen v gozdarskem oddelku. Tudi leta 
1896 je bil na delu v Bosni, in sicer v Banja Luki.

Nato je sledila je premestitev v Bukovino 
(Ukrajina), kjer je prevzel delo gozdarskega 
asistenta. 11. 1. 1897 se je v Černovicah družina 
povečala z rojstvom hčerke Adelheid. Leta 1899 
je sledila premestitev na direkcijo v Gorico in 
naslednje leto na enoto Idrija II, kjer je ponovno 
delal kot asistent.
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Slika 1: Frate na Pokljuki (foto: družinski arhiv V. Papler-Lampe)

Leta 1901 so ga premestili na Bled, kjer je 
prevzel vodenje blejske uprave. Leta 1902 se je 
včlanil v Kranjsko-primorsko gozdarsko društvo. 
Na Bledu je po službeni dolžnosti postal član 
cestnega odbora Bled.

Konec leta 1903 so ga premestili v Beljak, kjer 
je prevzel delo inšpektorja za agrarne operacije. 
Tam je napisal prvo knjigo z naslovom Meliora-
cije planin in vedenje o gozdu. 30. 4. 1904 se je 
družini pridružila četrta novorojenka Elfriede. 
Leta 1907 Karla zasledimo med udeleženci 8. 
Mednarodnega poljedelskega kongresa na Dunaju 
(21.–25. 5. 1907). V tistem letu je ob pomoči 
Kluba poljedelskega in gozdnega gospodarstva 
izdal drugo strokovno delo, Za dvig pašništva v 
Avstriji. Delo je 15. 3. 1907 predstavil v prostorih 
kluba na Dunaju.

18. 5. 1910 se je Poscheva družina preselila v 
Gradec na Rechbauerstrasse 44. Leta 1912 je bil 
Karel kot gozdni mojster in dvorni svetnik povišan 
v viteški stan. Leta 1917 je bil v letopisu monar-
hije v Gradcu na mestu agrarnega inšpektorja. 
Pomladi leta 1923 se je upokojil, žal upokojitve 
ni dolgo užival. V Gradcu je 22. 12. 1923 umrl za 
posledicami možganske krvavitve. Čez dva dni so 
ga položili k zadnjemu počitku na pokopališču 
ob cerkvi svetega Petra.

3 STROKOVNO DELO
Leta 1871 je Kranjska industrijska družba od Vik-
torja Ruarda odkupila blejsko posest. Gozdarski 
urad na Javorniku je okrepila s prepoznavnimi 
gozdarji: Karlom Seitnerjem, Michaelom Buber-
lom, Ferdinandom Krenom in začela z načrtnejšim 
gospodarjenjem v gozdovih. Izgradnja železnice 
in Pantzovih žičnic  je omogočila boljše izkori-
ščanje gozdov. S Poschevim prihodom leta 1882 
so bili  narejeni sodobni, dokaj podrobni načrti 
za Mežaklo, Pokljuko in Jelovico. Prva dva sta bila 
že predstavljena v GV, izvod tretjega pa je bil z 
veliko verjetnostjo izgubljen leta 1975 ob selitvi 
bohinjske uprave v nove poslovne prostore. Avtor 
vseh načrtov je Karl Posch. Ob pregledovanju 
vsebine načrtov je čutiti veliko željo po iskanju 
odgovorov na številna vprašanja, ki bi gozdovom 
omogočila prijaznejši razvoj.

3.1 Skupinsko-postopno  gospodarjenje
V načrtu Pokljuke je leta 1887 napisal priporočilo,  
naj se za večino gospodarskih gozdov predpiše sku-
pinsko-postopno gospodarjenje z obhodnjo 100 
let. Drevje so posekali po naslednjem postopku. 
Približno 20–30 let pred koncem obhodnje so 
pri sečnji odstranili vse poškodovano in slabo 
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Slika 2: Tehtanje oglja (foto: F. Sevnik, Fototeka Tehniški muzej Slovenije)

rastoče drevje. Intenzivnost tega poseka je bila 
približno 20 % od lesne zaloge. Po tej sečnji so v 
normalnih razmerah čakali deset 10 let, da je ob 
semenskem letu nastala bogata naravna naseme-
nitev. Po nasemenitvi so posekali polovico lesne 
zaloge na način, da so na golo posekali skupine 
drevja v obliki krogov. Ni pa podatka o velikosti 
posekanega kroga. Preostalo drevje so posekali, ko 
se je površina naravno pomladila. S tem navodilom 
so opustili gospodarjenje, ko so na golo posekali 
večje površine.

3.2 Ureditev gozdov
V obeh ohranjenih načrtih zasledimo podatek, 
da so vzporedno z gozdno inventuro na novo 
izmerili gozdove. Zaradi boljše preglednosti so 
enote razdelili na oddelke, ki so jih oštevilčili in 
jih poimenovali z lokalnimi krajinskimi imeni. 
Čeprav je bil načrt napisan v pisani gotici, je 
večina slovenskih imen čitljivo napisanih v latinici. 
Po zaslugi gozdarja Ferdinanda Krena, v vlogi 
odličnega geometra, smo dobili prve pregledne 
gozdarske karte. Meje kart za enoto Mežaklo in 
Pokljuko so po opisu izmerili s pomočjo trian-

gulacijske izmere z mizo, notranje meritve pa 
so potekale s pomočjo busole. Vse površine so 
izmerili z dvema polarnima planimetroma in 
so jih dvakrat kontrolirali. Natančne meritve so  
zanemarljivo odstopale od katastrskih podatkov.

3.3 Taksacijska dela
Taksacijska dela so predstavljala uvrščanje sestojev 
v starostne in debelinske razrede, ugotavljanje 
prirastka na posekanih deblih, polne premerbe 
sestojev tretjega debelinskega razreda, v katerega 
so so bili uvrščeni sestoji z debelino, večjo od  
30 cm, opisi sestojev in tal. Posebno pozornost 
so namenili ugotavljanju potrebam sajenja, saj so 
bili gozdovi še vedno prizadeti zaradi prejšnjega 
gospodarjenja.

3.4 Lokalne donosne tablice
V načrtu Pokljuke so v posebnem poglavju dodane 
lokalne donosne tablice. Podatke za tablice so  
pridobili iz 150 poskusnih ploskev, ki so jih izbrali 
v različno starih čistih smrekovih sestojih na 
različnih rastiščih. Dendrometrijske izmere so 
opravili na podrtem drevju, razrezanim na sek-
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cije. Tablice so bile narejene za pet vrednostnih 
razredov, ki so bi bili odraz različnih rastiščnih 
razmer, od katerih je odvisna njihova produkcijska 
sposobnost. Glede samih meril in izbranih metod 
ni ohranjenih podatkov. V donosnih tablicah so 
podatki o tekočem in povprečnem prirastku. Naj-
večji tekoči prirastek je bil ugotovljen v 40-letnih 
sestojih, in sicer 14 m3/ha. Naslednja podatka 
sta tekoči višinski prirastek in srednja sestojna 
višina. Najvišji višinski prirastek, 60 cm/leto, je 
bil ugotovljen v 30-letnih sestojih. Kot zanimi-
vost dodajam najvišjo srednjo sestojno višino 
na koncu 120-letne obhodnje, ki je bila 24,5 m. 
Nato sledi podatek o deblovini glavnega sestoja, 
kjer je najvišja na koncu 120-letne obhodnje  
840 m3/ha. Na koncu so dodali še podatek o številu 
drevja, kjer me osebno preseneča podatek, da je 
na koncu obhodnje še vedno več kot 800 dreves/
ha. Podrobnejša analiza lokalnih donosnih tablic 
bi bila gotovo zanimiva raziskovalna tema.

3.5 Drugo
Oba načrta sta bila  narejena za obdobje 20 let in 
obsegata poleg opisanega še bogat opis topograf-
skih, zgodovinskih, lastninskih in splošno gospo-
darskih razmer v obeh enotah. Gozdove Pokljuke 
so razvrstili v dva obratovalna razreda: v prvega, 
nosil je oznako A, so uvrstili sestoje na strmih 
pobočjih in slabših tleh, v katerih so gospodarili 
na prebiralni način. Zanimiv je podatek, da so 
temu obratovalnemu razredu predpisali 120-letno 
obratovalno dobo s 40-letno pomlajevalno dobo.  
V bistvu je tak način gospodarjenja temeljil na 
individualnem prebiranju. Zdaj bi takim goz-
dovom pripisali varovalno vlogo. Gospodarske 
gozdove in njihove sestoje so uvrstili v obratovalni 
razred B, kjer so gospodarili s skupinsko-posto-
pno sečnjo z obhodnjo 100 let. Na koncu vsakega 
načrta je izračun etata za predpisano obdobje. Za 
izhodišče izračuna v obratovalnem razredu A je 
bila uporabljena avstrijska kameralna taksa, v 
obratovalnem razredu B pa so izračuni izhajali iz 
podatkov o izmerjenih lesnih zalogah. Posek so 
izračunali na podlagi podatkov tekočega prirastka 
iz lokalnih donosnih tablic in ga porazdelili po 
petih dobnih razredih. Pri teh izračunih je bilo 
vedno prisotno načelo trajnosti. V navodilih za 
gospodarjenje je bilo poudarjeno, da je treba splo-

šna navodila smiselno prenesti v lokalne razmere. 
Sproščeno drevo z dobro razvito krošnjo ima še v 
pozni starosti (po 90. letu) pomemben svetlobni 
prirastek. Na Pokljuki so bile težave taradi gozdne 
paše. Avtor načrta jo je štel za veliko oviro pri 
razvoju gozdov. Naredil je poseben načrt paše, ki 
pa ni ohranjen. Na koncu načrtov sta omenjena še 
lov z naštetimi lovnimi vrstami divjadi in potrebno 
osebje za izvršitev predpisanih strokovnih nalog. 
Med Poschovo zapuščino smo odkrili nekaj zani-
mivih in natančnih skic gozdarskih objektov od 
upravne stavbe na Bledu do koč v revirjih. Skice 
so opremljene z žigom uprave, datumom nastanka 
in njegovim značilnim podpisom.

4 ZAKLJUČEK
S predstavitvijo Poschevega strokovnega dela in 
njegovih sodelavcev v gozdovih Zgornje Gorenjske 
želim osvežiti spomin na njihovo pozabljeno delo. 
Sodobni načrti s pridihom skupinsko-postopnega 
gospodarjenja ob upoštevanju načela trajnosti so 
se v naših alpskih gozdovih pojavili po letu 1886. 
Zbran in urejen arhivski material daje sorazmerno 
dober vpogled v razvoj gozdov Zgornje Gorenjske 
in v arhivu Gornjesavskega muzeja na Jesenicah 
čaka na zagnane raziskovalce. Karl Posch je bil s 
svojim širokim znanjem izjemna osebnost. V ohra-
njenih načrtih je pustil trajno sled v tej čudoviti 
pokrajini. Še dandanes se na Mežakli, Pokljuki in 
Jelovici srečujemo z mogočnimi sestoji, po katerih 
je hodil in usmerjal njihov razvoj.

5 VIRI
Pri sestavi tega članka sem se prebijal skozi številne 
vire, ki sem jih s sodelavci pregledal na spletnih 
portalih, objavljenih člankih v Gozdarskem 
vestniku, knjižici Gozdovi Kranjske industrijske 
družbe, starih načrtih Mežakle in Pokljuke, kro-
nikah in drugih zapisih.

Alojz Budkovič
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Slovenija podpira mednarodno vizijo pariškega 
sporazuma preprečiti negativne posledice pod-
nebnih sprememb in zadržati rast globalne 
temperature pod 2 °C. Projekt LIFE Podnebna 
pot 2050 je namenjen spremljanju napredka in 
načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov (TGP) na področjih 
stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva 
in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopol-
nitvi obstoječega sistema za pripravo projekcij in 
spremljanja izvajanja ukrepov. Cilj štiriletnega 
projekta je podpora odločanju, ki bo Sloveniji 
omogočilo zastaviti lastni cilj zmanjšanja emisij 
TGP do leta 2050 in prispevati k mednarodnemu 
cilju zadržati rast globalne temperature. Da bomo 
lahko izpolnili obveznosti do leta 2050 potrebu-
jemo dolgoročno strategijo. Podlage bodo analize 
in projekcije izdelane v LIFE Podnebna pot 2050. 

LIFE Podnebna pot 2050 bo preko vzajemnega 
dela z odločevalci zagotovil širšo, boljšo in lažjo 
uporabo analiz pri odločanju za načrtovanje 
podnebnih aktivnosti, spremljanju izvajanja in 
prenos rezultatov na lokalno raven. Proučene 
bodo različne poti zmanjšanja emisij za doseganje 
cilja, ki bodo ovrednotene tudi z vidika širših eko-
nomskih koristi,in vpeljano napredno spremljanje 
napredka pri izvajanju ukrepov. LIFE Podnebna 
pot 2050 bo prispeval k dobrim odločitvam o 
podnebni poti Slovenije. 

V sklopu projekta bodo izšla tri letna »Pod-
nebna ogledala«, ki bodo osrednji nacionalni 
pregled spremljanja podnebnih aktivnosti. Prvo 
podnebno ogledalo bo predstavljeno letos aprila, 
v ospredje pa postavlja tri ukrepe: shema pomoči 
za učinkovito rabo energije v gospodinjstvih za 
ranljive skupine prebivalstva, varčno vožnjo in 
električno mobilnost. 

Za občine bo vzpostavljen lokalni semafor pod-
nebnih aktivnosti, spletna aplikacija za spremljanje 
izvajanja in prikazovanje napredka ukrepov na 
lokalni ravni. V okviru semaforja bo vzpostavljen 
sistem kazalnikov, ki bo zagotavljal primerljivost 
med posameznimi občinami. Aplikacija bo obči-
nam v pomoč pri spremljanju izvajanja začrtanih 

LIFE Podnebna pot 2050
GDK 551.588.7:504.7(045)=163.6

podnebnih politik in doseganju zastavljenih ciljev, 
lahko pa bo tudi podlaga za izmenjavo idej in 
izkušenj z drugimi občinami, ki se bodo izkazale 
z dobrimi rezultati na posameznih področjih.

Operativni cilji projekta: 
• Izdelati projekcije emisij TGP do 2050+ in  
 oceno učinkov za Dolgoročno strategijo za  
 nizke emisije, ki jo mora RS pripraviti do konca  
 leta 2020 
• Nadgraditi sistem spremljanja izvajanja za  
 boljše vodenje ukrepov 
• Omogočiti in organizirati vzajemno delo z  
 odločevalci ter povečati uporabo in uporabnost  
 analiz v podporo odločanju 
• Prenesti izbrane rezultate na lokalno raven 

Gozdarski inštitut Slovenije sodeluje v vseh 
akcijah projekta, a poudarek aktivnosti je na 
prilagoditvi modela CBM-CFS3 (Carbon Budget 
Model) slovenskim razmeram in pripravi pro-
jekcij emisij TGP in odvzemov za sektor raba 
zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo 
(LULUCF). Model CBM-CFS3 se v mnogih drža-
vah koristi za simulacijo naravnih in človeških 
motenj v gozdovih in modeliranje emisij TGP v 
omenjenem sektorju, saj izpolnjuje poročevalske 
zahteve IPCC. Prilagoditev modela vključuje 
zbiranje in pripravo podatkovnih nizov, poso-
dobitev privzetih parametrov, izvajanje simulacij, 
validacijo rezultatov, kalibracijo parametrov itd. 
Z uporabo modela se bodo pripravile projekcije 
emisij TGP in odvzemov do 2050, po možnosti 
do 2070. Pri pripravi projekcij brez ukrepov, z 
obstoječimi ukrepi oz. dodatnimi ukrepi se bodo 
upoštevali različni scenariji in glavni zunanji 
dejavniki. Scenariji naslavljajo pristop z obstoječim 
ukrepanjem (t. i. bussines-as-usual), ki pomeni 
nadaljevanje sedanjih praks gospodarjenja, pred-
postavko o povečanem poseku v gozdovih in večji 
stopnji spremembe rabe zemljišč ter znaten vpliv 
večje naravne motnje. Na podlagi dogovorjenih 
kazalcev se bo opravila ocena učinka in izve-
dla analiza občutljivosti in negotovosti. Če bo 
mogoče, se bo tudi za sektor LULUCF naredila 
ocena stroškov izvajanja ukrepov. Že v prvem letu 
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projekta je načrtovano, da se bo pri spremljanu 
napredka pripravil katalog ukrepov in kazalcev, 
s katerim želimo izboljšati sistem poročanja in 
okrepiti izvajanje podnebnih ukrepov. Rezultate 
projekcij bomo strnili v obliki poročila, v katerega 
bomo vključili priporočila politiki oz. ključnim 
odločevalcem za boljše odločanje. To je tudi v 
skladu s sloganom projekta, ki se glasi Modre 
odločitve za naše podnebje.

V sklopu projekta od 15.2. do 1.5.2018 poteka 
foto natečaj Podnebna pot. K sodelovanju vabimo 
vse mlade (od 15 do 29 let), da nam s fotografi-
jami pokažejo kako vidijo svoje podnebje danes 
in v prihodnosti. Iščemo fotografije podnebnih 
akcij (uporaba trajnostne mobilnosti, učinkovita 
raba energije, ločevanje odpadkov, podpiranje 
lokalne hrane, gozda-kot ponor emisij…) za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, videnje 
sinergij podnebnih akcij, katere akcije bi morali 
še storiti in primere dobrih praks. Zraven vsake 
fotografije prosimo za kratek opis, kaj fotografija 
sporoča. Pravila sodelovanja in dodatne ideje 
na temo podnebnih akcij fotografskega natečaja 
so objavljene na spletni strani www.podnebna-
pot2050.si. Natečaj poteka preko spletne strani in 
družabnega omrežja Instagram (profil Podnebna 
pot), s ključnikom #podnebnapot. Glavna nagrada 
je urbano električno kolo S-bikes. Nagrajence 

bo izbrala strokovna komisija v sestavi: prof. dr. 
Jadran Lenarčič, direktor Instituta Jožef Stefan, 
Arne Hodalič, priznani fotograf in Katarina 
Trstenjak, predstavnica projekta LIFE Podnebna 
pot 2050. Medijski sponzor natečaja je National 
geographic Slovenija. Sponzor glavne nagrade je 
ELES. Sponzor druge in tretje nagrade pa Borzen.

Vrednost projekta: 1.722.795 €
Prispevek Evropske komisije: 1.029.175 €

Trajanje projekta: 15. junij 2017 – 14. junij 2021 
Koordinator projekta: Institut »Jožef Stefan«, 
Center za energetsko učinkovitost 
Partnerji projekta: 
• ELEK, načrtovanje, projektiranje in inženiring,  
 d. o. o. 
• Gozdarski inštitut Slovenije 
• Gradbeni Inštitut ZRMK, d. o. o. 
• Inštitut za ekonomska raziskovanja 
• Kmetijski institut Slovenije 
• PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o. 
Dodatne informacije: Institut »Jožef Stefan«, 
Center za energetsko učinkovitost mag. Andreja 
Urbančič, 01/5885 223, andreja.urbancic@ijs.si

Katarina Trstenjak in dr. Boštjan Mali
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Močan veter, ki je v dneh 11. in 12. decembra 
2017 prizadel tudi gozdove, je povzročil veliko 
škode v državnih gozdovih.

Državni gozdovi predstavljajo približno 20 % 
vse gozdov pri nas in obsegajo cca 235.000 ha 
gozdov. Po močnejšem vetru, ki je bil v prvi 
polovici decembra, so bili poškodovani tudi 
državni gozdovi. Danes je sanacija gozdov v 
lasti Republike Slovenije v polnem teku. Eni 
izmed prvih ukrepov so bili odpiranje gozdnih 
cest, kar je omogočilo dostop v gozd, pregled 
poškodovanosti gozdov in možnost začetka 
izvajanj sečnje in spravila poškodovanih gozdov. 
Prvotne ocene razsežnosti obsega poškodovanih 
gozdov so se tako v površini prizadetih kot tudi 
v obsegu količine kubičnih metrov pokazale za 
premajhne. Intenziteta poškodovanih dreves je 
po posameznih področjih različna. Na nekaterih 
področjih so poškodbe v tako velikem obsegu, 
da se je s tem v gozdu porušila sestojna zgradba 
gozda. Na preostali površini je intenziteta poško-

Stanje državnih gozdov po vetrolomu decembra 2017
GDK 421.1+922(794.4)(045)=163.6

dovanih dreves manjša, se pa pojavljajo na večjih 
površinah.

Po naši oceni bo potrebno posekati zaradi 
vetroloma poškodovanega drevja v višini pribli-
žno 1.108.000 m3 in sicer na polovici površine 
državnih gozdov. Ocenjena višina poseka pred-
stavlja skoraj letni obseg sečenj, ki je predpisan 
z gozdnogospodarskimi načrti. Sama struktura 
poškodovanega drevja kaže, da so poškodovani 
pretežno iglavci, po oceni preko 80 %. Do danes 
smo od Zavoda za gozdove Slovenije prejeli 712 
odločb za ocenjeno lesno maso 383.695 m3. Od 
prejetih odločb smo jih preko razpisov do danes 
oddali v izvajanje sečnje in spravila 576 odločb 
oziroma za 285.855 m3, kjer trenutno izvajamo 
dela. Za zagotavljanje dostopa v gozd smo očistili 
ceste na dolžini preko 774 km. S prevzemom 
gozdarskega dela hčerinskega podjetja Snežnik 
sedaj zagotavljamo izvajanje sanacije državnih 
gozdov tudi z lastnimi kapacitetami, ki poleg 
sečnje in spravila sodelujejo tudi pri odpiranju 

Slika 1: Posamezna podrta drevesa (foto: arhiv SiDG)
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gozdnih cest. Zunanji izvajalci, ki izvajajo sanacijo 
državnih gozdov, izvajajo le to s 16 kompleti strojne 
sečnje in 4 žičnimi žerjavi, preostala tehnologija 
v sanaciji pa je vezana na prilagojene kmetijske 
traktorje in zgibnike.

Na samo hitrost sanacije bodo vplivali tako 
obseg poškodovanih gozdov tudi pogoji izvajanja 

sečnje in spravila, obseg razpoložljivih kapacitet 
za sečnjo in spravilo, delež zahtevnejših terenov, 
odprtost gozdov s sekundarnimi gozdnimi prome-
tnicami, možnost odvoza in prodaje lesa ter ostali 
pogoji. Pogoji za izvajanje sečnje in spravila so v 
vetrolomu še težji kot sicer oziroma so to dela z 
izredno povečano nevarnostjo. Izvajanje sanacije 

Slika 3: Porušena sestojna zgradba gozdov (foto: arhiv SiDG)

Slika 2: Poškodovani so bili predvsem iglavci (foto: arhiv SiDG)

Gozdarstvo v času in prostoru
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je zaradi tega nekoliko počasnejše in tudi nekoliko 
stroškovno dražje, predvsem v gozdovih, ki niso 
dovolj odprti z gozdnimi prometnicami in na 
težje dostopnih terenih, kjer prevladuje žičniško 
spravilo. Pri oddaji storitev sečnje in spravila na 
razpise opažamo, da so kapacitete za te storitve 
v Sloveniji premajhne, da bi zagotovili izvedbo 
poseka vseh poškodovanih iglavcev do vegetacije. 
Prodajo lesa bomo prilagodili dinamiki izvajanja 
sanacije. Po podpisu dolgoročnih pogodb za 
prodajo lesa predelovalcem bomo prodajo lesa 
preusmerili na te pogodbe. Viške prodaje glede 
na možnosti prodaje po dolgoročnih pogodbah 
pa bomo prodajali preko javnega zbiranja ponudb 
in preko javnih dražb gozdno lesnih sortimen-
tov. Glede na povečan obseg sanitarnih sečenj 
v preteklih letih zaradi gradacij podlubnikov 
pričakujemo, da bomo tudi v letošnjem letu 
imeli precejšen obseg sečenj vezan na ta vzrok 
sanitarne sečnje.

Izvajanju sanacije poškodovanih gozdov smo 
prilagodili tudi ostala dela znotraj SiDG. Z 
omejevanjem redne sečnje usmerjamo izvajalce 
na področja poškodovanih gozdov. S preraz-
poreditvami zaposlenih znotraj družbe bomo 
lažje organizirali delo znotraj podjetja in delo s 
poslovnimi partnerji. Z dobrim sodelovanjem z 
Zavodom za gozdove poskušamo skupaj poiskati 
vse tiste rešitve, ki bodo pripeljale do čim bolj 
učinkovite sanacije poškodovanih gozdov. Skupaj 
z zavodom za gozdove na terenu evidentiramo 
poškodovano drevje in usmerjamo izvajanje 
sanacije. Na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano smo se aktivno vključili 
v komisijo, ki bo iskala rešitve za čim hitrejšo 
sanacijo poškodovanih gozdov.

mag. Katarina Stanonik Roter

Slika 4: Izruvano drevo (foro: arhiv SiDG)
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Vsakdo izmed nas se v življenju slej ko prej, inti-
mno in zase, srečuje z mejnimi vprašanji življe-
nja. Naj skušamo izmerjenost življenja dojeti še 
tako razumsko, nas odhod velikega gozdarskega 
stanovskega kolega dr. Franja Kordiša kot sočlo-
veka, znanca, prijatelja vedno znova presune in 
prizadene. Za trenutek obstanemo, v trenutku se 
nam odvrtita njegova življenjska delovna doba in 
njegova delovna zgodovina, vidimo ga takega, kot 
živi v naši duši.

Rodil se je bil v Ravni gori v Gorskem Kotarju 
3. oktobra 1919. Z mamo Antonijo sta se takoj 
preselila in odšla v Majur pri Kostajnici, kjer je 
živel oče Matija. Oče je bil zaposlen na velikem 
lesnem skladišču. Franjo je v Majurju leta 1930 
končal osnovno šolo. Na gimnazijo je hodil v 
Sisku, ki jo je končal leta 1938 z odličnim uspe-
hom in bil oproščen ustnega dela mature. Vpisal 
se je na Gozdarsko fakulteto v Zagrebu, kjer je 
leta 1943 diplomiral z odliko. Leta 1944 je odšel v 
partizane, priključil se je odredu Banjske udarne 

Beseda ob slovesu dr. Franja Kordiša 
GDK 902.1Kordiš(045)=163.6

divizije. Nato so ga premestili v sedmo divizijo in 
s to enoto je prišel v Slovenijo  ter prispel v Idrijo 
kot častnik Sedme divizije. Leta 1947 se je demo-
biliziral in začel z delom na gozdni upravi v Idriji, 
kjer je nadomestil inženirja Stanislava Mazija. Po 
letu 1947 so ga dvakrat premestili v Beograd na 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. Z ženo 
Slavko sta si ustvarila družino z dvema hčerkama, 
Sonjo in Jasno.

Pri delu v gozdu je vedno dajal prednost goz-
darski stroki pred politiko. Mnogo časa je porabil 
za proučevanje gozdnogojitvenih načel za delo 
v gozdovih, da so jih lahko gojili z različnimi, 
razmeram prilagojenimi ukrepi. Svoje življenje 
je posvetil gozdarski stroki, predvsem pa gospo-
darjenju z gozdovi na sonaraven in trajnosten 
način upravljanja z gozdovi na Idrijskem in na 
celotnem območju Trnovskega gozda, Nanosa, 
Podkraja in na celotnem Tolminskem območju. 
Kot štipendist mednarodne organizacije FAO se 
je leta 1956 izpopolnjeval na Univerzi v Zűrichu. 

Slika 1: Kopija izkaznice skupščine SR Slovenije (foto: osebni arhiv)
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Profesor Hans Leibundgut je bil izredna avtoriteta 
s področja gojenja gozdov, kjer so se usposobljali 
za nove metode upravljanja z gozdovi. V Švici 
so si ogledali številne gozdove. Po vrnitvijo v 
Idrijo so začeli uvajati malopovršinsko sečnjo, in 
sicer najprej na območju Pevca, potem pa so te 
metode začeli uveljavljati na celotnem območju 
zahodnovisokokraških gozdov. Pridobljeno znanje 
je praktično nadgradil in s prof. dr. Dušanom 
Mlinškom v šestdesetih letih prejšnjega stoletja 
začel projekt obnove na manjših površinah, s 
čimer se spremeni struktura iz monokulture 
enoličnosti v pestre oblike, kar daje možnost 
različnim drevesnim vrstam. Naše gozdove je 
jemal kot zgled sonaravnega načina gospodar-
jenja. Vsako leto je vodil študente gozdarstva 
na oglede idrijskih gozdov. S prof. dr. Dušanom 
Mlinškom je bil večkrat na ekskurziji v Švici, Bel-
giji, Norveškem, Madžarskem in Finskem, kjer so 
si ogledali metode gospodarjenja z gozdovi. Bil je 
tudi na seminarjih v Makedoniji in 14-dnevnem 
seminarju v Danilovgradu v Črni gori. Prof. dr. 
Dušan Mlišek je dvakrat pripeljal profesorja dr. 
Hansa Leibundguta v Idrijo. Pri terenskem ogledu 
je gost pohvalil način gospodarjenja z idrijskimi 
in trnovskimi gozdovi. 

Kot gozdarski strokovnjak je bil zelo navezan na 
gozd in na način gospodarjenja z gozdovi. Njegova 
ideja je bila, da bi z meritvami ugotavljal rast bukve, 
gorskega javorja in velikega jesena. Na Krekovšah 
je revirni gozdar Milan Hohorič vsak dan meril 
prirastke pri šestdesetih drevesih. Iz meritev se je  
ugotovil letni ritem rasti. Na podlagi meritev in 
obdelave statističnih metod s pomočjo prof. dr. 
Franca Gašperšiča je pripravil pisno doktorsko 
disertacijo z naslovom Vitalnost in konkurenca 
v mešanem gozdu bukve in plemenitih listavcev 
na rastišču Abieti – Fagetum Dinaricum. Leta 
1974 je opravil zagovor na Biotehniški fakulteti, 
na Oddelku za gozdarstvo. V delu je zajel razvojne 
značilnosti za idrijsko hribovje zelo pomembnih 
drevesnih vrst in v strnjenih zaključkih nakazal 
koristne napotke za oblikovanje mešanih sestojev. 
Z znanstveno metodiko je obravnaval zapletene 
naravne pojave v praksi, za kar je prejel visoko 
znanstveno priznanje in naziv doktorja znanosti. 
Študija in doktorat sta mu prinesla sloves doma 
in v tujini.

Soško gozdno gospodarsko območje je po 
njegovi zaslugi postajalo vzorčen model aktivnega 
gospodarjenja z gozdovi v celotni Sloveniji. Naj-
večja vrednost njegovega dela je bila uresničitev 
teorije naravovarstvenega gojenja in gospodarjenja 
z gozdovi v praksi na sodoben način. Tako je 
povezal gospodarstvo in varstvo narave. Njegovo 
strokovno in znanstveno delo ter dobro pozna-
vanje ekologije in bioloških procesov sta bila na 
splošno  podlaga za poglobljen študij življenjskih 
pojavov in trajnostnega razvoja gozda. Za lokalno 
okolje pa je pomenilo bogatitev tradicionalnega 
gozdarjenja in upravljanja z gozdovi.

V Idriji je bil vodja gozdne uprave, direktor 
idrijske enote Soškega gozdnega gospodarstva 
in nazadnje je bil štirinajst let eden vodilnih 
v upravi s sedežem v Tolminu. Osem let je bil 
generalni direktor. Leta 1983 se je upokojil kot 
doktor gozdarskih znanosti in vodenje prepustil 
novemu direktorju Ferdu Papiču.

Po upokojitvi je napisal kar nekaj knjig: Pragozd 
Bukov vrk – leta 1985, Idrijski gozdovi skozi sto-
letja – leta 1986, Bukovi gozdovi na Slovenskem 
– leta 1987 in Dinarsko jelovo-bukovi gozdovi v 
Sloveniji – leta 1993. Vsebinska zasnova v vseh 
knjigah je izjemno bogato predstavljena tako 
na zgodovinski osnovah kot tudi na strokovno-
-znanstvenem delu. Predstavljena je zgodovina 
upravljanja in načini gospodarjenja z gozdovi. 
V Gozdarskem vestniku je objavil 61 člankov, v 
katerih je dobro predstavljal načine upravljanja 
z gozdovi. Objavil je tudi članek v Allgemeine 
Forst Zeitschrift, št. 8, v letu 1988 in en članek v 
Schweizerische Zeitschrift fűr Forstwesen Zűrich 
leta 1965. Objavljeni so bili tudi štirje članki v 
jugoslovanskem poljoprivrednem šumarskem 
centru v Beogradu leta 1965.

V letu 1988 so ustanovili Muzejsko društvo 
Idrija. Glavni namen delovanja društva je bil v 
ohranjanju naše naravne in kulturne dediščine.  
Dr. Franjo Kordiš je bil prvi predsednik s petletnim 
mandatom. Ves čas je bil družbeno in politično 
aktiven. Dva mandata je bil republiški poslanec 
v slovenskem parlamentu. Bil je tudi večletni 
okrajni odbornik ter član Skupščine Občine Idrija 
v samostojni državi Sloveniji. Bil je tudi dolgoletni 
sodelavec Biotehniške fakultete na gozdarskem 
oddelku. Bil je član Sveta in en mandat predsednik 
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Slika 2: dr. Franjo Kordiš (foto: osebni arhiv)

Sveta gozdarskega oddelka fakultete. Sodeloval je 
tudi pri organiziranju in izvajanju podiplomskih 
republiških in zveznih seminarjev, pa tudi na razi-
skovalnem delu gozdarske fakultete. Bil je odličen 
raziskovalec, gozdarski znanstvenik, politični 
delavec in pisec člankov za Gozdarski vestnik.

Družba in stroka sta prepoznali njegovo delovno 
in strokovno ustvarjalno moč. Glede na njegovo 
izjemno delo na področju gozdarstva je prejel 
števila priznanja; v letu 1981 je prejel Jesenkovo 
priznanje Biotehniške fakultete za dosežke na 
gozdarskem in biološkem področju. Skupščina 
Občine Idrija mu je leta 1979 kot uglednemu 
strokovnjaku in družbenopolitičnemu delavcu 
podelila občinsko priznanje. Priznanje in zahvalo 
mu je podelila tudi družba SGG Tolmin za trideset 
let uspešnega, strokovnega in poslovnega vodenja 
na gospodarskem in finančnem poslovanju. Kot 
direktor družbe SGG Tolmin je izjemno vodil 
poslovanje gospodarske organizacije. Od leta 
1983 je bil častni član Zveze inženirjev in tehnikov 
gozdarstva in lesarstva Slovenije. Prejel je dve 
medalji za hrabrost v letih 1944 in 1945, pa tudi 
priznanje reda bratstva in enotnosti. Odlikova-

nja je sprejemal skrivnostnim nasmehom, a bil 
je ponosen nanje, saj je čutil, da je bilo njegovo 
delo cenjeno.

Ostalo je njegovo izjemno ustvarjalno delo 
na področju gozdarstva, ki ga stanovski kolegi 
izjemno cenimo. Spoštovani dr. Franjo Kordiš, za 
Vaše uspešno in prizadevno delo v korist in dobro 
primorskega in slovenskega gozdarstva se Vam 
gozdarji in prijatelji iskreno zahvaljujemo. Hvala 
Vam za vsa dobra dela, za prijetna leta druženja, 
ki smo jih preživeli in delili skupaj z Vami. Hvala 
Vam za iskreno tovarištvo in predanost zdajšnji 
generaciji gozdarjev. Spoštujemo Vaš večni sen.

V svojem imenu in imenu nekdanjih ter seda-
njih gozdarjev družbe SGG Tolmin in članov 
Gozdarskega društva Posočja izrekamo Vaši 
družini in vsemu sorodstvu iskreno sožalje.

Spoštovani dr. Franjo Kordiš, ohranjamo Te 
in ohranili Te bomo v hvaležnem in spoštljivem 
spominu.

Rafael Vončina

Gozdarstvo v času in prostoru
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Uvodnik

Korak proti bolj objektivnemu kartiranju 
funkcij gozda
Človek je že zelo zgodaj spoznal, da mu gozd poleg lesa, nelesnih dobrin 
in divjadi nudi številne druge storitve. Mednje spada tudi zaščitna funkcija 
gozda. Kako učinkovito lahko gozd varuje ljudi, naselja in infrastruk-
turo pred nevarnimi pobočnimi procesi, je odvisno od vrste pobočnega 
procesa in strukture gozda. Drevesa, podrast in ležeče odmrlo drevje 
so naravne ovire pobočnim procesom, zmanjšujejo njihovo hitrost ter s 
tem udarno moč. Na strukturo gozda lahko vplivamo z dobro izbranimi 
gozdnogojitvenimi ukrepi, kot so malopovršinske sečnje, puščanje višjih 
panjev, odstranjevanje pretežkih dreves, uravnavanje razgibane in razno-
merne zgradbe itn. Posebni ukrepi in težji pogoji dela pomenijo dodaten 
strošek sečnje, zato jih ni smiselno izvajati v vseh gozdovih, ampak le 
v tistih, kjer je taka funkcija resnično prisotna oz. potrebna. Aktualne 
metode kartiranja funkcij, kljub določenim merilom za kartiranje, osta-
jajo pogosto subjektivne, saj vključujejo predvsem metodo terenskega 
kartiranja, ki temelji na izkušnjah in znanju popisovalca. V tej številki 
predstavljamo različne pristope modeliranja območij skalnih podorov 
in s tem izhodišča za nekatere objektivnejše metode določanja zaščitnih 
gozdov, ki bi gozdarskim načrtovalcem olajšala kartiranje.

V začetku februarja je v Slovenj Gradcu potekala že dvanajsta dražba 
najvrednejšega lesa. Ponovno je najvišjo ceno dosegel gorski javor rebraš, 
ki pa tokrat ni bil iz domačih gozdov, temveč iz sosednjih avstrijskih. 
Gozdarji smo prepričani, da pravilen pristop k redčenju in negi vodi do 
večjega števila kakovostnih sortimentov. Zagovarjanje tega v javnosti 
pa nam je pogosto spodletelo in nekateri menijo, da je to bolj odvisno 
od rastišča in naključja oziroma, da se strošek nege ne obrestuje. V 
zadnjih desetletjih obseg opravljene nege v naših gozdovih zelo naza-
duje. Razlogi so predvsem višanje stroškov dela, upadanje cen lesa in 
manjša pripravljenost lastnikov ter države za vlaganje v gozdove. Stanje 
vse manjše površine ustrezno negovanih gozdov ob večanju stroškov 
dela je privedlo do razmer, ko je treba ponovno premisliti o možnosti 
izboljšanja ustaljenih načinov nege. V tej luči predstavljamo primerjavo 
med izbiralnim in situacijskim redčenjem.

Z vlaganjem v gozdove je povezano tudi vlaganje v varstvo gozdov, kamor 
vključujemo tudi nekatere ukrepe za zatiranje invazivnih tujerodnih 
rastlin. Med bolj invazivne vrste sodi navadna barvilnica; predstavljamo 
zelo praktične nasvete glede njenega odstranjevanja. Lastniki gozdov 
se pogosto preslabo zavedajo negativnega dolgoročnega vpliva vedno 
večje prisotnosti invazivnih tujerodnih rastlin na delovanje gozdnega 
ekosistema in zmanjšanje njegove ekonomske vrednosti. Tovrstne rastline 
lahko namreč popolnoma onemogočijo njegovo pomlajevanje.

Dr. Mitja SKUDNIK
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Pregledni znanstveni članek
GDK 58:384.2:424(794.4)(045)=163.6

Pregled uporabljenih metod modeliranja skalnih podorov v 
Slovenijii
An Overview of the Methods Used for Rockfall Modelling in Slovenia

Barbara ŽABOTA1, Milan KOBAL2

Izvleček:
Žabota, B., Kobal, M.: Pregled uporabljenih metod modeliranja skalnih podorov v Sloveniji; Gozdarski vestnik, 
76/2018, št. 2. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 48. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled sloven-
skega besedila Marjetka Šivic.
Skalni podori spadajo med najpogostejše naravne nesreče predvsem v gorskem svetu, saj jih je zaradi hipne spro-
žitve praktično nemogoče napovedati vnaprej, posledično pa predstavljajo pomembno grožnjo ljudem in njihovi 
infrastrukturi. Z različnimi prostorskimi modeli lahko učinkovito modeliramo območja proženja, premeščanja 
in odlaganja skalnih podorov in tako prepoznamo ključna ogrožena območja. V članku so predstavljene glavne 
skupine modelov modeliranja skalnih podorov ter njihova uporaba na območju Slovenije.
Ključne besede: naravne nesreče, pobočni procesi, skalni podori, modeliranje, geografski informacijski sistemi. 

Abstract:
Žabota, B., Kobal, M.: An Overview of the Methods Used for Rockfall Modelling in Slovenia; Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 76/2018, vol 2. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 48. Translated by 
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Rockfalls belong to the most common natural hazards, above all in the mountain world, since they are practically 
impossible to be predicted due to their instantaneous triggering and therefore represent a significant threat to 
the people and their infrastructure. Using diverse spatial models, we can efficiently model source, transit and 
deposit areas of rockfalls and thus identify key endangered zones. The article presents main groups of models 
used for modelling rockfalls and their use in Slovenia.  
Key words: natural hazards, slope processes, rockfalls, modelling, geographical information systems. 

1 B. Ž., mag. geog., Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, 
SI-1000 Ljubljana, Slovenija. barbara.zabota@bf.uni-lj.si

2 Doc. dr. M. K., univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška  
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne  
vire. Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.  
milan.kobal@bf.uni-lj.si 

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Skalni podori v gorskem svetu spadajo med naj-
pogostejše naravne nesreče. Pojmujemo jih kot 
ločitev skalne gmote (živoskalnega gradiva) od 
strme skalne stene (klifa) ali strmega pobočja, od 
koder le-ta prepotuje različne razdalje na različne 
načine, in sicer s padanjem, poskakovanjem ali 
kotaljenjem. Zdrs skalnih gmot po navadi nastane 
na trdih kamninah (Lopez-Saez in sod., 2016). Z 
izrazom skalni podori zajamemo porušitve skalnih 
gmot različnih prostornin, za pojmovanje pre-
mikajočih se skalnih fragmentov pa se uporablja 

izraz skalne gmote (Žabota, 2017). Poimenovanje 
»skalni podori« tako glede na različne definicije 
obsega padanje kamenja, padanje skal in skalnih 
blokov, ki dosegajo prostornino do 30 m3. Z 
omenjeno definicijo niso zajeti podori hriba, ob 
katerem nastane hkratni podor ogromne količine 
skalnih gmot, ki lahko dosegajo volumen od enega 
pa do več milijonov m3 ter potovalne hitrosti  več 
kot 40 m/s (Berger in sod., 2002; Durjava in sod., 
1999; Guzzetti in sod., 2004; Schneuwly, 2009).

Najpogosteje zaznani indikatorji skalnih podo-
rov (t.i. neme priče) v območjih premeščanja in 
odlaganja so melišča ali posamezno odložene 
skalne gmote na pobočju. Melišča nakazujejo 
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na dolgotrajno podorno aktivnost, ki v alpskem 
prostoru lahko traja že od začetka holocena 
naprej (10.000 – 15.000 let) ter tako podajajo 
informacije o prejšnjih skalnih podorih. Stopnja 
aktivnosti teh podorov je nakazana z vegetacijo, 
ki pokriva melišča – kjer je podorna aktivnost 
velika, bo vegetacije manj, kjer pa je podorna 
aktivnost zmanjšana, bomo zasledili poraščena 
melišča. Na pobočjih, ki so poraščena z gozdom, 
na podorno aktivnost nakazujejo poškodovana 
drevesa ali skalne gmote, zaustavljene za drevesi 
(Dorren in sod., 2007). 

Skalni podori nastanejo zaradi vpliva kombina-
cije reliefnih, geoloških in podnebnih dejavnikov 
(Dorren, 2003; Schenuwly, 2009), ki jih lahko 
razdelimo na pospeševalne in sprožilne. Pospe-
ševalni dejavniki so tisti, ki kamnine razrahljajo, 
zaradi česar so manj stabilne, samega skalnega 
podora pa ne sprožijo (npr. trdnost in razpokanost 
kamnine, prelomi, odprte razpoke itn.) (Dorren 
in sod., 2007). Med sprožilne dejavnike uvrščamo 
tiste, ki prekinejo ravnovesno stanje med silami, 
ki prepričujejo premike skalnih gmot (Erismann 
in Abele, 2001). 

Območje naravne nevarnosti pojavljanja skal-
nih podorov delimo na tri glavne dele: območje 
proženja, območje premeščanja in območje 
odlaganja skalnih podorov (Slika 1). Območja 
proženja zajemajo strme skalne stene, ki po navadi 
dosegajo naklone nad 30 °. Območja premeščanja 
so območja, ki ležijo med območjem proženja in 
odlaganja; na takem območju dosežeta maksimum 
potovalna hitrost in višina odboja skalnih gmot. 
Območje odlaganja skalnih podorov je območje, 
kjer se skalne gmote zaustavijo,  po navadi ob 
naklonu, manjšem od 25 ° (Dorren in sod., 2007).

Skalni podor je pobočni proces, ki nastane 
naglo, hipno, posledično ga je vnaprej težko 
napovedati. Zaradi hipne sprožitve skalnih podo-
rov praktično ni časa za ukrepanje, zaradi česar 
je lahko na poseljenih območjih velika stopnja 
ogroženosti ljudi, naselij in infrastrukture (Agli-
ardi in Crosta, 2003; Volkwein in sod., 2011). Da 
zmanjšamo stopnjo ogroženosti zaradi skalnih 
podorov in zagotovimo ustrezne preventivne 
zaščitne ukrepe, moramo predvsem vedeti, kje 
se skalni podori pojavljajo in kakšna je njihova 
razsežnost. Učinkovito orodje pri ocenjevanju 

Slika 1: Delitev območja naravne nevarnosti pojavljanja skalnih podorov (Vir: Berger in sod., 2013)
Figure 1: Division of the main areas on an active rockfall slope (Source: Berger et al., 2013)
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Slika 2: Skupine modelov s ključnimi lastnostmi in primeri programskih orodij
Figure 2: Model groups with key features and examples of program tools

tveganja nevarnosti pojavljanja skalnih podorov 
so različni prostorski modeli, ki omogočajo 
napovedovanje potencialnih območij proženja, 
premeščanja in odlaganja skalnih podorov, upo-
rabni pa so na lokalni in tudi regionalni ravni 
(Dorren in sod., 2007). 

Cilj prispevka je predstaviti glavne skupine 
metod modeliranja skalnih podorov glede na 
glavna območja naravne nevarnosti njihovega 
pojavljanja ter pregled uporabljenih metod na 
območju Slovenije. Pri tem je treba izpostaviti, 
da predstavljene metode pri modeliranju ne 
upoštevajo vedno vloge gozda kot dejavnika, ki 
lahko blaži učinke skalnih podorov. 

2 METODE MODELIRANJA 
SKALNIH PODOROV

2 METHODS FOR ROCKFALL 
MODELLING

Pri modeliranju skalnih podorov je treba oceniti 
vse dejavnike, ki vplivajo na nastanek in gibanje 
skalnih podorov z namenom, da je končna ocena 
ogroženosti čim manj subjektivna. Ključna je 
določitev območij proženja, premeščanja in 
odlaganja skalnih podorov. Modele, ki so v rabi 

za modeliranje skalnih podorov, v grobem lahko 
razdelimo v štiri večje skupine (Dorren, 2003; 
Petje in sod., 2005a) (Slika 2):
•	 dispozicijski	modeli,
•	 empirični	modeli,
•	 procesni	modeli	in	
•	 modeli	na	osnovi	GIS.	

2.1 Dispozicijski modeli
2.1 Dispositional models

Dispozicijski modeli, ki jih lahko imenujemo tudi 
statični modeli, se uporabljajo za določanje poten-
cialnih območij proženja skalnih podorov. Ome-
njena območja je mogoče določiti na lokalnem 
in regionalnem nivoju, od same prostorske ravni 
določanja pa je odvisna izbira ustrezne metode. 
Terensko kartiranje s pomočjo topografskih kart 
in ortofoto posnetkov je primerno za lokalni nivo, 
ko je območje proučevanja omejeno na posamezni 
skalni podor. Na regionalnem nivoju, kjer nas 
zanimajo potencialna območja proženja skalnih 
podorov na večjem območju, bodo za določanje 
tovrstnih območij primernejše metode daljinskega 
zaznavanja v kombinaciji z verifikacijo rezultatov 
modeliranja na terenu (Petje in sod., 2005c). 
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Tradicionalne dispozicijske metode temeljijo 
na terenskem delu in zajemajo ocenjevanje prej-
šnjih podornih procesov na podlagi (Dorren in 
sod., 2007):
•	 geoloških dokazov: na podlagi t.i. nemih  
 prič – odloženih skalnih gmot, ki so posledica  
 prejšnjih skalnih podorov,
•	 ocenjevanja kemičnega preperevanja skalnih  
 gmot, ki so posledica skalnih podorov:  
 primerno predvsem na karbonatnih kamninah,
•	 datiranja starosti skalnih podorov s pomočjo  
 lišajev,
•	 radiometričnega datiranja skalnih podorov:  
 vsebnost ogljika 14C v sedimentih,
•	 dendrogeomorfološkega datiranja: proučevanje  
 manj vidnih (poranitvena tkiva, ki so vidna  
 pri pregledu branik dreves) ali bolj vidnih  
 (spremenjena rast dreves) poškodb dreves.

Tovrstne metode so uporabne za ocenjevanje 
povratnih dob skalnih podorov z določenim 
dosegom, vendar niso uporabne v vseh situacijah, 
saj se npr. lahko spremenijo razmere, v katerih 
poteka preperevanje kamnin, ali ni mogoče ločiti 
skalnih podorov od morenskega gradiva (Petje 
in sod., 2005a). 

Dandanes so v večini primerov novejši pri-
stopi za ocenjevanje le območij proženja skalnih 
podorov podprti z geografskimi informacijskimi 
sistemi, razdelimo pa jih lahko v pet večjih skupin 
(Bauerhansl in sod., 2010; Frattini in sod., 2008; 
Guzzeti in sod., 2003; Jaboyedoff in Labiouse, 
2003; Loye in sod., 2009; Marquínez in sod., 2003): 
•	 določitev	 potencialnih	 območij	 proženja	 na	 
 topografskih kartah, kjer so označene skalne  
 površine,
•	 določitev	mejne	vrednosti	naklona	pobočja,	 
 nad katero je večja verjetnost proženja skalnih  
 podorov,
•	 metoda	ponderiranja	in	matrik,	
•	 morfometrična	analiza	naklonov	območja	in
•	 modeliranje	območij	proženja	skalnih	podorov	 
 kot posledica obpotresne aktivnosti.

2.2 Empirični modeli
2.2 Empirical models

Z empiričnimi modeli ocenjujemo največji doseg 
skalnih podorov, in sicer na podlagi povezave 
med reliefnimi dejavniki in območji odlaganja 

skalnih podorov. Zaradi primerjave med različnimi 
reliefnimi dejavniki in horizontalno razdaljo, po 
kateri potujejo skalne gmote, jih lahko imenujemo 
tudi statistični modeli. Za ocenjevanje poti skalnih 
gmot se najpogosteje uporabljajo (Dorren, 2003; 
Heim, 1932; Jaboyedoff in Labiouse, 2011; Petje in 
sod., 2005a; Petje in sod., 2005c; Schneuwly, 2009):
•	 geometrijski kot: navidezna linija z določenim  
 kotom, ki povezuje vrh pobočja – območja  
 proženja – z največjim dosegom skalnega  
 podora, pri čemer se upošteva najkrajša  
 prepotovana razdalja med izhodiščno in  
 končno točko,
•	 kot energijske linije: navidezna linija z  
 določenim kotom, ki prikazuje energijo sile  
 trenja in povezuje izvorno točko proženja  
 skalnega podora s točko njegove zaustavitve,   
 največja dolžina odlaganja je pogojena s  
 presekom horizontalne ravnine z energijsko  
 linijo (Slika 3),
•	 srednji kot: navidezna linija z določenim kotom,  
 ki povezuje vrh pobočja – območja proženja – z   
 največjim dosegom skalnega podora, pri čemer  
 se upošteva dolžina dejansko prepotovane  
 razdalje med izhodiščno in končno točko,
•	 senčni kot: navidezna linija z določenim  
 kotom, ki povezuje dno skalne stene – območja  
 proženja – in največji doseg območja odlaganja. 

2.3 Procesni modeli
2.3 Process-based models

Za procesne modele je značilno, da opisujejo ali 
simulirajo gibanje skalnih gmot po pobočju in 
določijo potencialne poti oziroma trajektorije 
gibanja. Za posamezne skalne gmote predvidijo še 
hitrosti, kinetično energijo in območja odlaganja 
oziroma doseg skalnih gmot. Večina tovrstnih 
modelov je dvodimenzionalnih – upoštevajo le 
gibanje skalnih gmot po navpični ravnini; nekaj jih 
je tudi trodimenzionalnih, ki pa lahko simulirajo 
kinetično energijo posameznih fragmentov in 
medsebojne trke (Christen in sod., 2012; Dorren, 
2003; Dorren, 2012; Guzzeti in sod., 2002; Petje 
in sod., 2005a; Schneuwly, 2009; Yilmaz in sod., 
2008). Po navadi za izračun trajektorij gibanja skal-
nih gmot potrebujemo naslednje vhodne podatke 
v model: potencialna območja proženja skalnih 
podorov; obliko, geometrijo, velikost in maso 
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Slika 3: Princip kota energijske linije pri modeliranju območij proženja skalnih podorov (Vir: Larcher in sod., 2012)
Figure 3: Principle of energy line angle in modelling rockfall source areas (Source: Larcher et al., 2012)

skalnih gmot; mehanske lastnosti skalnih gmot in 
pobočja; odbojne koeficiente in podatke o izobli-
kovanosti površja. Digitalni model reliefa (DMR) 
je vhodni podatek, ki je izredno pomemben pri 
simuliranju poti skalnih gmot, saj je od njegove 
prostorske ločljivosti odvisno, kako dobro bodo 
v modelu upoštevane lastnosti površja (Dorren, 
2003; Petje in sod., 2005a; Schneuwly, 2009). 

2.4 Modeli na osnovi GIS
2.4 GIS based models

Modeli na osnovi GIS so tisti modeli, ki teme-
ljijo na geografskih informacijskih sistemih ali 
rastrskih modelih, kateri vhodni podatki so bili 
pridobljeni v okviru geografskih informacijskih 
sistemov. Tovrstno modeliranje poteka v treh 
korakih (Dorren, 2003):
•	 1. korak: določitev potencialnih območij  
 proženja skalnih podorov,
•	 2. korak: določevanje potovalne poti skalnih  
 podorov, 
•	 3. korak: izračun dolžine območja odlaganja  
 skalnih podorov.

Ključno je, da so vhodni podatki v modele 
razpoložljivi za celotno proučevano območje v 
enotni obliki in enaki prostorski ločljivosti ter 
da vsebujejo območja proženja skalnih podorov, 
potencialno velikost skalnih gmot in lastnosti 
površja (npr. naklon, hrapavost površja, morebitne 
ovire). Kar jih ločuje od preostalih vrst modelov, je 
zmožnost kombiniranja DMR-ja z drugimi podatki 
o površju (tako rastrskimi kot tudi vektorskimi) 
– npr. geologijo, pedologijo, hidrologijo, rabo tal 
ipd. S tovrstno kombinacijo različnih prostorskih 
slojev lahko izvajamo nadaljnje prostorske analize 
(npr. ocenjevanje ogroženosti prometnic in naselij 
zaradi skalnih podorov) (Petje in sod., 2005a; 
Schneuwly, 2009). 

3 IZBIRA PRIMERNEGA MODELA
3 SELECTION OF THE APPROPRIATE 

METHOD

Določitev, katera vrsta modelov in specifično 
kateri model/programsko orodje je najprimer-
nejše za modeliranje skalnih podorov, bi terjala 
obširno raziskavo, ki bi obsegala primerjavo 
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samih rezultatov modeliranja, vhodnih podatkov 
in parametrov ter časovno, strojno (oprema) in 
finančno primerjavo. Vsaka izmed skupin mode-
lov ima svoje prednosti in slabosti (Preglednica 
1), pri izbiri modela je treba dobro pretehtati 
naslednja dejstva: 
•	 časovna, strojna in finančna razpoložljivost za  
 izvedbo raziskave/analize,
•	 kakšen bo namen modeliranih rezultatov in 
•	 kako dobro prostorsko ločljivost in natančnost  
 zahtevanih rezultatov potrebujemo (lokalna,  
 regionalna ali državna prostorska raven). 

Rezultati vseh skupin modelov so zelo odvisni od 
izbire prostorske ločljivosti prostorskega sloja o izo-
blikovanosti površja, običajno DMR-ja, ter natančne 
in pravilne izločitve območij proženja skalnih 
podorov. Vsekakor je glavni odločitveni dejavnik 
izbire modela največja natančnost napovedi in s 
tem ogroženosti prebivalstva in infrastrukture.

4 UPORABLJENE METODE 
MODELIRNJA SKALNIH 
PODOROV V SLOVENIJI

4 METHODS USED FOR MODELLING 
ROCKFALLS IN SLOVENIA

V Sloveniji je bilo na podlagi predstavljenih metod 
modeliranih 21 območij (študije, ki so javno 
objavljene in dostopne v COBISS-u; Priloga 1), 
največ na območju alpskega sveta. Najstarejša 
študija je iz leta 1999 in najmlajša iz leta 2017 
(Slika 4). Skupna površina modeliranih območij  
obsega 1.048,73 km2, kar  je 5,2 % površine Slo-
venije. Najmanjšo modelirano območje je bilo 
veliko 0,04 km2, največje 20.273 km2 (območje 
celotne države), povprečna velikost pa je znašala  
1.021,95 km2 (Slika 5).

4.1 Dispozicijski modeli
4.1 Dispositional models

Terenske metode so najpogosteje uporabljene 
metode za določanje območij proženja skalnih 
podorov na območju Slovenije, saj jih je v svojih 
raziskavah uporabila večina avtorjev (67 % študij) 
(Slika 6 in Slika 7). Nekateri avtorji so se lotili 
celostnega terenskega pristopa in so poleg območij 
proženja skalnih podorov na terenu določili še 
območja premeščanja in odlaganja (Šneberger, 
1999; Petje in sod., 2005b; Rak in sod., 2012). 

Zorn in Komac (2004) sta za določanje območij 
proženja na območju Zgornje Savinjske doline 
uporabila dve deterministični metodi, in sicer 
metodo ponderiranja in metodo matrik. 

Pristop modeliranja, ki temelji na enotno dolo-
čeni mejni vrednosti naklona, nad katero  je večja 
verjetnost proženja skalnih podorov, je med prvimi 
uporabil Skudnik (2008) na območju gozdnogo-
spodarske enote Kamniška Bistrica (naklon ≥ 39 
° za gozdna območja in naklon ≥ 43 ° za skalovita 
območja). Enako metodo in mejne vrednosti sta 
na istem območju ponovila še Skudnik in Kušar 
(2011). Metode mejne vrednosti naklona površja 
se je poslužil tudi Guček (2016), ki je v svoji 
raziskavi na območju gozdnogospodarske enote 
Jezersko in Tržič uporabil mejne vrednosti 39 ° 
za gozdna območja in 45 ° za skalnata območja. 
Metodo morfometrične analize naklonov območja 
so za določanje skalnatih površin uporabili Kobal 
in Gantar (2016), ki sta modelirala na območju 
Občine Ajdovščina, ter Žabota (2017) na območju 
Občine Vipava. Pri obeh delih je bila uporabljena 
vrednost 46 ° za flišna območja, medtem ko se je 
razlikovala za območje apnenca: pri prvi študiji 
je znašala 53 °, pri drugi pa 47 °.

Slika 4: Število študij, ki so se na območju Slovenije ukvarjale z modeliranjem skalnih podorov, po letih.
Figure 4: Number of studies, dealing with rockfall modelling in Slovenia; according to the years.
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Preglednica 1: Nekatere prednosti in slabosti posameznih skupin modelov
Table 1: Some advantages and disadvantages of individual model groups

DISPOZICIJSKI MODELI – terenske metode

PREDNOSTI SLABOSTI

- natančno opredeljena območja proženja 
  skalnih podorov

- časovno in finančno potratne metode
- subjektivnost ocenjevanja

DISPOZICIJSKI MODELI – preostale metode

PREDNOSTI SLABOSTI

- časovno in finančno manj potratne - stopnja poenostavitve pri metodah ponderiranja  
  in matrik ter slabši prostorski ločljivosti DMR
- neizvedljivost morfometrične analize naklonov  
  ob slabši prostorski ločljivosti

EMPIRIČNI MODELI

PREDNOSTI SLABOSTI

- primerni za uporabo na regionalni ravni
- malo vhodnih podatkov in začetnih 
  parametrov (po navadi le DMR in kot 
  energijske linije)

- časovno potratnejši ob uporabi večje prostorske  
  ločljivosti DMR
- poenostavitev območja odlaganja skalnih 
  podorov (območje odlaganja v obliki stožca)
- večina upošteva le en način premeščanja 
  skalnih gmot
- nekateri modeli ne upoštevajo oblike, volumna  
  ali mase skalnih gmot
- niso primerni za modeliranje na lokalni ravni

PROCESNI MODELI

PREDNOSTI SLABOSTI

- natančna določitev vseh možnih trajektorij  
  premeščanja skalnih gmot 
- simuliranje trkov skalnih gmot
- upoštevajo obliko, volumen in maso 
  skalnih gmot
- veliko vhodnih parametrov omogoča izračun  
  lokacijsko točnejših in natančnejših območij  
  premeščanja skalnih gmot
- rezultati v različnih grafičnih podobah

- več vhodnih parametrov → večja stopnja 
  napake pri njihovem določanju
- kakovost in natančnost modeliranih rezultatov 
  odvisna prostorske ločljivosti DMR
- časovno potratni in strojno zahtevnejši 
  (predvsem modeli 3D)

MODELI NA OSNOVI GIS 

PREDNOSTI SLABOSTI

- kombinacija rastrskih in vektorskih  
  prostorskih slojev
- uporaba geostatističnih orodij
- različne prostorske analize, vključno z  
  ocenjevanjem ogroženosti prometnic in naselij

- poenostavitev rezultatov modeliranja
- vektorski in rastrski podatki različnih  
  prostorskih ločljivosti → posploševanje
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Slika 6: Delež uporabljenih posameznih metod določanja območij proženja skalnih podorov v Sloveniji
Figure 6: The share of the used individual methods for determining rockfall source areas in Slovenia

Slika 5: Območja v Sloveniji, kjer je že bila modelirana naravna nevarnost pojavljanja skalnih podorov.
Figure 5: Areas in Slovenia, where the rockfall natural hazard has already been modelled. 
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Slika 7: Modelirana območja glede na uporabljene metode proženja skalnih podorov
Figure 7: Modelled areas with regard to the used rockfall source area methods

Obpotresne pobočne procese je v Sloveniji mode-
liral Komac (2015) za območje celotne države, 
pri čemer je uporabil Newmarkovo metodo. 
Uporabljena metoda je primerna za ocenjevanje 
možnosti nastanka in dinamike obpotresnih 
skalnih podorov na regionalni ravni. 

4.2 Empirični modeli
4.2 Empirical models

V Sloveniji lahko zabeležimo uporabo treh različ-
nih modelov določanja dosega skalnega podora 
na podlagi statično določenega kota, in sicer z 
modelom Conefall, modelom El in preko orodja 
Viewshed (ArcMap) (Preglednica 2, Slika 8).

Conefall so v svojih raziskavah uporabili 
Skudnik in Kušar (2011), Guček (2016), Kobal 
in Gantar (2016) in Žabota (2017). Skudnik in 
Kušar (2011) sta za gozdnogospodarsko območje 
Kamniška Bistrica za energijsko linijo uporabila 
kot energijske linije (β = 32 °) in za računanje 
kinetične energije podora upoštevala maso skalne 
gmote 50 kg. Pri določitvi mase podora sta upo-
števala, da je mejna prostornina med kamenjem 

in skalo 20 dm3 in da specifična masa apnenca 
znaša 2300 kg/m3. Guček (2016) je model Conefall 
uporabil na območju gozdnogospodarske enote 
Jezersko in Tržič. Za kot energijske linije je uporabil 
vrednosti β = 32 °, β = 35 ° in β = 38 °, ki jih je 
prevzel iz projekta Paramount (Larcher in sod., 
2012). Na podlagi različnih kotov energijske linije 
je določil verjetnosti dosega padajočega kamenja. 
Po mejnih vrednostih imajo območja z nakloni 
β ≥ 38 ° visoko, 35 ° ≤ β < 38 ° srednjo, 32 ° ≤ 
β < 35 ° nizko in β < 32 ° zelo nizko verjetnost 
dosega skalnih gmot (Guček, 2016). Kobal in 
Gantar (2016) in Žabota (2017) so uporabili kot 
energijske linije 32 ° in lateralni kot odlaganja 
materiala ± 16 ° za območje Občine Ajdovščina 
ter območje Občine Vipava. 

Skudnik (2008) je za modeliranje območij 
premeščanja in odlaganja uporabil model El 
Model, ki so ga  razvili v sklopu projekta ProAlp 
(Bauerhansl in sod., 2010). Kot energijske linije 
je znašal 32 °, pri izračunavanju linije pa ni upo-
števal velikosti skalnih gmot in izgubo energije ob 
kotaljenju po pobočju navzdol. Rebernik (2013) 
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Slika 8: Modelirana območja glede na uporabljene metode premeščanja in odlaganja skalnih podorov
Figure 8: Modelled areas with regard to the used rockfall transit and deposit methods

je največji doseg skalnih podorov na območju 
Ljubelja določal s pomočjo orodja Viewshed 
(ArcMap), in sicer je izbral kot energijske linije 
32 ° ter lateralni kot ± 15 °.

4.3 Procesni modeli
4.3 Process models

Procesni modeli so najbolj množično uporabljeni 
modeli za modeliranje območij premeščanja in 
odlaganja skalnih podorov, saj so bili uporabljeni 
v 65 % študij, ki so modelirala tovrstna območja 
(Slika 8 in 9). 

Rebernik (2013) je rezultate, pridobljene z 
kotom energijske linije, združil z rezultati simuli-
ranja gibanja kamenja po pobočju, ki jih je dobil z 
metodo RockyFor3D. Simulacije so bile izvedene 
za šest različnih scenarijev: za scenarije z gozdom, 
brez gozda, s prebiralnim gozdom, z dejanskimi 
trasami žičničnega spravila lesa, s teoretičnimi 
trasami po padnici terena in s teoretičnimi pošev-
nimi trasami. Enako metodologijo je uporabil tudi 
Novak (2014) za območje Soteske pri Bohinju, le 
da je simulacije izvedel za tri scenarije (območje z 
gozdom, brez gozda in za prebiralni gozd).

Najbolj množično sta bila uporabljena simu-
lacijska modela Rockfall 6.1 in RocFall 4.048 
(Preglednica 2). Model Rockfall 6.1 so uporabili 
Smrdelj (2005) na primeru soteske Pasice v bližini 
Cerknega, Koren (2005) na območju doline Trente, 
Štampe (2006) na območju vasi Brezno ter Mikoš in 
sod. (2006) za podora Osojnik in Berebica. Model 
RocFall 4.048 so v svojih raziskavah uporabili 
Ivnik (2009) na območju regionalne ceste Pod-
brdo–Kneža; Peternel (2010); Čarman in Peternel 
(2010) na območju Občine Žužemberk in Rozina 
(2016) na območju lokalne ceste Renke–Zagorje.

Peklaj (2014) je poti gibanja skalnih gmot 
določal z uporabo orodja najbolj strma pot (ang. 
stepeest path) znotraj programskega okolja ArcMap 
(ArcMap for Destop, 2014). Na terenu je eviden-
tiral vse potencialno ogrožajoče skale, ustvaril 
podatkovno bazo ter na koncu za vsako skalno 
gmoto s pomočjo omenjenega orodja izrisal njeno 
potencialno pot. Orodje deluje na tak način, da iz 
izhodiščne točke riše pravokotnice na plastnice, 
na podlagi tega pa se padnice interpolirajo na vse 
plastnice. Tako je za posamezno skalno gmoto dolo-
čil le po eno potencialno pot gibanja po pobočju.
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Slika 9: Delež uporabljenih posameznih metod določanja območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov 
v Sloveniji
Figure 9: The share of used individual methods for determining rockfall transit and deposit areas in Slovenia

5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION

Prostorski modeli so pomembno orodje pri pre-
poznavanju ogroženih območij zaradi skalnih 
podorov, saj z njihovo pomočjo lahko prepoznamo 
območja proženja, premeščanja in odlaganja 
skalnih podorov. Ker skalni podori spadajo med 
pobočne procese, ki nastanejo hipno, je praktično 
nemogoče vnaprej točno napovedati, kdaj se bodo 
zgodili, lahko pa vsaj prepoznamo potencialno 

ogrožena območja in poskrbimo za ustrezne 
tehnične ali druge ukrepe, s katerimi zmanjšamo 
ogroženost naselij, infrastrukture in prebivalstva. 
Za modeliranje skalnih podorov imamo na voljo 
številne modele, ki jih lahko razdelimo v dispozi-
cijske, empirične, procesne in GIS-modele. Vsaka 
skupina modelov in programskih orodij ima svoje 
prednosti in slabosti, končna izbira ''pravega'' 
modela pa je odvisna od več dejavnikov, kot so 
npr. časovna, strojna in finančna razpoložljivost, 
namen modeliranih rezultatov ter prostorska 
ločljivost in natančnost rezultatov. Rezultati vseh 
modelov bodo predvsem odvisni od prostorske 
ločljivosti digitalnega modela reliefa (DMR), ki je 
glavni nosilec informacij o izoblikovanosti površja  
in pri vseh vrstah modelov najpomembneje vpliva 
na končne rezultate modeliranja. 

V Sloveniji je področje modeliranja skalnih 
podorov v primerjavi s preostalimi alpskimi 
državami šele v začetnem stadiju in se samemu 
področju doslej ni namenjalo večje pozornosti. 
Problematika skalnih podorov bo vedno bolj aktu-
alna, predvsem v luči okrepljenih in vse pogostejših 
vremenskih ujm ter drugih motenj v gozdu (npr. 
vetrolomi, žledolomi, napadi podlubnikov), ko 
se lahko v zelo kratkem času zmanjša varovalna 

Preglednica 2: Število uporabljenih posameznih pro-
gramskih orodij za določanje območij premeščanja in 
odlaganja skalnih podorov
Table 2: Number of the used program tools for determining 
rockfall transit and deposit areas

Programsko orodje Število študij
Conefall 4

Rockfall 6.1 4
RocFall 4.048 4
RockyFor3D 2

El Model 1
orodje Viewshed (ArcMap) 1

orodje Stepeest Path 1



GozdVestn 76 (2018) 266

Žabota, B., Kobal, M.: Pregled uporabljenih metod modeliranja skalnih podorov v Sloveniji

vloga gozdov pri erozijskih procesih. Zatorej bi 
bilo pomembno modelirati naravno nevarnost 
pojavljanja skalnih podorov in ogroženost pred 
njimi na ravni celotne države z namenom pravo-
časnega izvajanja preventivnih ukrepov.

6 POVZETEK
Modele, ki se uporabljajo za modeliranje obmo-
čij proženja, premeščanja in odlaganja skalnih 
podorov, lahko razdelimo na štiri večje skupine, in 
sicer na dispozicijske modele, empirične modele, 
procesne modele in modele na osnovi GIS. Dis-
pozicijski modeli se uporabljajo za modeliranje 
območij proženja skalnih podorov, tradicionalno 
se mednje uvrščajo različne terenske metode. 
Dandanes so omenjeni modeli v večini podprti z 
geografskimi informacijskimi sistemi. Empirični 
modeli se uporabljajo za določanje  največjega 
dosega skalnih podorov, in sicer na podlagi 
povezave med reliefnimi dejavniki in območji 
odlaganja skalnih podorov. Za ocenjevanje poti se 
pri empiričnih modelih najpogosteje uporabljajo 
geometrijski kot, kot energijske linije, srednji kot 
in senčni kot. Procesni modeli simulirajo gibanje 
skalnih gmot po pobočju in določijo njihove 
potencialne poti oziroma trajektorije. Delimo 
jih na dvodimenzionalne modele in trodimen-
zionalne, ki lahko simulirajo tudi kinetično 
energijo posameznih fragmentov in medsebojne 
trke. Modeli na osnovi GIS so tisti, ki temeljijo 
na geografskih informacijskih sistemih, z njimi 
pa lahko določamo območja proženja, preme-
ščanja in odlaganja skalnih podorov. Vsi modeli 
imajo svoje prednosti in omejitve, končna izbira 
modela pa je odvisna od več dejavnikov (npr. 
namen rezultatov, potrebna prostorska ločljivost 
in natančnost rezultatov, časovna in finančna 
razpoložljivost za modeliranje ipd.). Pri vseh 
modelih je ključna izbira prostorske ločljivosti 
podatkov, še posebno digitalnega modela reliefa 
(DMR), ki je glavni vir podatkov o izoblikovanosti 
površja in  največkrat najpomembneje vpliva na 
določitev območij naravne nevarnosti pojavljanja 
skalnih podorov.  

Na območju Slovenije je bilo skupno izvedenih 
21 raziskav, ki so se ukvarjale z modeliranjem 
skalnih podorov. Območja proženja skalnih 
podorov so bila v večini primerov določena z 

različnimi terenskimi metodami, v manjšini 
pa so bili uporabljeni še dispozicijski modeli: 
mejna vrednost naklona površja, morfometrična 
analiza naklonov površja, metoda ponderiranja 
in matrik ter Newmarkova metoda. Pri modelih, 
ki določajo območja premeščanja in odlaganja 
skalnih podorov, prevladujejo procesni modeli 
(65 %), kjer je bila večina uporabljenih modelov 
dvodimenzionalnih (Rockfall, RocFall, Stepeest 
Path), v dveh primerih pa je bil uporabljen tro-
dimenzionalen model RockyFor3D. Iz skupine 
empiričnih modelov so bili uporabljeni trije, in 
sicer je bil najpogosteje uporabljen Conefall, sledita 
mu El Model in orodje Viewshed. 

6 SUMMARY

The models, used for modelling the source, transit 
and deposit areas of rockfalls, can be classified 
into four major groups, namely into dispositi-
onal models, empirical models, process-based 
models, and GIS based models. Dispositional 
models are used for modelling of rockfall source 
areas; they traditionally include diverse field 
methods. Nowadays, the said models are mostly 
supported by geographical information systems. 
Empirical models are used for determining the 
maximum rockfall run-out zone on the basis 
of the relationship between relief factors and 
rockfall deposition areas. Most often used for 
assessing the path in empirical models are: geo-
metry angle, energy line angle, mean angle, and 
shadow angle. Process-based models simulate rock 
masses movement on the slope and determine 
their potential paths or trajectories. We classify 
them into two dimensional models and three 
dimensional models, which can simulate also the 
kinetic energy of individual fragments and their 
collisions. GIS based models are the ones, which 
are based on geographical information systems, 
and using them we can determine rockfall source, 
transit and deposit areas. All models have their 
advantages and limitations and final selection of 
the model depends on several factors (e.g. purpose 
of the results, necessary spatial resolution and 
accuracy of the results, temporal and financial 
availability for modelling, etc.). In all models, 
the selection of spatial data resolution is crucial, 
above all of digital terrain model (DTM), which 
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is the main data source on the surface shape and 
most often has the most important impact on 
the determination of the natural hazard areas of 
rockfall occurrence.

In Slovenia, a total of 21 researches, dealing with 
rockfall modelling, were performed. The rockfall 
source areas were in most cases determined by the 
use of diverse field methods; in the minority of 
cases, the dispositional modes were used: surface 
slope threshold value, surface slope morpho-
metric analysis, weighting and matrix method, 
and Newmark method. In models, determining 
rockfall transit and deposition areas, process-
-based models prevail (65 %). The majority of 
the used models was two dimensional (Rockfall, 
RocFall, Stepeest Path) and in two cases the three 
dimensional model RockyFor3D was used. Three 
models from the empirical models group were 
used, most the Conefall followed by El Model 
and Viewshed tool.
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Primerjava izbiralnega redčenja in situacijskega redčenja v 
bukovih letvenjakih na Menini
Comparison of Selective Thinning and Crop Tree Situational Thinning in Young Beech 
Stands on Menina

Domen ARNIČ1, Janez KRČ2, Jurij DIACI3

Izvleček:
Arnič, D., Krč, J., Diaci, J.: Primerjava izbiralnega redčenja in situacijskega redčenja v bukovih letvenjakih na 
Menini; Gozdarski vestnik, 78/2018, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 31. Prevod 
avtorji, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Nazadovanje opravljanja nege ob večanju stroškov dela je privedlo do razmer, ko je treba proučiti možnosti 
izboljševanja ustaljenih načinov nege. S tem namenom smo v bukovih letvenjakih na območju Menine naredili 
primerjalno raziskavo med izbiralnim redčenjem in situacijskim. Postavili smo osem raziskovalnih ploskev, po 
štiri za vsak način redčenja. Naredili smo analize mešanosti, gostot in plastovitosti sestojev, odkazil, popisov 
izbrancev ter ciljnih dreves, časovno študijo in oceno težavnosti dela s pomočjo merilnika srčnega utripa. 
Ugotovili smo, da v rasti in globini krošenj svetloljubne drevesne vrste zaostajajo za bukvijo. Pri situacijskem 
redčenju sta bili značilno manjši poraba časa za posek ter poraba goriva in maziva. Poraba časa na konkurenta 
je bila med načinoma primerljiva. Težavnost dela se med načinoma redčenj ni razlikovala. 
Ključne besede: nega mladega gozda, situacijska nega, situacijsko redčenje, izbiralno redčenje, racionalizacija

Abstract:
Arnič, D., Krč, J., Diaci, J.: Comparison of selective thinning and crop tree situational thinning in young beech 
stands on Menina; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2018, vol 2. In Slovenian, abstract 
and summary in English, lit. quot. 31. Translated by authors, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The lack of interest for tending with the increase of labour costs leads to a situation where it is necessary to analyse 
possibilities for improving conventional tending methods. For this purpose, a comparative study of selective and 
situational thinning was carried out in beech pole stands in the Menina Mountains area. Eight research plots 
were established; four for each thinning method. Analysis of stand mixture, densities and structure, crop trees 
and competitors were carried out. Subsequently tree marking, time study and assessment of the work load with 
the help of a heart rate gauge were performed. It was found out that light-demanding tree species lag behind 
beech in the growth and crown depth. We recorded significantly lower time use for cutting and lower fuel and 
lubricant consumption for situational thinning. The time spent on felling the competitor trees as well as work 
load were comparable between the treatments.
Key words: Tending of young stands, Situational tending, Crop tree situational thinning, Selective thinning, 
Rationalization 

Znanstvena razprava

1 UVOD
1 INTRODUCTION

V Sloveniji nega mladega gozda nazaduje od osamo-
svojitve, posebno v zadnjem desetletju. Med letoma 
2000 (opravljena nega na slabih 13.000 ha) in 2014 
(opravljena nega na dobrih 2.500 ha), ko je pri nas 

nega dosegla minimum, se je izvajanje nege glede 
na površino zmanjšalo za petkrat (Poročilo zavoda 
za …, 2017). Strokovnjaki so na težavo nazadovanja 
nege pri nas že opozarjali (Krajčič, 1999; Diaci, 
2004; Roženbergar  in sod., 2008; Grecs, 2013). 
Razlogov za nazadovanje je več, med glavnimi so 
nesorazmerje med večanjem stroškov dela in naza-

1 D. A. dipl. inž. gozd. (VS), Kolovrat 10, 3333 Ljubno 
ob Savinji, Slovenija, domen.arnic@gmail.com.
2 Prof. dr. J. K., Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, 

SI-1000 Ljubljana, Slovenija, janez.krc@bf.uni-lj.si. 
3Prof. dr. J. D., Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, 
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, jurij.diaci@bf.uni-lj.si. 
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dovanjem cene lesa, socioekonomske spremembe 
ter lastniška struktura slovenskih gozdov. Mogoči 
ukrepi za izboljšanje razmer na področju nege so 
na področjih vpeljevanja mehanizacije, postavljanja 
prednostnih nalog (Krč in Diaci, 2000), gozdarske 
politike in izpopolnjevanja negovalnih modelov 
(Schütz, 1996; Diaci, 2004).

Na splošno izpopolnjeni negovalni modeli sledijo 
dvema načeloma: načelu naravne samodejnosti, ki 
izkorišča naravni razvoj gozdov z naravno selekcijo 
najboljših dreves, samodejnim odmiranjem pre-
maganih osebkov ter diferenciacijo v premerih in 
socialnih položajih (Ammann, 2004, Roženbergar 
in sod., 2008) ter načelu koncentracije, ki temelji 
na izbiri manjšega števila izbrancev (Schütz, 1996; 
Krajčič in Kolar, 2000; Diaci, 2004). Precejšnje 
možnosti racionalizacije so na področju zmanjševa-
nja števila izbrancev pri prvih in drugih redčenjih, 
ki jim v Srednji Evropi namenjajo sorazmerno velik 
delež sredstev (Schütz, 1999).

V Sloveniji pri redčenju sledimo načelu izbiral-
nega redčenja (nem. Auslese Durchforstung), ki ga 
je razvil Schödelin (1942 po Leibundgut, 1984),  
pri katerem pri prvem redčenju izberemo več 
kandidatov za izbrance in jih pospešujemo. Njihovo 
število se zmanjšuje z razvojem sestoja, dokler ne 
dosežemo končne vrednostne podobe sestoja z 
izbranci (Mlinšek, 1968; Kotar, 1997). Že dlje so 
znani tudi načini, ko od prvega redčenja pospe-
šujemo le končne izbrance (Wiedemann, 1935). 
Takšni načini naj bi imeli pomanjkljivosti zaradi 
določene shematičnosti in zahtevnega razpoznava-
nja kakovosti v zgodnji mladosti (Assmann, 1961; 
Kotar, 1997). Vendar naj bi po drugi stani omogočali 
prihranke pri negi, manj ovirali samodiferenciacijo 
dreves in, kar je dandanes najpomembnejše, bolj 
ohranjali kolektivno stabilnost sestoja (Schütz, 1996; 
Ammann, 1999, Saje, 2014). Poleg tega naj bi bil 
na splošno precenjen vpliv nege mlajših razvojnih 
faz na usmerjanje  prihodnje sestojne zmesi, saj 
naj bi nanjo bolj vplivala način obnove in izbira 
semenskih dreves (Ammann, 2013).

Redčenje s poudarkom na končnih izbrancih 
je v drugi polovici prejšnjega stoletja intenzivno 
razvijal Abetz (nem: Z-Baum Durchforstung; 1967, 
1974). Kasneje so raziskave v tej smeri nadaljevali 
tudi Avstrijci (Johann, 1983). Pomemben razvojni 
korak v oblikovanju situacijske nege in redčenja 

so naredili v Švici. Tam so zaradi vedno večje 
nedonosnosti gozdnih obratov, poleg zmanjševa-
nja števila izbrancev pri redčenjih, razvijali tudi 
metode bolj usmerjenega ukrepanja v mladju in 
goščah (Schütz, 1996; 1999; Ammann, 2013). V 
priporočilih za izbiro ciljnih dreves so gostote od 
100 do 250 dreves ha-1, odvisno od drevesne vrste. 

Tudi v Sloveniji so bile že narejene raziskave 
situacijskih redčenj oz. redčenj s ciljnimi drevesi, 
in sicer v letvenjaku (Krajčič in Kolar, 2000) in 
tanjšem drogovnjaku (Orešnik, 2009; Triplat, 
2010; Laznik, 2011; Saje in sod., 2013). V takra-
tnih raziskavah niso odkrili večjih ekonomskih 
prihrankov v primerjavi z izbiralnim redčenjem.

Preverjanje uveljavljenih načinov redčenj in 
razvijanje novih  terja postavitev stalnih raziskoval-
nih ploskev, kjer lahko učinke redčenj spremljamo 
dolgoročno. Za primerjavo učinkov izbiralnega red-
čenja in situacijskega smo na Nazarskem območju 
zastavili poskus v naravi z več ponovitvami. V prvi 
stopnji raziskave so nas zanimale razlike v značil-
nostih ciljnih dreves in kandidatov za izbrance med 
izbiralnim redčenjem in situacijskim redčenjem po  
opravljenih ukrepih ter razlike v delovnih učinkih.

2 OBJEKT IN METODE
2 OBJECT AND METHODS

2.1 Objekt raziskave
2.1 Research object

Raziskovalne ploskve (8) so bile postavljene v 
OE Nazarje, GGE Gornji Grad v revirju Bočna 
(slika 1). Izbrali smo jih v štirih ločenih objektih 
(A, B, C in D) in na vsakem izmed njih postavili 
dve, na katerih smo z žrebom določili način dela. 
Raziskovalne ploskve na objektih A, B in C so 
velikosti 400 m2, na objektu D pa 200 m2. Objekti 
A, C in D predstavljajo naravne letvenjake nastale 
po končnem poseku leta 2004, objekt B pa je na 
območju, kjer je bil leta 1993 vetrolom in so nato 
naravno mladje spopolnili s smreko.

2.2 Meritve sestojnih značilnosti
2.2 Measurements of stand properties

Od sestojnih značilnosti smo na terenu ocenili 
gostote in plastovitost bukovih letvenjakov. Zaradi 
velikih gostot smo oceno gostot bukve izpeljali z 
vzorčenjem. Na ogliščih 400 m2 velikih ploskev 
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Slika 1: Lokacije ploskev na terenu. Črna barva označuje meje ploskev (vir podatkov: GURS, 2015)
Figure 1: Location of the research plots. Plot borders are marked with black (data source: GURS, 2015)

smo postavili po dve manjši vzorčni ploskvi, 
velikosti 5 x 5 metrov, in na njiju popisali vsa 
drevesa bukve. Pri analizi drugih drevesnih vrst 
smo ploskve razdelili na štiri pasove in drevesa 
popisali po celotni površini ploskev (slika 2). 
Pri analizi plastovitosti smo drevesa ocenili po 
Assmanovi lestvici glede na njihovo višino (1961, 
cit. po Kotar, 2011). 

2.3 Odkazilo in analiza izbrancev
2.3 Tree marking and selection tree analysis 

Pri odkazilu smo na vseh raziskovalnih ploskvah 
najprej postavili mrežo izbrancev za prvo izbi-
ralno redčenje (~1800 dreves ha-1) in jim nato 
na ploskvah, namenjenim izbiralnemu redčenju, 
odkazali konkurente. Na ploskvah, namenjenim 
redčenju ciljnih dreves, smo med kandidati za 
izbrance v sklopu mreže izbiralnega redčenja 
izbrali ciljna drevesa (~400 dreves ha-1) in jim 
odkazali konkurente. Jakosti redčenja so bile 
enake pri obeh načinih redčenja.

Po odkazilu smo opravili analizo vseh 448 
izbrancev po drevesnih parametrih: drevesna vrsta, 
premer na prsni višini, vitalnost, globina krošenj, 
odklon debla od vertikalne rasti, poškodovanost 
in število konkurentov. Izbrance smo opremili z 
identifikacijskimi številkami na korenovcu. 

2.4 Časovna študija
2.4 Time study

Delo smo posneli in  pripravili časovno študijo. 
Pri meritvah produktivnega časa smo ločili dve 
operaciji: (1) sečnjo in izdelavo ter (2) prehod. 
Vse druge čase smo združili v enotno kategorijo 
dodatni čas. Sečnja in izdelava  sta zajemali čas 
podiranja konkurentov, čas za prehod je zajemal 
prehode sekača med izbranci. Dodatne čase 
(počitek, prehodi med ploskvami, dolivanje goriva 
in drugo) smo zaradi premalo snemalnih dni in 
načina poskusa izločili iz nadaljnjih analiz. Za 
izračun delovnega časa smo uporabili koeficient 
neproduktivnega časa državnih normativov za 
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Slika 3: Naravni bukovi letvenjaki s primesjo gorskega javorja  enajst let po pomladitveni sečnji (foto: J. Diaci)
Figure 3: Young beech stands with admixture of sycamore maple 11 years after final cut (photo: J. Diaci)

Slika 2: Leva slika prikazuje način vzorčenja za popise 
gostot in socialnega položaja bukve, desna pa način 
popisovanja drugih drevesnih vrst.
Figure 2: Left figure represents a sampling method for as-
sessing the beech densities and social status, while the right 
figure represents a sampling protocol for other tree species.

sečnjo, ki znaša 1,58 (Uredba o koncesiji za izko-
riščanje … 2010). Časovna študija je bila narejena 
po kontinuirani metodi.

Vzporedno s časovno študijo je bila  narejena 
tudi ocena težavnosti dela na podlagi meritev z 
merilnikom srčnega utripa Sunnto, ki je vsaki dve 
sekundi zabeležil sekačev srčni utrip.

Osnovne obdelave podatkov smo naredili v 
programu Microsoft Office Excel, za primerjave 
srednjih vrednosti med trajanji operacij pa smo 
uporabili IBM SPSS Statistics 21, kjer smo zaradi 
nenormalne porazdelitve trajanj časov operacij 
naredili neparametrični preizkus razlik  srednjih 
vrednosti. 

3 REZULTATI
3 RESULTS

3.1 Gojitvena analiza
3.1 Silvicultural analysis 

Gostote dreves na ploskvah z naravnimi letvenjaki 
so znašale od 35.000 do 55.000 drevesc ha-1. Pre-
vladovala je bukev z 87 %, sledili so gorski javor 
z 12,5 % ter druge drevesne vrste z 0,5 %. V vseh 
sestojnih plasteh je tvorila glavnino bukev, med 
tem ko je bil gorski javor v zgornjih plasteh vse 
redkejši (slika 5).

Na objektu, kjer je bila narejena spopolnitev 
naravnega mladja s smreko (objekt B), je v gostoti, 
podobno kot v naravnih letvenjakih, glavnino 
tvorila bukev z 89 %, sledila je smreka z osmimi, 
gorski javor z dvema in druge drevesne vrste z enim 
odstotkom. Gostote so  bile od 19.500 do 25.825 
dreves ha-1, kar je bistveno manj kot v naravno 
obnovljenih letvenjakih. Zgornje sestojne plasti 
(1. 2. in 3. plast) je tvorila bukev z nekoliko večjo 
primesjo smreke kot pri naravnih letvenjakih in 
majhnim deležem gorskega javora. Podobno kot 
pri naravnih letvenjakih je tudi v tem primeru 
vidno izpadanje gorskega javora iz strehe sestoja 
(slika 6).

Premeri izbrancev in ciljnih dreves so se med 
načini pomlajevanja razlikovali zaradi različne 
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Slika 6: Prikaz drevesnih vrst po plasteh v predelu, kjer 
je bila narejena spopolnitev s smreko.
Figure 6: Distribution of social status according to tree 
species in young beech stands with spruce admixture.

Slika 5: Porazdelitev drevesnih vrst po plasteh v na-
ravnih letvenjakih
Figure 5: Distribution of social status according to tree 
species in young beech stands

Slika 4: Sproščeno ciljno drevo po situacijskem redčenju 
(foto: D. Arnič)
Figure 4: Released crop tree following situational thinning 
(photo: D. Arnič) 

starosti, medtem ko je znotraj posameznega 
načina pomlajevanja vzrok razlik v premeru 
ciljnih dreves z najboljšimi lastnostmi (npr. 
vitalnost, poškodovanost, globina krošnje,  plast).  
Globina krošnje je bila v vseh primerih večja od 
50 % višine drevesa, nekoliko večja na objektu, 
kjer je bila narejena spopolnitev s smreko, kar je 
posledica manjših gostot dreves. Podobno kot 
na globino krošnje gostota vpliva tudi na število 
konkurentov na izbranca, ki je manjše na objektih 
s smreko. Prisotnost smreke zaradi načina rasti 
vpliva tudi na odklon rasti debla od vertikale, ki 
je na objektu, spopolnjenjenem s smreko, manjši v 
primerjavi z objekti naravnih bukovih letvenjakov 
(preglednica 1).

Predvidevamo, da je pri manjšem številu 
kandidatov za izbrance manjša verjetnost, da 
pospešujemo slabo vitalna drevesa in posledično 
večja verjetnost preživetja ter uveljavitve ciljnih 
dreves v primeru situacijskega redčenja kot pri 
izbiralnem redčenju. V našem primeru so bila po 
oceni vitalnosti vsa ciljna drevesa zelo vitalna, v 
primeru  izbiralnega redčenja naravnih bukovih 
letvenjakov pa smo bili prisiljeni v izbiro tudi 
srednje vitalnih dreves. Večina dreves je bila 
nepoškodovanih (preglednica 2).

Pri situacijskem redčenju imamo veliko večje 
možnosti vpliva na zmes  prihodnjega sestoja kot 
pri izbiralnem redčenju, pri katerem negujemo 
izbrance  na celotni površini. Zato je na primer 
pospešen bukov izbranec veliko bližje izbrancu 
gorskega javora, kar predstavlja pospeševanje 
njegovega  prihodnjega konkurenta za uveljavitev 
v zmesi. Nasprotno pa v primeru situacijskega 
redčenja pospešujemo najvitalnejša kakovostna 
drevesa na daljših razdaljah (v našem primeru na 
polovici končne razdalje med izbranci – pribli-
žno 5 m), kjer si v bližnji prihodnosti dva ciljna 
izbranca ne bosta konkurenta (preglednica 3). 

3.2 Analiza delovnega časa
3.2 Work time analysis

Pri izbiralnem redčenju je posneto povprečno 
trajanje operacije sečnje in izdelave  trajalo 35,8 
sekunde, v primeru situacijskega redčenja pa 
38,2 sekunde; med obema načinoma se trajanje 
operacij statistično ne razlikuje (Mann-Whitney, 
U = 9998,0; p = 0,913). Prehodi se med situacij-
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skim redčenjem (20,0 sekund) in izbiralnim (15,9 
sekund) statistično razlikujejo (Mann-Whitney, 
U = 7746,0; p = 0,008). 

Ob upoštevanju koeficienta neproduktivnega 
časa, ki smo ga povzeli po državnih normativih, je 
bila poraba časa za hektar situacijskega redčenja v 
naravnem letvenjaku 4,3-krat manjša od porabe 
časa za izbiralno redčenje, pri čemer se poraba 
produktivnega časa na izbranca in konkurenta 
ni veliko razlikovala.  Poraba materiala na enoto 
površine (goriva in maziva) je bila – podobno kot 
poraba časa – v primeru situacijskega redčenja  
manjša kot pri izbiralnem redčenju (preglednica 4). 

Preglednica 1: Srednje vrednosti in standardna napaka (v oklepajih) splošnih značilnosti izbrancev glede na 
način pomlajevanja in način redčenja
Table 1: Mean values and standard error (in parenthesis) for general characteristics of candidates (selective thinning) 
and crop trees (situational thinning)

Preglednica 2: Porazdelitev izbrancev glede na vitalnost in poškodovanost ter način pomlajevanja in način redčenja
Table 2: Distribution of candidates (selective thinning) and crop trees (situational thinning) according to vitality 
and tree injury 

Preglednica 3: Zmes izbrancev glede na gostoto ter način pomlajevanja in način redčenja
Table 3: Tree mixture of candidates (selective thinning) and crop trees (situational thinning)

Naravni letvenjaki Spopolnitev s smreko
Znak Izbiralno r. Situacijsko r. Izbiralno r. Situacijsko r.

Premer [cm] 4,81 (± 0,08) 5,75 (± 0,16) 7,74 (± 0,48) 7,81 (± 0,88)
Višina [m] 8 8 10 10

Globina krošenj [%] 52,82 (± 0,9) 54,61 (± 1,46) 59,56 (± 1,86) 61,82 (± 4,00)
Odklon rasti debla 

od vertikale [o] 11,44 (± 0,41) 8,33 (± 0,74) 6,41 (± 0,87) 8,64 (± 2,34)

Konkurenti [n/I] 1,88 (± 0,09) 2,28 (± 0,16) 1,78 (± 0,16) 1,64 (± 0,28)

Naravni letvenjaki Spopolnitev s smreko
Izbiralno redčenje Situacijsko redčenje Izbiralno redčenje Situacijsko redčenje

Stopnja 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Vitalnost 170 14 0 39 0 0 46 0 0 11 0 0

Poškodovanost 181 3 0 38 1 0 46 0 0 11 0 0

Naravni letvenjaki Spopolnitev s smreko
Drevesna vrsta Izbiralno redčenje Situacijsko r. Izbiralno redčenje Situacijsko r.

Bukev 88 % 82 % 61 % 73 %
Gorski javor 11 % 15 % 9 % 0 %

Smreka 1 % 0 % 30 % 27 %
Druge vrste 0 % 3 % 0 % 0 %

Tudi na objektu, kjer je bila narejena spopolnitev 
s smreko, smo posneli prihranke časa v primeru 
situacijskega redčenja, le da so bili prihranki manjši 
v primerjavi z nego,  opravljeno v naravnih letve-
njakih. Manjši prihranki so nastali predvsem zaradi 
večje porabe časa za posek iglavcev in razvejanih 
silakov pionirjev v primeru situacijskega redčenja, 
kar se je odrazilo tudi na porabi materiala (pregle-
dnica 4). Poudariti je treba, da rezultati objekta 
spopolnitve s smreko prikazujejo rezultate samo 
ene meritve brez ponovitev, medtem ko prikazujejo 
rezultati nege naravnih letvenjakov povprečne 
rezultate treh meritev.
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Pri oceni težavnosti se srčni utrip med posa-
meznimi operacijami znotraj določenega načina 
dela ni značilno razlikoval. Povprečni izmerjeni 
srčni utrip v produktivnem času za situacijsko 
redčenje je znašal 140,7 u/min, v primeru izbi-
ralnega redčenja pa 143,0 u/min.

4 RAZPRAVA 
4 DISCUSSION 

Nega mlajših razvojnih faz gozda spada v sklop 
ukrepov, ki so pomembni za razvoj gozda do 
njegove končne podobe. Glede na vse manjša 
razpoložljiva sredstva za vlaganja v gozdove in 
posledično vse manjši realizaciji nege na terenu 
(Poročilo zavoda za…, 2017) se pojavlja vprašanje: 
kako iz razpoložljivih sredstev za gozd narediti 
čim več? Ponekod v Švici in Nemčiji, zaradi 
zaostrenih ekonomskih razmer, čiste enovrstne 
gozdove sencovzdržnejših vrst v mladosti prepu-
stijo naravnemu razvoju, vse dokler se izvedeni 
ukrepi neposredno ekonomsko ne poravnajo 
(Ammann, 2014). 

V primeru želje po večjem deležu primesi, pred-
vsem svetloljubnih vrst, moramo z ukrepanjem 
začeti prej. V tej raziskavi smo na podlagi števila 
posameznih vrst v višinskih plasteh in dolžin 
krošnje potrdili Ammannove usmeritve (2014), 
da je za gorski javor v gorskih bukovih sestojih v 
fazi letvenjaka ukrepanje že pozno. Gorski javor 
postane v fazi letvenjaka razmeroma nekonkuren-
čen v primerjavi z bukvijo, kar  je v primeru nege 
gošče ali zgodnega izbiralnega redčenja tveganje 
in razmeroma velika investicija. Ob pomislekih 
glede smotrnosti vlaganja v gozdove in negovanja 

Preglednica 4: Primerjava porabe delavnega časa, porabe produktivnega časa na izbranca (min/I) in na konku-
renta (min/K) ter poraba materiala (l/ha) med načini redčenja na posameznih objektih
Table 4: Comparison of work time, productive work time per selection tree or crop tree and marked tree. The table 
also shows the consumption of gas and oil according to thinning approach and stand admixture.

Objekt Način 
dela

Poraba časa Produktivni čas [min] Poraba materiala
[h/ha] f min/I f min/K f Gor. 

[l/ha]
f Maz. 

[l/ha]
f

Naravni 
letvenjaki

izbiral. 50,35
4,3

1,04
0,9

0,55
1,1

12,9
3,5

5,75
3,1

situac. 11,81 1,15 0,5 3,7 1,85
Spopolnitev 

s smreko
izbiral. 34,34

2,2
1,13

0,5
0,64

0,5
10,25

2,2
4,87

2,2
situac. 15,62 2,16 1,32 4,75 2,25

sestojev po vsej površini situacijska nega – oz. v 
našem primeru nege gorskih bukovih letvenjakov 
– situacijsko redčenje omogoča racionalizacijo 
dela in vlaganj v gozdove.

V primerjavi izbiralnega redčenja s situacijskim 
smo za naravne bukove letvenjake, ob podob-
nih porabah produktivnega časa za izvedbo na 
izbranca in na konkurenta, ugotovili prihranek 
porabe časa za nego hektarja letvenjakov, ki je 
znašal 38,5 ure na hektar, kar ob upoštevanju cene 
tovrstnega dela (24,6 € na delavno uro) pomeni  
947,1 € prihranka na hektar. V primeru primerjave 
redčenj bukovega  letvenjaka s primesjo smreke 
so bili prihranki zaradi zahtevnejših delovnih 
razmer v primerjavi z letvenjaki listavcev (primes 
iglavcev in razvejanih pionirjev) manjši, in sicer so 
znašali 18,7 ure na hektar, kar je 460 € prihranka 
na hektar. 

Primerjava naše raziskave o izbiralnem in 
situacijskem redčenju s drugimi raziskavami na 
tem področju v Sloveniji (Krajčič in Kolar, 2000; 
Zaključno poročilo …, 2006; Orešnik, 2009) je 
nakazala, da na porabo produktivnega časa na 
izbranca ali na konkurenta bistveno vplivata 
razvojna faza in jakost redčenja (preglednica 5). 

Primerjava naših rezultatov za naravne bukove 
letvenjake s sorodnima raziskavama v Lučki Beli 
(Krajčič in Kolar, 2000; Orešnik, 2009) pokaže, 
da se poraba časa na konkurenta, ob relativno 
podobni porabi časa na izbranca, veča v povezavi 
z razvojno fazo. Obratno od porabe časa na kon-
kurenta pa se odraža jakost redčenja, izražena v 
številu posekanih konkurentov na posameznega 
izbranca, ki  se manjša s preraščanjem dreves med 
razvojnimi fazami. 
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GDK 145.7(045)=163.6

LATINSKO IME
Ips duplicatus (Sahlberg, 1836)

RAZŠIRJENOST
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Estonija, Finska, 
Hrvaška, Nemčija, Madžarska, Kazahstan, Latvija, 
Litva, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Švedska, 
Japonska, Rusija

GOSTITELJI
Glavni gostitelj je navadna smreka (Picea abies), 
napada pa tudi druge vrste smreke (Picea spp.), bore 
(Pinus spp.) in macesne (Larix spp.). 

OPIS 
Odrasli hrošči so temno rjavi s štirimi zobci na vsaki 
strani koničnika in so dolgi od 3 do 4 mm (slika 1). 
Odrasel hrošč prezimuje v skorji in stelji. Hrošči prvič 
rojijo maja. Dvojnozobi smrekov lubadar v glavnem 
napada stoječe oslabele smreke, starejše od 60 let.  
Gostitelja naseli višje na deblu ali na debelejših vejah, 
ko se zelo namnoži, pa kjerkoli na drevesu. Drevo 
prvi naseli samec, ki v skorjo izvrta glavni rov, izdela 
vhodno kamrico  in vanjo privabi 1–5 samic. Vsaka 
oplojena samica naredi daljši rov v smeri navzgor 
ali navzdol od vhodne kamrice in vanj na vsako 
stran zaleže jajčeca, ki  jih zalega posamič v enakih 
razmikih (slika 2). Ena samica lahko odloži od 1 do 
60 jajčec. Ličinke, ki se izležejo, so bele in izjedajo 
rove v smeri pravokotno na materinskega. Ko ličinka 
konča svoj razvoj, se zabubi na koncu rova (slika 3). 

Ips duplicatus lahko razvije tudi sestrske generacije. V 
eni sezoni se lahko razvijejo ena, dve ali tri generacije, 
na kar vplivajo podnebne razmere. 

ZNAČILNA ZNAMENJA 
(SIMPTOMI)
• Razbarvanje krošnje,
• okrogle izhodne odprtine,
• rovni sistemi pod lubjem na zgornjem delu debla  
 in na vejah (slika 4),
• vsipanje rjave žagovine iz vhodnih odprtin,
• odstopanje skorje. 

VPLIV
Navadna smreka je pomembna drevesna vrsta v 
gospodarskih gozdovih. Ips duplicatus lahko pov-
zroči propad stoječih smrek in drugih iglavcev. 
Pogosto se pojavlja skupaj z osmerozobim smre-
kovim lubadarjem (I. typographus). Podlubnik je 
tudi vektor gliv, ki povzročajo modrikasto obarva-
nje lesa in bolezni drevja. Zlasti problematičen je 
kot vektor fitopatogene glive Ceratocystis polonica.

MOŽNE ZAMENJAVE
Lahko ga zamenjamo z I. typographus in Pityogenes 
chalcographus.

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 

Slika 1: Odrasel dvojnozobi smrekov lubadar (foto: Milan Zubrik, 
Forest Research Institute - Slovakia, Bugwood.org)
Slika 2: Rovi ličink pod lubjem (foto: Robert Dzwonkowski, 
Bugwood.org)

Slika 3: Buba dvojnozobega smrekovega lubadarja (foto: Stanislaw 
Kinelski, Bugwood.org) 
Slika 4: Vhodne odprtine dvojnozobega smrekovega lubadarja 
(foto: Stanislaw Kinelski, Bugwood.org)
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LATINSKO IME
Pseudomonas syringae pv. aesculi  (ex Durgapal & Singh 1980) 
Young et al. 1991

RAZŠIRJENOST
Bolezen so opisali v Indiji, leta 2001 so jo ugotovili v Franciji 
in nato še v številnih evropskih državah: Veliki Britaniji, 
Nizozemski, Belgiji, Nemčiji, Norveški, Finski, Irski, Avstriji, 
Madžarski, Češki republiki, Švici in leta 2017 v Sloveniji.

GOSTITELJI
Navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum L.), indijski 
divji kostanj (A. indica (Cambessèdes) Hooker) in rožnati 
divji kostanj (A. x carnea Hayne)

OPIS 
Najočitnejše je izcejanje rjasto rjave tekočine (ali rumeno 
rjave oziroma črne, z vsemi prehodi med naštetimi barvami) 
iz točkovnih mest na skorji ali iz obsežnejših predelov odmrle 
skorje. Zgodaj spomladi je izcedek temen in prozoren, kasneje 
postane zelo obilen in se cedi po skorji navzdol, lahko do 
tal. V tem obdobju je rjasto rjav in ni več prozoren, ampak 
moten. V suhem vremenu poleti se izcedek posuši in na mestu 
izcejanja nastane krhka skorjasta prevleka. Jeseni se izcejanje 
obnovi iz istih mest ali iz na novo odmrlih tkiv v bližini. Vzrok 
je v aktivnosti patogena (bakterije), ki je največja spomladi 
in jeseni. Če z nožem odrežemo površino skorje na mestu 
iztekanja izcedka, opazimo oranžno rjavo obarvane plasti 
odmrle skorje in kambija. Pogosto so v odmrlih predelih 
skorje črne proge, ki nakazujejo časovni potek odmiranja. 
Predeli skorje z izcedki se z leti povečujejo in ko obsegajo 
večino oboda drevesa, opazimo simptome v krošnji: listje 
je manjše, lahko začne rumeneti ali prezgodaj odpade. Ko 
skorja odmre po celotnem obodu debla, se listje hitro posuši 
in porjavi, ker je drevo odmrlo. Pri starejših okužbah je včasih 
odmrla skorja uleknjena in rob nekroze se zaradi zaraščanja 
odebeli ter nastane rakava rana. Odmrla skorja razpoka in se 
lušči. Nekatere rakave rane se ne povečujejo in se zaraščajo z 
močnim celitvenim tkivom, iz njih izcedek ne izteka in bolezen 
ne napreduje več. Na starih zaraščajočih se okužbah včasih 
poženejo trosnjaki raznih gliv, ki razgrajujejo les. Bolezen je 
najočitnejša na mladih drevesih (premer do 15 cm) in drevo 
najpogosteje odmre v 3–5 letih po začetnih znamenjih okužbe. 
Za bolezen so enako dovzetna tudi starejša drevesa, le da je 

potek odmiranja daljši, včasih pa se bolezen ustavi in se rane 
zaraščajo, ker bakterije niso več prisotne.  

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• Izcejanje rumeno rjave, rjaste ali črne tekočine iz  
 odmrlih predelov skorje,
• na prerezu je nedavno odmrla skorja oranžno rjava  
 s črnimi progami,
• razpokana skorja, rakave rane in včasih njihovo   
 zaraščanje,
• manjši listi, ki lahko rumenijo ali se nenadoma  
 posušijo, ko drevo odmre.

VPLIV
V Centralni Evropi in pri nas je navadni divji kostanj postal 
modno drevo ob koncu 19. stoletja in sadili so ga na mestne 
ulice, na mestne trge, v grajske parke, ob promenade, v 
zdraviliške parke, ob cerkve, mestne vpadnice, na gostilni-
ške vrtove in kot hišno drevo. Ostanki teh zasaditev imajo 
zato pomemben kulturno zgodovinski pomen in so številni 
zavarovani kot spomenik oblikovane narave, zavarovana 
so tudi nekatera posamezna drevesa. Širjenje kostanjevega 
bakterijskega skorjemora ogroža vse divje kostanje pri nas. 
Zaradi hitrega širjenja in obsežnega odmiranja divjih kostanjev 
v urbanih predelih severne Evrope je bil kostanjev bakterijski 
skorjemor na opozorilnem seznamu Evropske in mediteranske 
organizacije za varstvo rastlin (EPPO) od leta 2009 do 2014. V 
Slovenijo je bila bakterija najverjetneje vnesena z okuženimi 
sadikami navadnega in rožnatega divjega kostanja iz severne 
Evrope. Okužbe pri nas so lokalno močne, vendar je bolezen 
še redka. Na večje razdalje jo prenašamo z orodjem za obža-
govanje drevja in z okuženimi sadikami, na manjše razdalje se 
verjetno širi z dežnimi kapljicami. Vsaka rana na skorji lahko 
omogoči okužbo s patogeno bakterijo, povzročiteljico bolezni.  

MOŽNE ZAMENJAVE
Več vrst iz rodu fitoftor (Phytophthora spp.) lahko povzroča 
odmiranje skorje divjih kostanjev, vendar izcedek ni tako 
obilen in je običajno črn. 

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 

 GDK 145.7(045)=163.6

Kostanjev bakterijski skorjemor

Slika 1: Rjasto rjav, zasušen izcedek na meji med razpokano 
odmrlo skorjo in neokuženo gladko skorjo mladega divjega 
kostanja (foto: D. Jurc).
Slika 2: Začetna okužba na ranjenih delih skorje (foto: D. Jurc)

Slika 3: Izcejanje je obilno in sega do tal (foto: D. Jurc). 
Slika 4: Bolezen ni napredovala in nekroze skorje se zaraščajo 
(foto: D. Jurc).
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ČE OPAZITE OPISANE SIMPTOME ALI NAJDETE ŠKODLJIVCA, 
obvestite Gozdarski inštitut Slovenije (Oddelek za varstvo gozdov) ali 

o najdbi poročajte v spletnem portalu Invazivke oziroma z mobilno aplikacijo Invazivke.

Publikacija je nastala v okviru projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770), ki ga 
sofinancirajo Evropska komisija v okviru finančnega mehanizma LIFE, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije. Priprava prispevka je bila izvedena v okviru Javne gozdarske službe GIS.
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Preglednica 5: Sinteza rezultatov dosedanjih primerjalnih raziskav izbiralnega in situacijskega redčenja
Table 5: A review of existing literature regarding the selection thinning and crop tree situational thinning

Bistveno manj so med seboj primerljive razi-
skave (Krajčič in Kolar, 2000; Zaključno poročilo 
…, 2006; Orešnik, 2009) pri analizi situacijskih 
redčenj. Razlog za to vidimo v različnih jakostih 
redčenj med izbiralnim redčenjem in situacijskimi 
redčenji na posameznih objektih (tudi do trikrat) 
in tudi med raziskavami. 

Razlike v jakosti različnih redčenj omogočajo 
prihodnje analize sestojev z vidika gojenja gozdov, 
onemogočajo pa primerljivost z vidika porabe 
časa. Večja jakost ukrepanja v primerjavi dveh 
načinov na posameznem objektu v relativnem  
pomenu (število konkurentov na izbranca) pomeni 
posledično posek več konkurentov, kar spremeni 
pogoje izvedbe del in možnost primerjave učinkov 

in prihrankov. Spremenljivost pogojev izvedbe del 
je verjetno eden izmed vzrokov, zakaj raziskovalci 
v prejšnjih raziskavah niso uspeli dokazati večjih 
prihrankov časa za situacijske načine redčenja. 
Dodaten vzrok je lahko nevajenost delavcev na 
praktično izpeljavo sečnje pri situacijskem redčenju.

Poleg možnosti racionalizacije ukrepanja z 
uporabo situacijskega redčenja ohranjamo tudi 
kolektivno stabilnost sestoja. Raziskave kažejo, da 
so sestoji, kjer so bili  opravljeni ukrepi z majhnimi 
jakostmi na enoto površine, med katere štejemo 
tudi situacijska redčenja, stabilnejši. Večja jakost 
ukrepanja lahko  povzroči negativne posledice 
tako na kolektivno kot tudi individualno stabilnost 
(Saje, 2014; Yucesan in sod., 2015).

Lokacija Način 
dela

Število 
izbrancev

Število 
konkurentov

Jakost
Produktivni čas [min]

na ha na ha na ha na izbranca na konku-
renta

Menina 
20151

NBL
IR 1840 3460 1,88 1912 1,04 0,55
SR 390 890 2,28 448 1,15 0,50

SPS
IR 1150 2050 1,78 1305 1,13 0,64
SR 275 450 1,64 593,2 2,16 1,32

Mežakla 
Grosuplje 

20062

15 170 533,3 3,14 787,6 4,63 1,48
30 331,1 566,7 1,71 986,5 2,98 1,74
60 581,1 911,1 1,57 1306,9 2,25 1,43

Lučka Bela 
20003

KN 725 1007,5 1,39 787,5 1,09 0,78
RM 432,5 1317,5 3,05 962,5 2,23 0,73
RN 425 932,5 2,19 832,5 1,96 0,89

Lučka Bela 
20094

NN 582,5 575 0,99 615 1,06 1,07
RM 482,5 592,5 1,23 677,5 1,40 1,14
RN 392,5 550 1,40 662,5 1,69 1,20

1 –  razvojna faza: gošča na prehodu v letvenjak; Načini dela: NBL: nega bukovih letvenjakov, SPS: nega 
objektov, kjer je bila narejena spopolnitev s smreko, IR: izbiralno redčenje, SR: situacijsko redčenje

2 –  razvojna faza drogovnjak; Načini dela: 15: redčenje s 170 ciljnimi drevesi na hektar, 30: redčenje s 330 
ciljnimi drevesi na ha, 60: izbiralno redčenje

3 – razvojna faza: letvenjak; načini dela: KN: izbiralno redčenje; RM: redka mreža izbrancev in velika 
jakost ukrepanja; RN: redka mreža izbrancev in ''normalna'' jakost ukrepanja 

4 – razvojna faza: letvenjak na prehodu v tanjši drogovnjak, načini dela: NN: izbiralno redčenje, RM: redka 
mreža izbrancev in velika jakost ukrepanja; RN: redka mreža izbrancev in ''normalna'' jakost ukrepanja
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5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION

Nega mladega gozda je odločilnega pomena za 
prihodnji razvoj gozda, saj z ukrepi nege neposre-
dno vplivamo na zmes, prirastek, stabilnost ter na 
številne druge lastnosti gozda. Raziskave kažejo, 
da pri izbiralnem redčenju v gozdu pospešujemo 
preveč izbrancev, kar posledično pomeni veliko 
naložbo v gozd in nazadovanje kolektivne stabil-
nosti sestoja. Možnost racionalizacije dela  in tudi 
vlaganj v gozdove omogoča situacijska nega, ki 
temelji na izbiri manjšega števila ciljnih dreves; 
biti morajo zelo vitalna, dobre kakovosti ter na 
polovičnih - končnih ali končnih razdaljah. Pri 
izbiri dajemo prednost vitalnosti pred kakovostjo 
in razdaljami.

Zelo pomembno je zavedanje stroke o pomenu 
preizkušanja in iskanja novih načinov nege ter 
primerjav z uveljavljenimi načini redčenj. Dol-
goročno spremljanje različnih načinov nege in 
povečanje števila objektov bi omogočalo tudi 
možnost natančnejših spoznanj razvoja gozda in 
presojo realnih možnosti racionalizacije vlaganj 
v gozdove s stališča nege. 

6 POVZETEK
Namen raziskave je primerjava izbiralnega in 
situacijskega redčenja, ki temelji na pospeševanju 
manjšega števila ciljnih dreves; narejena je bila v 
letu 2015 v gorskih bukovih letvenjakih na Menini. 
Postavljenih je bilo osem ploskev: po štiri za izbi-
ralno redčenje in štiri za situacijsko, od tega sta 
dve ploskvi (za vsak način po ena)  obravnavali 
bukove letvenjake, ki so bili spopolnjeni s smreko. 
Na vsaki ploskvi so bili izmerjeni ali ocenjeni 
drevesni parametri (prsni premer, vitalnost, 
poškodovanost, globina krošnje), narejena sta 
bila odkazilo ter časovna študija dela.

Za bukove sestoje smo ugotovili, da je prvo 
ukrepanje v fazi letvenjaka zaradi zaostajanja 
svetloljubnih vrst s stališča vplivanja na zmes že 
pozno. Svetloljubne drevesne vrste po velikosti 
krošnje glede na višino drevesa statistično zao-
stajajo za bukvijo.

Pri analizi izvedbe dela smo ugotovili pri-
hranke porabe časa za delo – v povprečju smo za 
situacijsko nego bukovega letvenjaka potrebovali 
4,3-krat manj časa na hektar kot za izbiralno 

redčenje. Prihranki časa v primeru situacijske 
nege letvenjakov, ki so bili spopolnjeni s smreko, 
so bili manjši, in sicer 2,2-krat.

Primerjave raziskav so mogoče le pri izbiralnem 
redčenju; nakazujejo, da se poraba produktivnega 
časa na izbranca povečuje z rastjo prsnega pre-
mera, obratno pa se odraža jakost ukrepanja, ki se 
zmanjšuje s preraščanjem dreves v višje razvojne 
faze. Raziskave situacijskih redčenj medsebojno 
niso povsem primerljive, saj se delovne razmere 
med posameznimi raziskavami razlikujejo.
Situacijsko redčenje omogoča – v primerjavi z 
izbiralnim redčenjem – racionalizacijo vlaganja 
v gozdove ter večji vpliv na zmes v razvoju mla-
dega gozda.

6 SUMMARY

The aim of this research is to compare selective 
thinning and crop tree situational thinning, later 
based on smaller number of crop trees. It was car-
ried out in 2015 in young beech stands on Menina 
Mountain. Eight plots were set: four for selective 
thinning and four for the situational, thereof two 
plots (one for each treatment) dealt with young 
beech stands with admixture of spruce. On each 
plot, tree parameters were measured or assessed 
(diameter at breast height, vitality, injury, depth 
of the crown), tree marking and time study of the 
work were conducted.

We found out for the beech stands, that the first 
thinning in thicket/pole stage was performed too 
late in order to release the light demanding species 
and therefore influence species admixture of the 
stand. The lightdemanding tree species lag behind 
the beech considering the size of the crown with 
regard to the height of the tree.  

In analysis of the work performance, saving of 
work time consumption could be detected – in 
average, we needed 4.3 times less time per hectare 
for the situational tending of young beech stand 
than for selective thinning. Lesser time saving 
was found in the case of situational thinning of 
young stands with admixture of spruce; 2.2 times 
less time was needed.

It is only possible to compare the research 
studies in selective thinning; they indicate that the 
consumption of productive time per a crop tree 
is increasing with the increasing of the diameter 
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at the breast height. The intensity of the actions 
is reflected in the opposite direction; it decrea-
ses with the trees entering higher development 
phases. The research studies of the situational 
thinnings are not quite comparable to each other, 
since working conditions in individual research 
studies differ.
Situational thinning – compared to the selec-
tive thinning – enables the rationalization of 
investments in forests and a larger impact on the 
admixture in the development of a young forest 
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1 NAVADNA BARVILNICA, ZELO 
INVAZIVNA VRSTA

Sem lastnica gozda, v katerem sem jeseni 2017 
opazila invazivno širjenje navadne barvilnice 
na posekah, ki so nastale zaradi žleda in napada 
podlubnikov. V želji, da bi tudi drugi lastniki 
gozdov čim prej prepoznali morebitno pojavljanje 
navadne barvilnice v svojem gozdu in tudi ustre-
zno ukrepali, se mi je zdelo vredno, da napišem 
nekaj o lastnostih in zatiranju te rastline. Po mojih 
izkušnjah in opažanjih lahko njena razraščenost 
popolnoma onemogoči naravno pomlajevanje 
gozda na večjih površinah.

GDK 174 Phytolacca americana L.+413.2(794.4)(045)=163.6

Navadna barvilnica – invazivna tujerodna rastlina, 
problematična za obnovo gozdov
American Pokeweed – Invasive Alien Species, Problematic for Forest Regeneration

Marija STARE1

Izvleček:
Stare, M.: Navadna barvilnica – invazivna tujerodna rastlina, problematična za obnovo gozdov; Gozdarski 
vestnik, 76/2018, št. 2. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 11, Prevod Breda Misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Navadna barvilnica (Phytolacca americana L.) je zelo invazivna rastlina. Ker je svetloljubna, je  našla idealne  raz-
mere za svoje širjenje na posekah, ki so v zadnjih nekaj letih nastale po ujmah in na žariščih lubadarja. Ima izrazite 
lastnosti uspešne invazivne vrste; širi se vegetativno in s semeni, ki jih raznašajo ptice in kmetijsko-gozdarska 
mehanizacija. Seme je dolgoživo in v zemlji kaljivo do 40 let. Poleg tega je odporna proti ognju. Rastlina se zelo 
intenzivno razrašča na vlažnih tleh, bogatih z dušikom, na kislih tleh in tudi na peščenih. V članku so navedene 
smernice za njeno omejevanje in zatiranje. S hitrim ukrepanjem zmanjšamo stroške njenega odstranjevanja.
Ključne besede: Phytolacca americana L., invazivna rastlina, varstvo gozdov, biodiverziteta, zatiranje.

Abstract:
Stare, M.: American Pokeweed – Invasive Alien Species, Problematic for Forest Regeneration; Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 76/2018, vol 2 In Slovenian, abstract in English, lit.quot 11. Translated by 
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
American pokeweed (Phytolacca americana L.) is a very invasive plant species. As it is heliophilous, it has found 
ideal conditions for its spreading in clearings, which have formed after disasters and on bark beetle hot spots in 
recent years. It has pronounced features of a successful invasive species; it spreads vegetatively and with seeds, 
distributed by birds and agricultural and forestry mechanization. The seed is long-living and germinates in soil 
up to 40 years. In addition, it is fire resistant. The plant grows rampant on wet soil, rich in nitrogen, on acid 
soil and also on sandy soil. The article gives guidelines for its restraint and suppression. Quick action reduces 
the cost of its removal.
Key words: Phytolacca americana L., invasive alien species, forest protection, biodiversity, 

Strokovna razprava

1 M. S. Velebitska ulica 22, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, marijastare@gmail.com

Navadna barvilnica je tujerodna zelnata trajnica 
in zelo invazivna rastlina. V Evropo je prišla iz 
Severne Amerike v 17. stol. kot okrasna rastlina. V 
preteklosti so rdeči sok iz njenih jagod uporabljali 
za barvanje slabega vina, kar je sedaj prepovedano, 
ter za izdelovanje rdečega barvila. Iz nje delajo tudi 
homeopatska zdravila (The European Agency for 
the Evaluation of Medicinal …., 1999).

Je zelnata trajnica, ki je precej razvejana. Na 
videz je podobna grmovnim vrstam, vendar pa 
ni olesenela. Pri večletnih rastlinah odžene več 
stebel, ki sredi poletja postanejo rdečkaste barve in 
lahko dosežejo višino tudi do 3,7 m. Listi so ovalni, 
dolgi 10–25 cm, široki 3–10 cm in spominjajo na 
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Slika 1: Mlada rastlina navadne barvilnice (foto: M. Stare)

tobakove liste (Slika 1). Cveti od junija do jeseni v 
grozdastih socvetjih, sestavljenih iz majhnih belih 
ali rozastih cvetov. Prvi zreli plodovi se pojavijo v 
avgustu. Jagode so v grozdih, sprva zelene, nato 
temno rdeče barve, popolnoma zrele so črne. Na 
grozdu so hkrati zrele in nezrele jagode ter cvetovi 
(Slika 2). Grozdi se pod težo jagod povesijo (pri 
podobni krhljasti barvilnici (Phytolacca acinosa) 
soplodje ostane pokončno). Njeni nadzemni deli 
pozimi odmrejo in prezimijo le močne korenine, 
ki so mehke in jih z lahkoto odrežemo in izpulimo. 
Oblika in barva korenin spominjata na korenino 
peteršilja ali hrena (Slika 3). Iz nje spomladi odže-
nejo nove rastline. Na odrezani veji nezreli plodovi 
dozorijo in dajo vitalna semena. V Nemčiji so v 
Schwetzinger Hardtu izračunali, da je na enem 
poganjku večletne rastline približno 32.000 semen. 
To pomeni, da znaša produkcija semen večletnega 
gostega sestoja navadne barvilnice 64 miljonov 
(približno 500 litrov) semen na hektar (Rupp in 
sod., 2017). Seme ostane v zemlji kaljivo tudi do 
40 let in kali vso vegetativno obdobje.

Navadna barvilnica je odporna  proti velikim 
koncentracijam težkih kovin v zemlji (kadmij, 
mangan) kar ji omogoča rast v  zelo onesnaženem 
okolju (Vuillemenot in Mischler, 2012). Poleg 
tega je dokaj odporna proti ognju, kar ji daje 
prednost pred drugimi rastlinami na pogorišču 
(Dumas, 2012).

Navadna barvilnica se je iz vrtov razširila v 
naravo. Širi se ob naseljih, na komunalnih in 
industrijskih odlagališčih, na njivah,v peskokopih, 
ob cestah, na nabrežjih, v živih mejah. V Evropi se 
v zadnjih desetletjih zelo širi tudi po presvetljenih 
gozdnih površinah, kot so poseke, sestojne vrzeli, 
pomladitvene površine in gozdne vlake. Zelo 
se je razširila na nekaterih gozdnih posekah, ki 
so v zadnjem času nastale zaradi žledoloma in 
napadov podlubnikov. Navadna barvilnica se širi 
vegetativno in s semeni, ki jih raznašajo ptiči in 
tudi kmetijsko-gozdarska mehanizacija. Na tak 
način nastajajo nova žarišča.

Rastlina s svojo bujno rastjo (Slika 4) jemlje 
prostor, svetlobo, hrano in vodo drugim domo-



GozdVestn 76 (2018) 2 85

Stare, M.: Navadna barvilnica – invazivna tujerodna rastlina, problematična za obnovo gozdov

Slika 2: Socvetje navadna barvilnice. Na rastlini so hkrati cvetovi in plodovi. Na soplodju (grozdu) so vidne 
različne stopnje zorenja jagod. Najbolj zrele so ptiči že obrali (foto: M. Stare).

Slika 3 Korenina navadne barvilnice je debela, sočna in mehka. Na vrhu korenine je viden del stebla, ki bo 
pozimi odmrlo. Ob stiku stebla in korenine je rastlina že pognala poganjke, ki bodo odgnali v prihodnjem letu. 
Pri ruvanju rastline korenino odrežemo nekaj centimetrov pod poganjki (foto: M. Stare)
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rodnim rastlinam. Tako je naravna obnova gozda 
otežena, na zelo prizadetih območjih celo onemo-
gočena. Rastlina se zelo intenzivno razrašča na 
vlažnih, z dušikom bogatih tleh, na kislih in na 
peščenih tleh. Ustrezajo ji tudi gozdna območja, 
kjer so bila tla poškodovana zaradi motenj. Tam 
se razrastejo obsežni in gosti sestoji barvilnice, 
kar negativno vpliva na obnovo gozda in stroške 
pri negi. Starejši sestoji barvilnice lahko postanejo 
tako gosti, da niso več prehodni. Je svetloljubna 
rastlina, vendar relativno dobro prenaša tudi 
zasenčenje. Zato lahko uspeva tudi v strnjenem 
gozdu, kjer pa je bolj šibke rasti.

Celotna rastlina je zelo strupena, še zlasti 
njene korenine. Lahko povzroči resne zastrupitve 
in celo smrt. Pet jagod zadostuje za zastrupitev 
otroka, deset za odraslega (Boustie in sod., 2002). 
Zaradi strupenosti je živali ne objedajo, le redko 
odgriznejo mlad vršiček ali list. Zaužitje plodov 
ali delov rastline lahko povzroči splav pri kravah 
in srnjadi, lahko pa tudi smrt krav, konj, prašičev, 
ovac, koz, srnjadi in jelenjadi. S svojimi strupenimi 
izločki zastruplja zemljo, in ko pri razpadanju svoje 

biomase sprošča v zemljo saponine in pepeliko 
(kalijev karbonat), jo tudi kemično spreminja 
(Fiche descriptive …,2016). Tako vpliva na šte-
vilo deževnikov in polžev (Fiche descriptive …, 
2016). Njene velike potrebe po vodi izsušujejo  
območja, na katerih raste (Fiche descriptive … , 
2016). Rastlina ima antivirusne in antifungicidne 
učinke (Dumas, 2012). Poleg tega, da je navadna 
barvilnica strupena in ni privlačna za živali niti 
za hrano niti za skrivališča, z izpodrivanjem 
domačih rastlinskih vrst siromaši tudi biotsko 
pestrost. Pogosto se poveča pritisk rastlinojedih 
živali na sosednja, z navadno barvilnico nepora-
ščena območja.

2 ZATIRANJE NAVADNE 
BARVILNICE

Če se odločimo za zatiranje in odstranjevanje 
navadne barvilnice v gozdu, je potreben neprestan 
nadzor okuženega območja, saj lahko seme v 
zemlji preživi desetletja. Ne glede na uporabljeno 
metodo njenega zatiranja je v času zorenja plodov 
nujno potrebno le-te obrati, jih posušiti in sežgati. 
Pomembno je, da ukrepamo zgodaj in hitro, saj se 
s starostjo rastlin in večanjem prizadetega območja 
veča tudi semenska banka navadne barvilnice v 
tleh (Vuillemenot in Mischler, 2012).

Ker je strupena, je treba pri delu z njo uporabljati 
rokavice.

•	 Najučinkovitejše je puljenje celotne rastline  
 skupaj s koreninami. Na splošno zadostuje  
 en udarec z rovnico, da odsekamo zgornji debeli  
 del korenine s poganjki prihodnjega leta. Lahko  
 uporabimo lopato, ki jo zasadimo v zemljo v  
 oddaljenosti 5–6 cm od rastline pod kotom  
 45 stopinj. Korenine ne smejo ostati povezane  
 z zemljo (s tlemi) z nobeno stransko korenino.  
 Z izpuljenih korenin otresemo zemljo,  
 odrežemo stebla in jih odlagamo na panje ali  
 kupe vej (Slika 5), nikakor pa ne na zemljo,  
 kjer bi se lahko ponovno ukoreninile. Korenin  
 ne smemo odlagati blizu poti. Pulimo jih  
 lahko vse leto, razen v obdobju, ko nastajajo  
 plodovi. Najboljši čas za puljenje je konec  
 junija/začetek julija, ko njene korenine še niso  

Slika 4: Izolirana rastlina navadne barvilnice. Dobro 
je vidna njena rast v obliki grma. Lahko zraste več kot 
3 m v višino (foto: M. Stare).
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Slika 5: V borovem gozdu v kraju Fontainebleau (Francija) so odstranjene rastline navadne barvilnice zložene 
v kupe (foto: ASABEPI).

 zelo močne (ASABEPI in D.Perree, 2017). Kjer  
 je zemlja zelo rahla, z roko brez težav izpulimo  
 celotno rastlino.
•	 Košnja navadne barvilnice je primerna na večjih  
 površinah v obdobju od julija do avgusta  
 (odvisno od vremenskih razmer) tik pred  
 cvetenjem, in ko še nima oblikovanih plodov.  
 Zaradi izredno velikega nastanka  semen je  
 treba preprečiti njihovo tvorbo. Tako se  
 prekine izredno veliko produkcijo semen in  
 banka semen v zemlji se začne izčrpavati. Če  
 rastline ponovno  zelo odženejo, je treba košnjo  
 ponoviti. Stebla režemo pod vejami, na katerih  
 so socvetja, da tako odstranimo vse cvetove.  
 Na tak način preprečimo oblikovanje plodov,  
 zorenje novih semen ter posledično se zmanj- 
 šuje banka semen. S to metodo ne zmanjšamo  
 števila rastlin, ampak preprečujemo širjenje.  
 (ASABEPI in Perree, 2017).
•	 Če ni mogoče pravočasno pokositi rastlin v  
 obdobju cvetenja, je treba obrati vse plodove  
 (obarvane pa tudi zelene), preden dozorijo  
 (ASABEPI in Perree, 2017).

•	 Kadar je plodov preveč, da bi lahko vse obrali  
 in odnesli iz gozda, skopljemo jamo, globoko  
 najmanj 80 cm in široko 1 meter. Vanjo stresemo  
 zrele in nezrele grozde. Ko jamo zapolnijo  
 do višine 40–50 cm pod robom, jo zasujemo  
 in označimo s količkom (ASABEPI in Perree,  
 2017; Vuillemenot in Michler, 2012). Pri  
 drugem načinu odstranjevanja plodov na  
 neporaščena gozdna tla najprej pogrnemo  
 polivinil in čezenj vrtno kopreno. Na pripra- 
 vljeno podlago položimo grozde. Robove  
 koprene spnemo skupaj, tako da ptiči ne  
 pridejo do jagod. Po nekaj mesecih, ko sok iz  
 jagod odteče oz. se posuši, z lahkoto odnesemo  
 kopreno skupaj s semeni v sežig. Nikakor pa  
 soplodij ne smemo odlagati v posode za  
 biološke odpadke, ker bi na tak način rastlino  
 lahko širili z deponije odpadkov (ASABEPI in  
 Perree, 2017). 
•	 Zelo mlade rastline rastejo zelo na gosto. Z eno  
 potezo grebljice jih lahko odstranimo več  
 ducatov naenkrat (Vuillemenot in Mischler,  
 2012).



GozdVestn 76 (2018) 288

Stare, M.: Navadna barvilnica – invazivna tujerodna rastlina, problematična za obnovo gozdov

•	 Koreninski	sistem	barvilnice	je	tako	močan,	da	 
 enkratna uporaba herbicida ne zadošča za  
 popolno uničenje rastline (Dumas, 2012).  
 Herbicidi niso selektivni in vplivajo tudi na  
 rastline, ki bi lahko ovirale barvilnico.  
 Posledično so tla še ugodnejša za njeno ponovno  
 kaljenje (Vuillemenot in MIschler, 2012).
•	 Po	delu	je	treba	očistiti	orodje	in	gozdarsko	 
 mehanizacijo, ker so semena lahko skrita v  
 zemlji, ki se drži orodja in koles gozdarske  
 mehanizacije.

Puljenje je edina metoda,  s katero popolnoma 
uničimo celotno rastlino. Košnja za nekaj časa 
odloži puljenje korenin. Na predelih aktivnega 
zatiranja barvilnice je več let potreben nadzor, 
da pravočasno odkrijemo ponovno ali na novo 
odgnale rastline. Puljenje in košnjo je treba  opra-
vljati več zaporednih let, in sicer toliko časa, da se 
izčrpa semenska banka. Zelo  pomembno je, da z 
odstranjevanjem cvetov in soplodij preprečimo 
nastajanje novih semen. Če preprečimo njihovo 
nastajanje in raznašanje, bomo z odstranjevanjem 
mladih, na novo  vzkaljenih rastlin počasi izčrpali 
semensko banko v tleh.

Z obhodom v septembru odstranimo rastline, 
ki so vzklile čez poletje. Tako prihranimo veliko 
časa za odstranjevanje v prihodnjem letu, saj 
je puljenje majhnih rastlin veliko hitrejše kot 
puljenje starejših.

Čim hitreje ukrepamo na žarišču navadne 
barvilnice, manj sredstev in časa bo potrebno za 
njeno obvladovanje.

3 ZAKLJUČEK
Z navadno barvilnico poraščena  območja je 
mogoče očistiti samo z večletnim zaporednim 
ročnim puljenjem.
Preprečevanje širjenja navadne barvilnice
•	 Zaradi	 izredno	 velikega	 nastanka	 semen	 je	 
 treba preprečiti njihovo tvorbo. S prekinitvijo  
 dotoka novih semen se začne izčrpavati  
 semenska banka v zemlji.
• Če odstranjujemo plodove, jih moramo iz  
 gozda odnesti v polivinilasti vreči in jih sežgati.
•	 Po	delu	je	treba	očistiti	orodje	in	gozdarsko	 
 mehanizacijo, ker so semena lahko skrita v  

 zemlji, ki se drži orodja in koles gozdarske  
 mehanizacije.
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Gozdarstvo v času in prostoru

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) razvojno 
raziskovalno dejavnost izvaja pretežno v okviru 
dela na domačih in mednarodnih razvojnih in 
raziskovalnih projektih ter s sodelovanjem pri 
raziskavah, ki jih izvajajo raziskovalne institucije. 
V letu 2018 je poudarek predvsem na izvajanju 
mednarodnih razvojnih projektov, ki jih je ZGS 
uspešno pridobil na mednarodnih razpisih. 
Razvojno delo je usmerjeno predvsem v izboljšanje 
podlag za delo na ključnih strokovnih področjih 
zavoda in iskanje odgovorov na pomembnejša 
odprta strokovna vprašanja v zvezi z gozdom in 
usmerjanjem njegovega razvoja.

Eden od takšnih projektov je tudi projekt ECO 
KARST, ki se izvaja v okviru Interreg transnacio-

ECO KARST - Ekosistemske storitve kraških zavarovanih 
območij – gonilne sile za trajnostni razvoj na lokalni ravni 

GDK 907:97(045)=163.6

nalnega programa Podonavje in kjer ZGS nastopa 
kot vodilni partner. Potrjen je bil v oktobru 2016, 
izvajati se je začel v začetku leta 2017.

Poglavitni cilj projekta ECO KARST je na osnovi 
ovrednotenih ekosistemskih storitev prispevati k 
ohranjanju in trajnostnem razvoju kraških bio-regij 
na območju Podonavja. Z izmenjavo informacij 
ter prenosom znanja in izkušenj bodo ključne 
ekosistemske storitve v izbranih pilotnih območjih 
valorizirane - ovrednotene in kartirane. To bo 
povečalo možnosti za trajnostno rabo naravnih 
virov, hkrati pa ugotovilo potenciale za podjetja, ki 
lahko s trajnostnimi poslovnimi modeli istočasno 
povečujejo biotsko raznovrstnost in povečujejo 
socio-ekonomski razvoj kraških bioregij.

Slika 1: Lokacije pilotnih območij
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ECO KARST obsega sedem pilotnih obmo-

čij - zavarovanih kraških območij (parkov) v 
sedmih državah na območju Podonavja (Slika 1). 
V Sloveniji je pilotsko območje Notranjski regijski 
park. Rezultat projekta bo izboljšanje upravljanja in 
trajnostni razvoj kraških bio-regij ter zagotovljen 
prenos izdelanih poslovnih modelov k dejanskim 
uporabnikom – ciljnim skupinam, ki bodo modele 
lahko uporabile same ali pa jih ponudile lokal-
nim podjetjem. V okviru projekta bo izdelanih 
sedem akcijskih načrtov za vseh sedem pilotnih 
območij, in skupna strategija upravljanja s kra-
škimi območji, ki bo vključevala tudi izhodišča 

za zagon sonaravnega podjetništva.
ZGS je vodilni partner, v projekt so vključeni 
še partnerji iz Avstrije, Madžarske, Nemčije, 
Romunije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine 
ter Črne Gore. Trajanje projekta je od 1. 1. 2017 
do 31. 6. 2019.

Dodatne informacije: Zavod za gozdove Slove-
nije, mag. Aleksander Golob (vodja projekta), tel: 
+386 14700 081, aleksander.golob@zgs.si

Davorin Rogina
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Brez kančka dvoma lahko za uvod povzamem 
besede generalnega direktorja direktorata za 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na kmetijskem 
ministrstvu Jošta Jakše, ki je dejal, da predstavljeni 
presežniki dokazujejo smer, za katero smo se v 
Sloveniji odločili, in sicer, da Slovenija kljub veli-
kemu deležu gozdnatosti okoliškim državam ne 
more konkurirati v količini, lahko pa v kakovosti, 
in to skupaj z naravo in lastniki.

Z vidika narave Sloveniji lahko konkurira le 
redko katera država. Z vidika lastništva gozdov 
pa se počasi, a zanesljivo približujemo stanju, 
ki mu bomo lahko rekli urejeno. Tako v korist 
lastnikov kot tudi narodnim interesom. Tudi 
letos se je izkazalo, da združeni lahko dosežemo 
najvišje standarde. 

12. dražba najvrednejšega lesa v Slovenj Gradcu v znamenju 
presežkov

GDK 71:72(794.4)(045)=163.6

»Dražba je zelo uspela. Veseli smo rezultatov 
in odziva kupcev,« je bil na srečanju za novinarje 
pred začetkom dneva odprtih vrat zadovoljen Jože 
Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske 
doline. Dražbo sicer vsako leto društvo organi-
zira skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in 
Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS). 

Damjan Oražem, direktor ZGS, je lepo povzel 
strategijo, ki se je pokazala za tako uspešno: »Naš 
cilj sodelovanja pri dražbi je povezati lastnike 
gozdov in kupce najvrednejšega lesa. Naš cilj je tudi 
promocija gozdov, promocija slovenskega lesa«.
Prodajalec furnirja Hans Hahn iz Nemčije, novi 
lastnik hloda, ki je na tokratni dražbi dosegel naj-
višjo ceno, to je rekordnih 11.833 evrov za kubični 
meter ali 14.935 evrov za cel hlod, je za zbrane 

Slika 1: Spec. Milan Tretjak, vodja ZGS OE SG, Jošt Jakša, generalni direktor direktorata za gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo, in Damjan Oražem, direktor ZGS, na dražbi najvrednejšega lesa (foto: I. Robnik)
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Slika 2: Najdražji hlod (foto: I. Robnik)

novinarje med konferenco po telefonu povedal, 
da furnir, izdelan iz gorskega javorja, prodaja za 
prestižno opremo letal, ladij in godal. Udeležuje se 
različnih dražb v Švici in Nemčiji, dražbo v Slovenj 
Gradcu pa je ocenil kot zelo dobro pripravljeno. 
Po besedah Jožeta Jeromla so tudi drugi kupci iz 
vseh koncev Evrope potrdili, da tako pripravljene 
in tako obsežne dražbe v Evropi ne poznajo. Po 
Jeromlovi oceni so na letošnji sklenili za okoli 
milijon evrov poslov.

Oglejmo si še ključne številke letošnje rekordne 
dražbe. Skupno 447 lastnikov je sodelovalo s 3094 
hlodi, kar pomeni skupaj 3006 kubičnih metrov 
– to so najvišje številke do zdaj. Svoje ponudbe je 
oddalo 37 kupcev, kar je pet več kot lani. Kupci so v 

največjem številu prišli iz Slovenije, skupno sedem-
najst, deset jih je bilo iz Avstrije, pet iz Nemčije, 
trije iz Italije ter po en iz Madžarske in Hrvaške. 
Jože Jeromel je dodal, da je kupec iz Portugalske, 
ki se dražbe udeležuje vsako leto, letos ponudbo 
oddal po italijanskem partnerju.

Tudi letos se je med prestižnimi kosi lesa naj-
bolje odrezal gorski javor rebraš. Po doseženi ceni 
za kubični meter sta tudi drugo in tretje mesto 
zasedla hloda gorskega javorja. Letos je dobre 
cene in veliko povpraševanja dosegel macesen, 
najvišja cena za hlod je presegla 5000 evrov. Dobro 
so se prodajala tudi hrastova debla, ki so za hlod 
dosegala tudi cene, višje od 4000 evrov. Veliko 
povpraševanja je bilo tudi za orehom, a v letošnji 
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Slika 3: 12. dražba najvrednejšega lesa v Slovenj Gradcu (foto: G. Mlinšek)

Slika 4: Letošnja dražba je bila rekordna v več pogledih (foto: I. Robnik).

ponudbi ni bilo veliko kakovostnih kosov. Zato 
pa je bil tokrat na dražbi prvič ponujen rekordno 
velik hlod črnega topola, ki je dosegel ponudbo, 
nekaj višjo od petih tisočakov za hlod.
Vendarle bodo morali tako organizatorji kot 
tudi pristojno ministrstvo misliti na izboljšave, 
ki so za to sicer tako uspešno prireditev nujne. 
Pojavljajo se namreč težave zaradi lokacije, kjer 
poteka dražba oziroma je potekala do zdaj. Zaradi 
zelo mokrega in toplega januarja je nastalo blato, 
v katerem je obtičalo veliko tovornjakov. Temu se 
želijo v prihodnje izogniti, pri tem pa računajo 

na pomoč občine in države.
Kupci so si lahko les, ki je bil pripeljan tudi iz tujine, 
ogledali od 24. januarja do 5. februarja, potem pa so 
oddali pisne ponudbe za posamezen hlod. Izbran 
je bil ponudnik, ki je za posamezen hlod oddal 
najvišjo ponudbo. V nasprotju s klasično dražbo pri 
tej velja oddana ponudba, ki je ni mogoče zviševati. 
Odpiranje ponudb je bilo na začetku februarja, dan 
odprtih vrat, ko so si lahko hlode ogledali vsi, ki 
jih to zanima, pa 14. februarja.

Marta Krejan Čokl
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FLAJŠMAN, Katarina
Effects of individual, population and environmen-
tal factors on parameters of reproductive success of 
female roe deer (Capreolus capreolus L.) : doctoral 
dissertation = Vpliv individualnih, populacijskih 
in okoljskih dejavnikov na izbrane parametre 
razmnoževalnega uspeha samic evropske srne 
(Capreolus capreolus L.) : doktorska disertacija. 
Ljubljana: [K. Flajšman]. 2017.  XII f., 124 str., [1] 
f. pril. : ilustr. [COBISS.SI-ID 4984486]

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/
IzpisGradiva.php?id=99463
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Interdiscipli-
narni doktorski študij Bioznanosti, znanstveno 
področje Upravljanje gozdnih ekosistemov.
Mentor Boštjan Pokorny, somentor Klemen Jerina. 

Izvleček:
Ugotavljali smo vpliv individualnih (starost 
in telesna masa) in okoljskih dejavnikov (več 
dejavnikov, ki opredeljujejo kakovost habitata) 
ter populacijske gostote na izbrane parametre 
razmnoževalnega uspeha samic evropske srne 
% srnjadi (Capreolus capreolus L.). Plodnost in 
potencialno velikost legla smo določali s štetjem 
rumenih telesc v jajčnikih. Analizirali smo 1894 
vzorcev rodil srn (1312 jih je bilo ustreznih za 
nadaljnje analize), odvzetih v obdobju 2013%2015 
v 85-ih loviščih vzdolž celotnega gradienta 
prisotnosti srnjadi v Sloveniji. Vpliv povprečne 
telesne mase samic v populaciji, populacijske 
gostote srnjadi in julijske temperature na raz-
množevalno sposobnost srn smo ugotavljali 
tudi na nivoju celotne Evrope, in sicer z meta-
-analizo podatkov, zbranih iz 29 raziskav oz. 61 
populacij srnjadi iz skupno 15 evropskih držav. 
Ugotavljali smo tudi vplive na spolno razmerje 
mladičev, in sicer na podlagi 39 vzorcev z že 
razvitimi zarodki ter s pomočjo podatkovnih 
baz, iz katerih smo pridobili podatke o 180-ih 
srnah, uplenjenih skupaj z dvema mladičema 
v obdobju 2013%2015. Srne v Sloveniji imajo v 

Doktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2017
UDK 011:630(043.3)

splošnem velik razmnoževalni potencial: 97,6 % 
vseh analiziranih samic (mladic in odraslih srn) 
je bilo plodnih (so imele ovulacijo v letu, ko so 
bile odstreljene), povprečna potencialna velikost 
legla (upoštevaje samo plodne osebke) je bila 
1,85, povprečna potencialna razmnoževalna 
sposobnost (upoštevaje tudi neplodne osebke) pa 
1,80. Na razmnoževalno sposobnost srn je imela 
največji (pozitiven) vpliv telesna masa srn; vpliv 
je tudi starostno pogojen in je večji pri mladih 
kot starejših srnah. Med okoljskimi dejavniki 
je imela največji neposredni vpliv (po izločitvi 
vpliva starosti srn in vpliva telesnih mas) pov-
prečna letna temperatura: z naraščanjem le-te se 
razmnoževalna sposobnost srn povečuje. Vpliva 
populacijske gostote srnjadi na nivoju Slovenije 
nismo zaznali, bil pa je potrjen na nivoju Evrope, 
kjer je gradient populacijskih gostot precej večji 
kot v Sloveniji. Ugotovili smo tudi izrazite medle-
tne razlike v razmnoževalnih parametrih mladic 
in razlike v potencialni velikosti legla mladic 
ter odraslih srn med posameznimi regijami, ki 
so posledica različnih klimatskih in habitatnih 
dejavnikov. Ugotovljeno spolno razmerje zarod-
kov je bilo 1:0,9 v prid samčkov, spolno razmerje 
mladičev pa 1:1,10 v prid samičk, izrazitega 
vpliva telesnih mas mater na spolno razmerje 
pa nismo ugotovili. 
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LESTAN, Katarina Ana
Pomen zelenih površin v ljubljanskih stanovanj-
skih naseljih za zdrav življenjski slog njihovih pre-
bivalcev : doktorska disertacija = The significance 
of urban green space in Ljubljana for healthy life 
style of inhabitants in residential areas : doctoral 
dissertation. Ljubljana : [K. A. Lestan], 2017. - XIV, 
126, [82] str. : ilustr.[ COBISS.SI-ID 893559 ]

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/
IzpisGradiva.php?id=92713
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Interdiscipli-
narni študijski program Varstvo okolja. 
Mentorica Mojca Golobič, somentor Ivan Eržen.

Izvleček:
Kmetijsko-okoljski program (AEP) je inštrument 
politike Evropske unije (EU) za zagotavljanje 
okoljskih storitev, ki jih družba pričakuje, vendar 
družbena pričakovanja teh okoljskih storitev še 
niso dovolj dobro ocenjena. Da bi lahko bolje 
izpolnili pričakovanja družbe do AEP, smo v razi-
skavi z uporabo analitičnega hierarhičnega procesa 
(AHP) ocenili pomen, ki ga različne družbene 
interesne skupine v Sloveniji in na Hrvaškem dajejo 
posameznim okoljskim storitvam. Na enak način 
smo tudi opredelili kmetijske prakse, ki imajo naj-
večji potencial za uresničitev pričakovanja, ki jih 
družba najvišje vrednoti. Vsi anketirani (skupina 
splošno) iz Slovenije in Hrvaške so uvrstili kako-
vost in razpoložljivost vode kot najpomembnejšo 
okoljsko storitev in zmanjšanje uporabe pesticidov 
kot najpomembnejšo kmetijsko prakso, ki najbolj 
izpolnjeje družbena pričakovanja. Rezultati kažejo, 
da je povpraševanje po okoljskih storitvah v obeh 
državah podobno, čeprav se razlikujeta po svojih 
kmetijskih značilnostih. 

STERGAR, Matija
Modeliranje habitatov prostoživečih parkljarjev 
v Sloveniji : doktorska disertacija = Habitat 
modelling of wild ungulates in Slovenia : doctoral 
dissertation. Ljubljana : [M. Stergar], 2017. XII, 
132, [12] f. : ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 898167] 

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/
IzpisGradiva.php?id=99361&lang=slv 
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Interdiscipli-
narni doktorski študij Bioznanosti, znanstveno 
področje Upravljanje gozdnih ekosistemov.
Mentor Klemen Jerina.

Izvleček:
Klasične habitatne študije temeljijo na nekaterih 
nepreverjenih domnevah: i) Rabo habitata upora-
bljajo kot neposreden kazalnik njegove priljublje-
nosti in s tem predpostavljajo, da so vsi deli habitata 
za osebke enako dosegljivi. ii) Napovedni modeli 
habitata napovedujejo prihodnjo prostorsko raz-
poreditev vrst(e) na osnovi trenutnih vrednosti 
okoljskih dejavnikov in s tem predpostavljajo, da 
so okoljski dejavniki časovno nespremenljivi. iii) 
Izhajajoč iz evolucijske teorije raziskave predpo-
stavljajo, da živali prostor uporabljajo na način, ki 
jim zagotavlja čim večjo vitalnost. V nalogi smo 
preizkusili hipotezo, da so navedene domneve 
pogosto neresnične. Z modeliranjem habitatov 
navadnega jelena, evropske srne in divjega prašiča 
v Sloveniji smo demonstrirali vplive napačne rabe 
domnev in podali usmeritve za njihovo odpravo 
ali omilitev. V ta namen smo: i) izdelali model 
habitata jelenjadi, pri čemer smo poleg okoljskih 
dejavnikov kot pojasnjevalno spremenljivko 
vključili še stroškovno razdaljo (tj. razdaljo, ki 
upošteva %prepustnost% habitata) od lokacij 
preteklih naselitev jelenjadi. Ker ima spremen-
ljivka v modelu pomemben vpliv, ugotavljamo, 
da današnja prostorska razporeditev jelenjadi v 
Sloveniji ni zgolj odraz priljubljenosti habitata, 
temveč tudi nedokončanega prostorskega širjenja 
vrste. ii) Izdelali smo statičen napovedni model 
habitata divjega prašiča ob upoštevanju današnjih 
vrednosti temperature in padavin ter tri dina-
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mične modele ob upoštevanju različnih scenarijev 
sprememb temperature in padavin do leta 2040. 
Z vključevanjem napovedi mogočih podnebnih 
sprememb smo pomembno spremenili napovedi 
prihodnje prostorske razporeditve divjega prašiča; 
vsi trije dinamični modeli v primerjavi s statičnim 
modelom napovedujejo večje območje razšir-
jenosti in večje lokalne gostote divjega prašiča. 
iii) Paroma smo primerjali vplive istih okoljskih 
dejavnikov na: a) populacijsko gostoto jelenjadi, 
srnjadi in divjega prašiča in b) na vitalnost osebkov 
teh vrst. Ugotovili smo, da krmišča in smrekovi 
drogovnjaki pomembno pozitivno vplivajo na 
gostoto in hkrati negativno na vitalnost osebkov 
jelenjadi. To pomeni, da vrsta prostor uporablja 
neracionalno z vidika optimiziranja vitalnosti, kar 
je po naših ugotovitvah v največji meri posledica 
antropogenih sprememb habitata. 

STOJANOVIĆ, Marko
Coppice as a new perspective for an adaptive 
forest management : Ph. D. thesis. – Brno : [M. 
Stojanović], 2017. - X f., 101 f. : ilustr. [COBISS.
SI-ID 4994470]
Univ. Mendel Brno, Fac. of Forestry and Wood 
Technology, Department of Silviculture
Mentor Radek Pokorný, somentor Matjaž Čater

Abstract:
Increased frequency and intensity of drought 
events consequently affect oak high forests with 
the process of further decline, compromised 
growth and questionable natural regeneration. To 
overcome such difficulties, new adaptive strategies 
are required. Coppicing, as the oldest way of forest 
management might provide some solutions. In our 
study, we compared two contrasting management 
systems, coppice and high sessile oak (Quercus 
petraea (Matt.) Liebl) forests, both in initial and 
mature stages of forest development. Assimilation 
and photosynthetic efficiency - maximal quantum 
yield () - of young oaks were compared in coppice 
and high sessile oak stands of comparable age 
under different light intensity categories: under 
minimum light with values of indirect site factor 

(ISF) < 20%, in low light – 20-30% during favou-
rable and drought conditions. Measurements of 
maximal assimilation rates were performed during 
three consecutive growing seasons (2012, 2013 
and 2014). Transpiration of the same young oak 
stands were monitored using the sap flow systems 
during the whole growing season of 2015. The 
study of transpiration was supplemented by leaf 
water potential (LWP) measurements during three 
measurement campaigns with contrasting weather 
conditions. Furthermore, dendrochronological 
study was conducted on a nearby adult high and 
aged coppice sessile oak forest stands. We analysed 
and projected climate-growth relationships and 
assessed the impact of the 21st century emission 
scenarios on the tree basal area increments and 
stand basal-area dynamics under different stand 
structures.The quantum yield () in optimal con-
ditions in seedlings was highest in the category 
of closed canopy, while in coppice sprouts in 
medium light category. During severe drought 
in 2013, the drop in efficiency of seedlings was 
evident in all categories, while in coppice sprouts 
no differences in efficiency were observed bet-
ween favourable 2012 and 2013 with expressed 
drought stress, proving the advantage of young 
coppice sprouts over seedlings in this particular 
light category. Likewise, coppice sprouts transpired 
significantly higher than seedlings on the indivi-
dual as well as stand level during entire growing 
season in 2015. Particularly high differences were 
observed between sprouts and seedlings during 
drought conditions. Coppice sprouts indicated less 
water limitations due to voluminous and already 
established deeper root system, confirmed by the 
leaf water potential measurements. Furthermore, 
dendrochronological study indicated, that stands 
experienced different long-term growth trends 
and also exhibit contrasting growth responses to 
climate and drought events. Higher radial growth 
rates were observed in coppice compared to high 
forest in first two decades after establishing the 
forests. Dendrochronological data and linear 
mixed-effects models show similar effects of 
precipitation for April-May (positive) for both, 
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seed- and coppice-origin trees. Previous autumn 
and current June temperatures show significant 
negative correlations with the radial coppice 
growth. Nonetheless, trees from natural stands 
exhibited higher drought sensitivity and tend 
to increase radial growth after previous autumn 
temperature during the 20th century. The positive 
effect of warmer autumns, only confirmed in high 
stand, might be related to extending growing 
season, suggesting improved adaptive capacity 
to cope with impending warmer conditions.
Presented results attribute young coppices as one 
of the promising adaptable forest management 
alternative, with a better adaptive strategy on 

extreme sites, especially under water limiting con-
ditions. Observed advantage according to growth 
rates in the studied coppice stands, persisted only 
during the first two decades and then gradually 
decreased. Conversion of aged coppice forests to 
high forest structures, as well as thinning of high 
stands, would enhance sessile oak forest adaptive 
capacity to cope with warming in drought-prone 
areas of central Europe. 

Pripravila Lucija Peršin Arifović 
(Gozdarska knjižnica)
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O gozdarstvu v povojnem času je nekaj gradiva 
raztresenega v raznoraznih arhivskih gradivih in 
naši strokovni reviji Gozdarski vestnik. Ker je v 
povojni obnovi gozdarstvo odigralo pomembno 
vlogo, je bilo  pod budnim očesom oblasti. Obve-
znosti gozdarske panoge je strogo določal petletni 
proizvodni načrt. Obsežne povojne sečnje so 
terjale mobilizacijo delovne sile in številni mobi-
liziranci so se prvič srečali s težaškim gozdnim 
delom. Nastale so posebne delovne brigade, za 
katere je bilo treba poskrbeti primerno nastanitev, 
orodje, hrano itn. Pomembno je bilo tudi politično 
delo, ki je največkrat potekalo v večernih urah. 
V duhu socializma so organizirali proizvodna 
tekmovanja, udarništvo in proslave, na katerih 
so delili razna priznanja.

O omenjenem obdobju imamo za blejsko 
območje po zaslugi inž. Jerneja Zupanca zanimivo 
kroniko, ki omogoča, da vse dogajanje ne bo  

Gozdarstvo v poročilih Ministrstva za notranje zadeve v letih 
1949 – 1952

GDK 903(794.4)(045)=163.6

utonilo v pozabo. V njegovih zapisih je ohranjen 
podatek, da je leta 1948 delalo 31 brigad. Vsa dela 
so bila normirana. Ozko grlo je bilo spravilo lesa, 
saj je primanjkovalo voznikov. Tako so nasle-
dnje leto uvedli njihovo prisilno mobilizacijo, 
pretežno iz kmečkih vrst. Za zapleten proces so 
skrbeli posebni mobilizacijski štabi na okrajih, 
ki so mobilizirancem izdali odločbe o obveznih 
prevoznih storitvah z navedbo obveznosti za 
kraj, čas in količino. Za neopravljeno delo so bile 
sankcije: zapor, taborišče v Kočevju in zaplemba 
premoženja. Na našem območju je bilo mobi-
liziranih okoli 500 voznikov. Kronist je zapisal, 
da so vozniki, nevajeni dela v gorskih gozdovih, 
napravili več škode kot koristi. O težavah povoj-
nega gozdarstva se je razpisal poročevalec strogo 
zaupnih poročil, ki so jih posredovali ministrom 
Narodne vlade Slovenije. 

Izvlečki iz poročil so izvirni prepisi.

Slika 1: Spravilo lesa s konji (foto: arhiv Gozdarskega vestnika)
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Leto 1949
Gozdarstvo je bilo le bežno kontrolirano po naših 
organih, kljub veliki delavnosti te gospodarske veje 
petletnega plana in okolnosti, da so v teh ustano-
vah nameščeni v veliki meri nacionaliziranci in 
reakcionarna inteligenca. Gozdna narodna milica 
pri tem praktično ni imela uspeha, kriminalni 
organi so na tej panogi premalo delali. Radi malo-
marnega vršenja službe in izrabljanja službenega 
položaja je bilo v preiskavi 6 direktorjev gozdnih 
gospodarstev predanih javnemu tožilcu. Skupno 
se je obravnavalo 64 kaznivih dejanj predvsem 
radi prekupčevanja z lesom, golosečnje, tatvine, 
kvarjenja. V Ljubljanski oblasti je bilo ugoto-
vljenih 153 ha golosekov. Gozdna gospodarstva 
vršijo zelo malomarno svoje delo. Gozdne ceste 
so v zelo slabem stanju, motorna vozila se po 
malomarnosti kvarijo, mobilizirani prevozniki s 
konji so slabo preskrbljeni s stajami in prehrano 
ter neracionalno zaposleni. Na Pokljuki je že 
nekaj dni 30 parov konj brez hrane. V Rušah pri 
Mariboru so mobilizirali 124 konj, delalo jih je 
le 24, ostali so nepreskrbljeni stali. Vsled takih 

razmer je pobegnilo 80 voznikov. Primerov je 
več, da se vozniki odzovejo, ker jih pa ne zaposlijo 
se vrnejo. Dočim okrajni aparat vlaga vse sile v 
mobilizacijo voznikov, se gozdne uprave ne čutijo 
odgovorne za preskrbo staj, hrane, običajno 
prično z vožnjami ob 11. uri. Nesreč in bolezni 
konjev je precej tako, da je v mariborski klavnici 
trenutno 100 konj iz gozdnih prevozov. Obstojala 
je močna tendenca izvršiti mobilizacijo voznikov 
le z administrativnimi ukrepi. Razni odgovorni 
tovariši so vršili pritisk na naše organe za masovne 
posege, manjkalo pa je politično delo na vasi, 
bili so nepravilni pozivi vsled slabih evidenc in 
neupoštevanja razni upravičenih težav.

S službo gozdne narodne milice je zadolženih 
257 miličnikov, ki so šli skoraj v celoti skozi tečaje 
za gozdno narodno milico. Predvidena formacija 
je s tem 44 % zasedena. O dosedanjih uspehih je 
še težko govoriti. V glavnem dela gozdne narodne 
milice ni občutiti. Krivda je v tem, ko se dovoljuje, 
da komandirji postaj splošne narodne milice 
uporabljajo vsled pomanjkanja miličnikov, gozdne 
miličnike za naloge splošne narodne milice tako, 

Slika 2: Nakladanje daljšega lesa (foto: arhiv Gozdarskega vestnika)
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da praktično rezultatov dela gozdne narodne milice 
ni. Nadalje se še ni našel pravi način razporeditve 
in način dela gozdne narodne milice. Vprašanju 
gozdne narodne milice bo potrebno posvetiti vso 
pažnjo, sicer ne bo dosegla svojega cilja.

Leto 1950
Izreden porast (125 – 95 %) smo imeli na sektorju 
gospodarstva (pravilno gozdarstva – opomba pisca 
prispevka). Da smo obravnavali toliko dejanj leži 
vzrok zlasti v tem, da so se naši organi energično 
lotili v letošnjem letu tega področja, ker so postali 
posebno pereči primeri protipravnega zamenjeva-
nja lesa za druge artikle. Poleg tega so odkrili še 
težke primere tatvin lesa, špekulacij, zanemarjanj 
gozdnih opravil, prepuščanju lesa propadanju, 
neizpolnitev plana in golosekov. Predvsem so naši 
organi pregledali predele, kjer leži posekan les že 
dalj časa in je radi malomarnosti gospodarjev, 
predvsem LIP-ov prepuščen propadanju. Odkrili 
smo tudi številne nepravilne distribucije zalog, 
ker so nekaterim koristnikom dobavljali les boljše 
(izvozne) kvalitete, čeprav so pogodbeni dogovori 
določali več razredov slabše sortimente. Posebno 
bolno mesto v našem gospodarstvu predstavljajo 
režijski konji, ki so razmeščeni po GG in LIP-ih 
širom cele Slovenije. Po statističnih podatkih je 
v 18 LIP-ih 1856 konj. Večina LIP-ov stoji pred 

problemom nabave krme. Nakupi konj so bili 
izvršeni kampanjsko brez istočasne nabave voz, 
opreme in voznikov, nege in končno poginov in 
občutnih hiranj. Če primerjamo hrano teh konj z 
gozdno proizvodnjo, vidimo, da je bilo potrošeno 
za kubik drvi 9 kg koruze. Gozdna narodna milica 
je delovala do leta 1951.

Leto 1952
V teku leta je bilo v republiškem merilu objavlje-
nih vrsto ukrepov, ki so narekovali poostreno 
kontrolo nad prometom z lesom. Do julija naši 
organi tovrstnim kaznivim dajanjem niso posvečali 
pozornosti, kasneje pa so odkrili 175 primerov 
takih kaznivih dejanj. Gre predvsem za svojevoljni 
posek lastnega lesa, za posek tujega lesa in za 
posek lesa, ki je bil posebej zaščiten. V večini 
obravnavanih primerih so storilci sekali les za 
prodajo zlasti v tuje ljudske republike, kjer so 
cene neprimerno višje.

Vir:
SI AS 1931 Republiški sekretariat za notranje zadeve 

Socialistične republike Slovenije, 1918–2004

Alojz Budkovič
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Uvodnik

Čas za pravočasno sanacijo v vetrolomu poškodovanih 
smrekovih gozdov se izteka
V teh pomladnih mesecih lahko zaradi decemberskega vetroloma ponovno pričakujemo grada-
cijo podlubnikov in s tem povečan obseg sanitarne sečnje. V zadnjih letih se temu kar nekako 
ne moremo izogniti. Podatki Zavoda za gozdove Slovenije kažejo, da so bile v letih 2015 in 2016 
pri več kot 30 % celotnega poseka vzrok žuželke oz. podlubniki. Ob tem se predvsem pri malih 
lastnikih, ki so pri nas v veliki večini (skoraj vsak četrti Slovenec je lastnik gozda), pogosto pojavijo 
težave glede iskanja kakovostnih izvajalcev gozdarskih storitev. Hkrati so se na tržišču pojavili 
nekateri posamezniki, ki izkoriščajo nevednost lastnikov in se s tem okoriščajo na nepošten način. 
Dodatna voda na njihov mlin je tudi dejstvo, da imamo velik delež zelo starih lastnikov gozda in 
da številni med njimi po končanem delu niti ne morejo pregledati sečišča.

Z namenom, da bi lastnikom gozda olajšali iskanje gozdarskih storitev, kot so sečnja, spravilo, 
gojitvena dela itn., vam predstavljamo spletni informacijski sistem MojGozdar.si, ki vključuje 
informacije o več kot tisoč izvajalcih. Sistem pa ne nudi zgolj pregleda nad izvajalci, ampak je hkrati 
namenjen tudi ocenjevanju kakovosti opravljenih del v gozdarstvu. V zadnjem času se namreč 
prepogosto daje prednost podjetjem, ki opravijo delo za čim nižjo ceno. Nizka cena pa je pogosto 
povezana s slabo opravljenim delom in z izkoriščanjem trga delovne sile. Smotrno je, da se pri 
izbiri blaga ali storitve odločimo na podlagi presoje ravnovesja med ceno in kakovostjo. Želimo 
si torej, da za čim nižjo ceno dobimo dovolj kakovostno storitev oz. blago. Čas je, da takšen način 
razmišljanja preide tudi v izbiro izvajalcev gozdarskih storitev. Pri izbiri bi morali torej upoštevati 
njihovo odgovornost do družbenih in okoljskih vidikov ter poslovno uspešnost in odgovornost 
do lokalnega okolja. To so tudi glavna načela trajnosti, ki ima v gozdarstvu že zelo dolgo tradicijo.

Z vidika trajnosti in varstva narave so pomembni tudi nižinski poplavni gozdovi ob reki Muri, ki pa 
jih v zadnjih desetletjih pesti težava pomlajevanja. Številni izmed njih so uvrščeni v območje Natura 
2000 in tako smo se gozdarji zavezali, da jih bomo ohranjali v ugodnem stanju, za kar je pogoj 
ustrezna drevesna sestava. Trenutno je v teh gozdovih v mladovju premajhen delež ciljnih drevesnih 
vrst. Glavni razlogi za takšno stanje so nekritičnost do naravnega podmladka, spremembe rastiščnih 
razmer, vpliv divjadi, bolezni in poškodbe ter razraščanje invazivnih rastlin. Nujno je treba spremeniti 
trenutni pristop in preiti v aktivnejši način gospodarjenja, ki bo poleg naravne obnova vključeval tudi 
umetno z ustreznimi drevesnimi vrstami in kasneje intenzivno nego osnovanih mladovij.

V naših gozdovih vedno pogosteje opažamo invazivne tujerodne vrste in z njimi povezane 
težave. Ker so te vrste umetno vnesene, po navadi nimajo naravnih škodljivcev in posledično je 
njihovo razmnoževanje zelo hitro. V zelo kratkem času lahko prerastejo velike površine. O eni 
izmed njih, navadni barvilnici, smo že pisali v prejšnji številki. Zaradi hitrega razmnoževanja je 
nujno zgodnje odkrivanje površin, kjer se razraščajo. Razmah nekaterih tehnologij daljinskega 
zaznavanja omogoča uporabo novih metod za prepoznavanje teh vrst in s tem določitev površin 
pojavljanja. V preglednem prispevku si preberite, katere so te metode in kakšni so potenciali za 
njihovo uporabo v bližnji prihodnosti.

Dr. Mitja SKUDNIK
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Problematika naravnega pomlajevanja avtohtonih drevesnih vrst 
v poplavnih gozdovih ob reki Muri
Problematics of Natural Regeneration of Native Tree Species in Floodplain Forests 
Along Mura River

Aleksander MARINŠEK1, Lado KUTNAR2, Danilo BELAK3, Boštjan MALI4

Izvleček:
Marinšek, A., Kutnar, L., Belak, D., Mali, B.: Problematika naravnega pomlajevanja avtohtonih drevesnih vrst v 
poplavnih gozdovih ob reki Muri; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 4. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v 
angleščini, cit. lit. 19. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Obnova nižinskih poplavnih gozdov ob Muri je pomembna tako iz vidika trajnosti in gospodarjenja z gozdovi 
kot tudi vidika varstva narave. Problematiko naravnega pomlajevanja smo obravnavali v dveh večjih strnjenih 
predelih ob reki Muri, v Murski šumi in Gornji Bistrici, s skupno površino okrog 600 hektarjev. Analizirali smo 
pomlajevanje drevesnih vrst v različnih habitatnih tipih gozdov, ki so uvrščeni v območje Natura 2000. V habi-
tatnem tipu 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja smo ločeno obravnavali dva podtipa (belovrbovje in 
črnojelševje), ki se ločita po rastiščno-ekoloških in sestojnih značilnostih. Znotraj habitatnega tipa 91F0 Poplavni 
hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi vzdolž velikih rek pa smo izločili bolj vlažne, pogosteje poplavljene sestoje 
od manj vlažnih, ki ponekod že kažejo težnjo k habitatnemu tipu 91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi.
Za analizo pojavljanja drevesnih vrst v zeliščni in grmovni plasti smo uporabili metodo fitocenoloških popisov in 
metodo popisovanja mladja. Metodi sta dali razmeroma primerljive rezultate. Z metodo fitocenoloških popisov 
smo po posameznih habitatnih tipih v povprečju zajeli več drevesnih vrst kot z metodo popisovanja mladja. V 
vseh tipih oz. podtipih smo v zeliščni in grmovni plasti ugotovili razmeroma majhen delež nosilnih in ciljnih 
drevesnih vrst. Težave naravne obnove gozdov so v veliki meri posledica neustreznega gospodarjenja v preteklosti, 
spremembe rastiščnih in hidroloških razmer, povečane gostote divjadi in objedanja pomladka drevesnih vrst, 
razraščanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in zdravstvenih težav ključnih drevesnih vrst. Ugotavljamo, da 
razvoj vseh obravnavanih tipov gozdov praviloma ne gre v smeri naravne drevesne sestave in v smeri ugodnega 
stanja ohranjenosti habitatnih tipov (Natura 2000). Ciljno in čim bolj naravno drevesno sestavo v gozdovih ob 
Muri bomo dosegli le z aktivnim pristopom, ki bo poleg naravne obnove v veliki meri vključeval tudi umetno 
obnovo z rastiščem ustreznimi drevesnimi vrstami.
Ključne besede: poplavni gozd, nižinski gozd, naravna obnova, pomlajevanje, stanje ohranjenosti, gozdni 
habitatni tip, Natura 2000

Abstract:
Marinšek, A., Kutnar, L., Belak, D., Mali, B.: Problematics of Natural Regeneration of Native Tree Species in 
Floodplain Forests Along Mura River; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 76/2018, vol 4. In 
Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 19. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slo-
venian text Marjetka Šivic.
Regeneration of floodplain forests along the Mura River is important from the viewpoint of sustainability and 
forest management just as well as nature conservation. The problematics of natural regeneration was dealt with 
in two larger serried areas along the Mura River, in Murska šuma and Gornja Bistrica, with the total area around 
600 hectares. We analyzed the regeneration of tree species in diverse forest habitat types (FHT), included in 
the Natura 2000 area. In the 91E0* “Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)” habitat type we separately dealt with two subtypes (Salicetum albae and Alnetum 
glutinosae subtype), who differ according to site-ecological and stand characteristics. Within the 91F0 “Riparian 
mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along 
the great rivers” habitat type we separated the more humid, more often flooded stands from the less humid ones, 
that in some places already show a trend towards the FHT 91L0 “Illyrian oak-hornbeam forests”.  
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Poplavni nižinski gozdovi ob reki Muri so svoj 
prostor ohranili tam, kjer  razmere za kmetijstvo 
niso bile ugodne, in tam, kjer so pojavljanje gozda 
pogojevale talne razmere (Velnar, 1999). Glede na 
drevesno sestavo, talne razmere, kategorije lastni-
štva in način gospodarjenja jih lahko razdelimo na 
dve skupini gozdov: v prvo štejemo spremenjene 
nižinske gozdove hrasta doba z večjim deležem 
robinije in iglavcev ter zelo majhnim deležem 
črne jelše in ozkolistnega jesena; v drugo pa 
prištevamo gozdove z bolj ali manj ohranjeno 
strukturo drevesnih vrst, kot so dob, ozkolistni 
jesen, črna jelša in drugi mehki listavci, značilni 
za nižinske gozdove. Zaradi velike lastniške raz-
drobljenosti in stalnih potreb lastnikov po lesu je 
gozdnogojitveni sistem gospodarjenja večinoma 
malopovršinsko-skupinsko postopen ali panjevski 
(Velnar, 1999).

Nižinski poplavni gozdovi so neposredno 
odvisni od dinamike pojavljanja talne in poplavne 
vode. Vzroki za spremenjeno dinamiko popla-
vljanja so poglabljanje rečne struge, padec višine 
podtalnice, spreminjanje vodnega toka ter usihanje 
rečnih rokavov. Na vodne razmere vplivajo tudi 

hidrotehnični ukrepi, kot so regulacije, pre-
kopi, razbremenilniki, osuševalne in namakalne 
naprave. Zaradi teh ukrepov, ki so se začeli pred 
več kot pol stoletja, redne poplave vedno bolj 
izostajajo, zato so nekateri gozdni habitatni tipi 
delno ali zelo ogroženi.

Zdajšnje stanje poplavnih gozdov ob Muri ni 
samo rezultat talnih in podnebnih razmer, ampak 
tudi nenehnega človekovega vpliva v zadnjih 
100 letih. Neugodno stanje nižinskih poplavnih 
gozdov ob Muri do leta 1951 je zelo dobro opisal 
M. Wraber (1951). Kronologijo gospodarjenja in 
gozdnogojitveno problematiko Murske šume, ki 
sodi med najbolj ohranjene gozdne predele ob 
Muri pa je za obdobje 20. stoletja podal Sarjaš 
(2001). Iz teh raziskav lahko razberemo, da so 
bili gozdovi zaradi spreminjanja lastništva in 
gospodarskih razmer podvrženi pretiranemu 
izkoriščanju za proizvodnjo lesa. Poleg tega so 
gozdove ogrožale številne bolezni, predvsem 
sušenje hrastov in holandska brestova bolezen, 
preveč številna divjad in bujna podrast pa sta 
oteževali naravno pomlajevanje. Zaradi naštetih 
težav je bila potrebna umetna obnova gozdov 
v kombinaciji z različnimi gozdnogojitvenimi 
ukrepi (Lejko, 1999).

1 Dr. A. M., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za 
gozdno ekologijo. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, 
Slovenija. aleksander.marinsek@gozdis.si 
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4 Dr. B. M., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za 
načrtovanje in monitoring gozdov in krajine. Večna pot 
2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. bostjan.mali@gozdis.si 

We applied the method of phytocoenological relevés and the regeneration survey method for the analysis of 
tree species in the herbaceous and shrub layer occurrence. The methods gave relatively comparable results. By 
individual habitat types, in average we identified more tree species with the method of phytocoenological relevés 
than with the regeneration survey method. We discovered a relatively small share of key and target tree species 
in the herbaceous and shrub layer in all types or subtypes. The problems of natural regeneration originate to a 
great extent in an inappropriate management in the past, in change of site and hydrological conditions, incre-
ased game density and browsing of tree species saplings, spreading of invasive alien plant species, and health 
problems of the key tree species. We realize that the development of all studied forest types does not proceed 
towards a favourable conservation status of habitat types (Natura 2000). The target and preferably natural tree 
composition in the forests along the Mura River will be achieved only with an active approach, which will, in 
addition to the natural regeneration, to a great extent also include the artificial regeneration with the tree species, 
appropriate for the sites. 
Key words: floodplain forest, lowland forest, natural regeneration, conservation status, forest habitat type, 
Natura 2000
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v poplavnih gozdovih ob reki Muri

1.1 Kratka zgodovina gospodarjenja z 
gozdovi na proučevanem območju

1.1 Short history of forest management in the 
studied area

Ko je veleposestniška rodbina Esterhazy, ki je imela 
v lasti gozdove Murske šume, še pred koncem prve 
svetovne vojne ocenila, da je prišel konec njenemu 
fevdalnemu gospodarstvu v Prekmurju, je prodala 
gozdove Parcelarni banki v Zagrebu. Sestavljavec 
Gozdnogospodarskega načrta za območje Gozdne 
uprave Dolnja Lendava 1929–1939 je ocenil, da je 
rodbina Esterhazy pred prodajo gozdove preveč 
izkoriščala. Parcelarna banka je firmi Našićka pro-
dala ves les, ki ga je hotela kupiti in prodati naprej. 
Izsekane gozdove so nato po previsoki ceni prodali 
Imovni općini Križevački v Bjelovaru. Zaradi velikih 
dolgov banki in velike gospodarske krize leta 1930 
je morala nadaljevati sečnjo v že tako izčrpanih 
gozdovih. V letu 1930 je bilo od skupno 494 ha 
gozdov le 105 ha gozdnih sestojev, ki so bili stari od 
40 do 60 let. Vsi  drugi sestoji so bili mlajši. Poleg 
tega je bilo ogromno golosečnih površin, ki so jih 
precej neuspešno pogozdovali tudi s tujerodnimi 
vrstami (npr. ameriški jesen (Fraxinus americana) 
in črni oreh (Juglans nigra)). Po drugi svetovni vojni 
se gospodarske razmere niso stabilizirale. V 60. letih 
se je začelo pospeševanje intenzivnih topolovih 
nasadov. Tako so med letoma 1963 in 1968 v Murski 
šumi osnovali 113 ha nasadov klonskih topolov, kar 
je dobra petina celotne površine. V tistem obdobju 
se je v tamkajšnje gozdove razširila tudi holandska 
brestova bolezen, ki je zdesetkala populacijo brestov, 
gozdna paša pa je bila na srečo ukinjena. Vseskozi 
je bil prisoten tudi pojav sušenja doba. Težava 
je omenjena že v Gozdnogospodarskem načrtu 
Dolnja Lendava za obdobje od 1929 do 1939, kjer 
je zapisano, da se hrastovi gozdovi sušijo. V prvem 
pravem načrtu za nižinske gozdove, katerega nosi-
lec je bil leta 1959 Dušan Mlinšek (Velnar, 1999), 
so ugotavljali, da v ravninskih gozdovih v sestojih 
na vlažnejših rastiščih bujna podrast onemogoča 
razvoj semenk in s tem naravnega razvoja pod-
mladka (Lejko, 1999). V takih razmerah je bil do 
leta 1970 edini način pomladitve umetna obnova 
doba (Quercus robur) s setvijo želoda v trasiranih 
linijah. Sadik praktično niso sadili. Poseke so 
večkrat preorali in pri setvi želoda dodali koruzo. 
Čista mladja doba so spopolnjevali s puljenkami 

belega gabra (Carpinus betulus), ki so ga izpulili 
v mladju sosednjih sestojev. Poleg doba so sadili 
ozkolistni jesen (Fraxinus angustifolia), nekaj časa 
še ameriškega (F. americana) in pensilvanskega (F. 
pensilvanica), v ulekninah pa tudi črno jelšo (Alnus 
glutinosa) (Lejko, 1999). Zaradi vseh omenjenih 
ukrepov dandanes težko govorimo o naravnih 
dobovih sestojih. V drevesni sestavi teh gozdov 
sicer prevladujejo domorodne vrste, kot so dob 
(Quercus robur), vez ali dolgopecljati brest (Ulmus 
laevis), ozkolistni jesen (Fraxinus angustifolia), črna 
jelša (Alnus glutinosa), čremsa (Prunus padus), črni 
topol (Populus nigra), beli gaber (Carpinus betulus), 
gorski javor (Acer pseudoplatanus) in bukev (Fagus 
sylvatica), vendar so večinoma rezultat umetne 
obnove, razen obrečnih belovrbovij in naravnih 
črnotopolovij, ki pa so vedno bolj v slabem stanju 
ohranjenosti (Marinšek in sod., 2016).

Lejko (1999) navaja, da je v Gozdnogospodar-
skem načrtu za GGO Murska Sobota (GG Murska 
Sobota, 1991) napisano, da je naravni pomladek 
ozkolistnega jesena, gorskega javorja, maklena 
(Acer campestre), belega gabra in doba v nižinskih 
poplavnih gozdovih sicer bil, vendar ga je parkljasta 
divjad popolnoma popasla. Načrt ni predvideval 
naravne obnove, mladovja pa so negovali z žetvijo 
trave ter kemično zaščito. Tudi Območni gozdno-
gospodarski načrt 1991–2000 (GG Murska Sobota, 
1991) je predvideval golosečno gospodarjenje z 
nižinskimi gozdovi in izključno z umetno obnovo 
(Lejko, 1999). Velnar (1999) ugotavlja, da umetna 
obnova, ki v nižinskih gozdovih prevladuje, terja 
veliko sredstev za vlaganje. Po njegovem mnenju je 
naravna obnova mogoča le ponekod. Glavna težava 
naravnega pomlajevanja je konkurenca bogate 
zeliščne plasti ter preveč številna divjad, ki onemo-
goča naravno pomlajevanje ter z lupljenjem dreves 
povzroča škodo tudi v letvenjakih in drogovnjakih.

V zadnjih desetletjih so bile velika ovira za 
naravno pomlajevanje avtohtonih drevesnih vrst tudi 
tujerodne rastlinske vrste, ki se bodo v prihodnosti 
verjetno še razširile. Med najbolj razširjenimi inva-
zivnimi tujerodnimi vrstami so robinija, ameriški 
javor, kanadska in orjaška zlata rozga (Solidago 
canadensis, S. gigantea), amorfa (Amorpha fruti-
cosa), žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), 
japonski dresnik in njegov križanec češki dresnik 
(Falopia japonica, F. x bohemica), enoletna suho-
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letnica (Erigeron annuus) deljenolistna rudbekija 
(Rudbeckia lacinata) ter nekatere druge (Marinšek 
in sod., 2016; Marinšek in Kutnar, 2016). Zaradi 
invazivnih tujerodnih vrst so najbolj prizadeti goz-
dovi prednostnega habitatnega tipa 91E0* (Obrečna 
vrbovja, jelševja in jesenovja). Na splošno je v teh 
gozdovih neugodno tudi razmerje razvojnih faz, saj 
primanjkuje mladovij in debeljakov (Lejko, 1999). 

Poleg tega so se v zadnjem obdobju zelo razširile 
nekatere bolezni gozdnega drevja, ki načenjajo 
vitalnost nosilnih drevesnih vrst v gozdovih ob 
Muri. To so zlasti sušenje ozkolistnega jesena 
zaradi jesenovega ožiga (gliva Chalara fraxinea), 
odmiranje črne jelše zaradi jelševe sušice (glivo-
lika alga Phytophtora alni) (Piškur in sod., 2016), 
holandska brestova bolezen (Ophiostoma novo-
-ulmi in Ophiostoma ulmi) in hrastova pepelovka 
(Microsphaera alphitoides), ki otežuje pomlajevanje. 
Dob se suši tudi zaradi spremenjenih hidroloških 
razmer (Levanič, 1999). Posledično imajo presve-
tljeni debeljaki slabo in pomanjkljivo zasnovo, ki 
jo z objedanjem še dodatno onemogoča divjad.

Delovanje in stanje nižinskih gozdov je nepo-
sredno povezano z gibanjem podtalnice. Izvedeni 
hidromelioracijski posegi povzročajo hitrejši odtok 
površinskih voda, kar posredno vpliva tudi nižanje 
podtalnice. Ponekod na sušnejših rastiščih ozko-
listni jesen zamenjuje črno jelšo (Velnar, 1999). 
Celo za invazivno tujerodno robinijo je ugoto-
vljena visoka stopnja obolelosti zaradi različnih 
dejavnikov, gorski javor napada javorov rak (gliva 

Eutypella parasitica), na vitalnost večine dreves v 
obravnavanem območju ob Muri pa zelo vplivajo 
tudi mraznice (Armillaria spp.) (Ogris, 2016). Druge 
gozdnogojitvene težave v Murski šumi so po mnenju 
Sarjaša (2001) še sušenje topolov zaradi neprimer-
nih rastišč in hrošča rdeče topolovke, pomanjkljiva 
nega v preteklosti in posledično premajhne krošnje 
dreves, neustrezne oblike zmesi, katere vzrok je 
neustrezno pomlajevanje, nepravilno opravljena 
nega ter težave pri pomlajevanju.

Namen prispevka je oceniti trenutno stanje 
naravnega pomlajevanja v nižinskih gozdovih ob 
reki Muri. Želeli smo ugotoviti, katere drevesne 
vrste se pomlajujejo naravno in kolikšna je pojav-
nost teh vrst v zeliščni in grmovni plasti glede na 
rastišča oz. gozdne habitatne tipe (Natura 2000) in 
njihove podtipe. Cilj raziskave je prispevati k razvoju 
metodologije ugotavljanja in ocenjevanja pojavnosti 
ter obilnosti mladja in primerjati rezultate fitoce-
noloških popisov z metodo popisovanja mladja. 
Primerjava obeh metod je pri nas novost in tudi 
v tuji literaturi nismo zasledili podobnih raziskav.

2 MATERIALI IN METODE
2 MATERIALS AND METHODS

Raziskavo naravnega pomlajevanja smo opravili v 
dveh večjih strnjenih gozdnih predelih ob reki Muri: 
v predelu Murska šuma in Gornja Bistrica (slika 1). 
Skupna površina raziskovalnega območja je okoli 600 
ha. Podatke smo zbrali na 130 vzorčnih ploskvah, 
ki so bile za potrebe projekta GoForMura (Ferreira 
in Planinšek, 2016) sistematično razporejene v 
razmeroma ohranjenih gozdnih sestojih (slika 2).

Pomlajevanje drevesnih vrst smo ugotavljali v 
zeliščni in grmovni plasti sestojev dveh glavnih 
gozdnih habitatnih tipov Natura 2000 (GHT): 
•	 Obrečna	vrbovja,	 jelševja	 in	 jesenovja	(GHT	 
 91E0*) – znotraj tega smo ločili dva podtipa:  
 i) belovrbovja in ii) črnojelševja
 (Ta habitatni tip spada med prednostne  
 habitatne tipe Natura 2000, kar pomeni, da  
 moramo njegovemu stanju ohranjenosti  
 namenjati večjo pozornost kot drugim.)
•	 Poplavni	hrastovo-jesenovo-brestovi	gozdovi	 
 vzdolž velikih rek (GHT 91F0) – znotraj tega  
 smo ločili dva podtipa – i) vlažnejši, pogosteje  
 poplavljeni podtip tega GHT in ii) manj vlažen  
 podtip. (Slednji kaže  težnjo k GHT 91L0 Ilirski  

Slika 1: Območji raziskave nižinskih poplavnih gozdov 
ob reki Muri sta označeni z rdečima pikama. Skupna po-
vršina raziskovanega območja obsega približno 600 ha.
Figure 1: Study areas of the floodplain forests along the 
Mura River are marked with red dots. Total surface of 
the study area amounts to approximately 600 ha.
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 hrastovo-belogabrovi gozdovi in se večinoma  
 pojavlja zunaj poplavnega območja rek).

Podatke o pojavljanju in obilju mladja smo 
pridobili z uporabo dveh metod: s fitocenološkimi 
popisi in z metodo popisovanja mladja. Obe 
metodi smo izvedli na istih raziskovalnih ploskvah.

Fitocenološke popise smo naredili po stan-
dardni srednjeevropski metodi (Braun-Blanquet, 
1964). Velikost ploskev je bila 200 m2. V analizi 
pomlajevanja smo upoštevali samo drevesne vrste 
in njihovo pokrovnost v zeliščni in grmovni plasti. 
Zaradi razumevanja razvoja gozdov in trenutnega 
stanja ter perspektiv smo dodatno uporabili tudi 
podatke za drevesno plast. Za nadaljnje analize 
smo lestvico pokrovnosti pretvorili v povprečne 
deleže zastiranja (preglednica 1).

Pri metodi popisovanja mladja smo znotraj 
vsake raziskovalne ploskve (površina = 200 m2) 
popisali mladje posameznih drevesnih vrst na 
podploskvi s polmerom 3,09 m (površina = 
30 m2). Zaradi lažjega dela smo krog pri štetju 
razdelili na četrtine. Mladje smo razdelili v dve 
skupini, tj. nižje mladje (do 20 cm višine) in višje 
(prsni premer < 10 cm), več kot 20 cm višine. 
Prvi skupini mladja smo trem drevesnim vrstam 
z največjo pokrovnostjo slednjo tudi ocenili. 
Pokrovnost osebkov na vsaki ploskvi smo uvrstili 
v štiri razrede:
1 – mladje na ploskvi ni prisotno,
2 – mladje prekriva manj kot 25 % površine  
      ploskve,
3 – mladje prekriva 25 do 50 % površine ploskve,
4 – mladje prekriva več kot 50 % površine ploskve.

Višje mladje smo šteli po drevesnih vrstah, ki 
smo jih uvrstili v tri višinske razrede: od 0,2 do  
0,5 m, od 0,5 do 1,5 m in  več kot 1,5 m višine. 
Skupno število osebkov v višjem mladju na ploskvi 
smo preračunali v število na hektar. Na podlagi 
analiz slučajnostnih vzorcev smo za posamezni 
višinski razred ocenili naslednje površine hori-
zontalne projekcije krošenj: 
•	 osebek	od	0,2	do	0,5	m	višine	=	0,02	m2;
•	 osebek	med	0,5	m	do	1,5	m	višine	=	0,2	m2;
•	 osebek		več	kot	1,5	m	=	2	m2.
Osebke nižjega mladja smo obravnavali kot 
zeliščno plast, višjega mladja pa kot grmovno. 
Število preštetih osebkov posamezne drevesne 
vrste smo pomnožili s povprečno oceno površine 
pokrovnosti horizontalne projekcije krošnje ter 

Preglednica 1: Pretvorba ocen pokrovnosti rastlin iz 
Braun-Blanquetjeve skale v delež zastiranja rastlin, 
izražen v %.
Table 1: Transformation of plant cover-abundance 
estimates from Braun-Blanquet's scale into the share of 
plant cover in %.

Slika 2a in 2b: Lokacije raziskovalnih ploskev na območju poplavnih gozdov pri Gornji Bistrici (levo) in v 
Murski šumi (desno).
Figure 2a and 2b: Locations of research plots in the area of floodplain forests near Gornja Bistrica (left) and in 
Murska šuma (right).

Ocena Braun-
Blanquet Zastiranje (%)

Povprečna 
stopnja 

zastiranja (%)
+ 0,5 0,5
1 < 5 2,5
2 5 – 25 15
3 25 – 50 37,5
4 50 – 75 62,5
5 75 – 100 87,5
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izračunali njihovo pokrovnost na ploskev. Tako 
smo pridobili ocene pokrovnosti mladja na podlagi 
štetja osebkov, ki smo jih primerjali z ocenami 
mladja iz fitocenoloških popisov. Gostota mladja 
(št. osebkov/ha) je sicer natančnejša, vendar smo 
zaradi primerjave z drugo metodo, kjer nimamo 
podatka o številu osebkov, upoštevali izračunano 
pokrovnost posameznih osebkov.

3 REZULTATI
3 RESULTS

Rezultati naših raziskav pomlajevanja in vegetacije 
kažejo, da v gozdovih na območju Gornje Bistrice 
in Murske šume uspeva 22 različnih drevesnih 
vrst (preglednica 2). Večino vrst najdemo v vseh 
štirih vertikalnih sestojnih plasteh, nekaterih pa 
na celotnem raziskovanem območju v določenih 
plasteh območju ni. Bele vrbe ni v zeliščni plasti, 
ameriškega jesena ni v zgornji drevesni plasti, črne 
jelše ni v grmovni in zeliščni plasti, medtem ko 
črnega oreha, krhke vrbe (Salix fragilis) in lipovca 
(Tilia cordata) nismo zabeležili v zeliščni in zgornji 
drevesni plasti. Hruške drobnice (Pyrus pyraster) 
nismo našli v zeliščni in spodnji drevesni plasti 
(preglednica 2).

Pojavljanje drevesnih vrst je prikazano glede 
na raziskovane habitatne tipe (Natura 2000) in 
podtipe (v nadaljevanju so označeni kot GHT) 

ter sestojno plast z namenom boljšega pregleda 
nad stanjem ključnih drevesnih vrst za posa-
mezni GHT v odraslem sestoju (D1 – zgornja 
drevesna plast in D2 – spodnja drevesna plast) 
ter stanjem podmladka (G – grmovna plast in 
Z – zeliščna plast; preglednica 2). Ugotavljamo, 
da so po posameznih GHT vse ključne drevesne 
vrste v drevesni plasti trenutno razmeroma dobro 
zastopane, medtem ko je delež teh vrst v zeliščni 
in grmovni plasti nezadovoljiv za njihov obstoj v 
prihodnosti (definirano kot ohranitveno stanje). 
Trend drevesnih vrst, ki niso ključne drevesne vrste 
teh GHT, vendar so tod naravno vedno prisotne 
(beli gaber, gorski javor, čremsa, bukev, maklen 
in češnja (Prunus avium), nakazuje, da se širijo 
predvsem v obeh podtipih GHT 91F0. Bukev se 
pojavlja npr. v sestojih vlažnejšega podtipa GHT 
91F0 v zgornji drevesni plasti na 13,3 % ploskev, v 
grmovni plasti na 16,6 % ploskev, v zeliščni plasti 
pa na 13,3 %. Še močnejši trend širjenja oziroma 
pojavljanja nakazuje gorski javor, ki se v zgornji 
drevesni plasti sušnejšega podtipa GHT 91F0 
pojavlja na 10,0 % ploskev in v spodnji drevesni 
plasti na 20,0 % ploskev. V mladju (zeliščna (Z) 
in grmovna plast (G)) je prisoten že na približno 
polovici ploskev (Z: 45 %, G: 55 %). Vse to posre-
dno lahko nakazuje na spremenjene rastiščne in 
sestojne razmere, katerih vzroki so lahko različni. 

Slika 3: Poletni aspekt GHT Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (GHT 91E0*) – podtip ˝belovrbovje˝  
(foto: A. Marinšek)
Figure 3: Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)”(FHT 91E0*) – Salicetum albae subtype (photo: A. Marinšek)
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Podatki v preglednici 2 so kvantitativne narave 
in nakazujejo le prisotnost/odsotnost vrste v 
posameznem podtipu GHT. 

V nadaljevanju so navedene ocene pokrovnosti 
mladja (zeliščna in grmovna plast) drevesnih vrst 
po posameznih habitatnih tipih (Natura 2000) in 
podtipih (slike 4, 6, 8 in 10). Ocene pokrovnosti 
mladja so bile narejene z dvema različnima meto-
dama (fitocenološki popis, popisovanje mladja).

3.1 Obrečna vrbovja, jelševja in 
jesenovja (GHT 91E0*) – podtip 
˝belovrbovje˝ 

3.1 Alluvial forests with Alnus glutinosa and 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) (FHT 91E0) – 
Salicetum albae subtype

Pojavljanje drevesnih vrst v zeliščni plasti: Iz 
rezultatov analiz, ki smo jih naredili na podlagi 
fitocenoloških popisov in klasičnega popisovanja 
mladja (slika 4), lahko za GHT 91E0* - podtip 
˝belovrbovje˝ ugotovimo, da se v teh sestojih v 
zeliščni plasti pojavljajo naslednje drevesne vrste: 
ozkolistni jesen, češnja, čremsa, dob ter ameri-
ški javor. Vse naštete vrste se pojavljajo z nizko 
pokrovnostjo (od 0 do 1 %), izjema je le invazivna 
tujerodna drevesna vrsta ameriški javor, ki ga je 

relativno največ – več kot 1 %, a vseeno kaže, da 
se vse drevesne vrste v tem GHT izredno slabo 
pomlajujejo. Z nobeno od obeh metod popisova-
nja v zeliščni plasti nismo zaznali za GHT 91E0* 
nosilnih vrst: bele vrbe in črnega topola.

Pojavljanje drevesnih vrst v grmovni plasti: Z 
ugotavljanjem številčnosti in pokrovnosti dreve-
snih vrst smo s pomočjo fitocenoloških popisov v 
grmovni plasti GHT 91E0* – podtip ̋ belovrbovje˝ 
evidentirali deset različnih drevesnih vrst: ameriški 
javor, ameriški jesen, ozkolistni jesen, črni oreh, 
črni topol, češnja, čremsa, bela vrba, krhka vrba 
(Salix fragilis) in dolgopecljati brest.

S pomočjo metode popisovanja mladja smo 
ugotovili osem različnih drevesnih vrst, ki se poja-
vljajo v grmovni plasti: ameriški javor, črna jelša, 
ozkolistni jesen, črni topol, čremsa, dob, robinija in 
bela vrba (slika 4). Rezultati slednje kažejo, da se v 
grmovni plasti tega GHT pojavlja veliko drevesnih 
vrst, vendar z zelo majhno povprečno pokrovnostjo. 
V primeru rezultatov, ki jih daje metoda s fitoce-
nološkimi popisi, smo ugotovili več drevesnih vrst 
v grmovni plasti ter zelo podobne rezultate glede 
pokrovnosti prisotnih drevesnih vrst. Po relativno 
malo višji povprečni pokrovnosti izstopata ameriški 
javor z malo manj kot 2 % pokrovnostjo in ozkolistni 
jesen z 2,5 % pokrovnostjo (slika 4).

3.2 Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja 
(GHT 91E0*) – podtip ˝črnojelševje˝ 

3.2 Alluvial forests with Alnus glutinosa and 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)” (FHT 91E0) – 
Alnetum glutinosae subtype 

Pojavljanje drevesnih vrst v zeliščni plasti: Z 
metodo fitocenoloških popisov smo v zeliščni 
plasti GHT 91E0*, podtip ̋ črnojelševje˝, evidenti-
rali 14 drevesnih vrst, ki se v povprečju pojavljajo 
z majhno povprečno pokrovnostjo (vse z manj kot 
0,5 %; slika 6). To so: maklen, ameriški javor, gorski 
javor, beli gaber , bukev, ameriški jesen, ozkolistni 
jesen, črni oreh, beli topol, češnja, čremsa, dob, 
robinija in dolgopecljati brest.

Z metodo popisovanja mladja smo evidentirali 
le štiri drevesne vrste v zeliščni plasti (slika 6): 
maklen, ozkolistni jesen, dob in dolgopecljati 
brest. Tudi v tem primeru niti ena vrsta nima 
povprečne pokrovnosti večje od 1 %.

Slika 4: Pojavljanje drevesnih vrst v zeliščni in grmovni 
plasti v prednostnem habitatnem tipu 91E0* (Obrečna 
vrbovja, jelševja in jesenovja – podtip ˝belovrbovje˝), 
izraženo s povprečno pokrovnostjo vrst. Podatki 
prikazujejo rezultate, dobljene z obema metodama.
Figure 4: Occurrence of tree species in the herbaceous and 
shrub layers in the 91E0* type (Alluvial forests with Alnus 
glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) – Salicetum albae subtype), 
expressed with the mean species plant cover. The data 
present results, acquired by both methods.
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Preglednica 2: Pojavljanje drevesnih vrst na raziskovanem območju ob Muri po gozdnih habitatnih tipih in se-
stojnih plasteh (D1 – zgornja drevesna plast, D2 – spodnja drevesna plast, G – grmovna plast, Z – zeliščna plast). 
Največji deleži odstotkov ploskev, kjer se pojavljajo posamezne drevesne vrste v posamezni plasti, so označeni 
krepko. V preglednici so od 22 različnih drevesnih vrst navedene le tiste, ki se vsaj v enem GHT in vsaj v eni 
vertikalni plasti pojavijo na 1/5 ploskev ali več.
Table 2: Occurrence of tree species in the studied area along the Mura River, according to habitat types and stand 
layers (D1 – upper tree layer, D2 – lower tree layer, G – shrub layer, Z – herbaceous layer). The highest shares of 
plot percentage, where individual tree species in an individual layer are present, are marked bold. In the table, only 
those tree species of the 22 diverse ones, that occur at least in one FHT and in at least one vertical layer on an 1/5 
or more plot, are listed.

 GHT 91E0 – bvrb. 91E0 – jelš. 91F0 – -vlažen 91F0  – suh

ŠT. POPISOV 30 30 30 40

Vrste  plast % ploskev % ploskev % ploskev % ploskev

maklen D1 0 3,3 3,3 12,5

maklen D2 0 23,3 33,3 57,5

maklen G 0 26,7 46,7 75,0

maklen Z 0 20,0 40,0 47,5

ameriški javor D1 3,3 0 3,3 0

ameriški javor D2 33,3 36,7 20,0 2,5

ameriški javor G 23,3 33,3 36,7 2,5

ameriški javor Z 13,3 10,0 16,7 2,5

gorski javor D1 0 3,3 13,3 10,0

gorski javor D2 0 10,0 10,0 20,0

gorski javor G 0 10,0 30,0 55,0

gorski javor Z 0 3,3 16,7 45,0

črna jelša D1 0 53,3 6,7 10,0

črna jelša D2 16,7 36,7 10,0 2,5

črna jelša G 0 3,3 6,7 0

črna jelša Z 0 0 3,3 2,5

beli gaber D1 0 0 13,3 52,5

beli gaber D2 0 13,3 36,7 62,5

beli gaber G 0 10,0 23,3 45,0

beli gaber Z 0 3,3 23,3 47,5

bukev D1 0 0 13,3 5,0

bukev D2 0 0 10,0 7,5

bukev G 0 0 16,7 20,0

bukev Z 0 6,7 13,3 22,5
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ozkolistni jesen D1 6,7 63,3 66,7 50,0

ozkolistni jesen D2 13,3 56,7 40,0 20,0

ozkolistni jesen G 13,3 40,0 40,0 47,5

ozkolistni jesen Z 6,7 26,7 53,3 55,0

črni topol D1 23,3 3,3 10,0 0,0

črni topol D2 6,7 0 0 0

črni topol G 3,3 0 0 2,5

črni topol Z 0 0 3,3 0

češnja D1 0 0 3,3 0

češnja D2 3,3 0 0 7,5

češnja G 3,3 3,3 13,3 27,5

češnja Z 3,3 3,3 0 10,0

čremsa D1 0 6,7 0 0

čremsa D2 16,7 53,3 36,7 5,0

čremsa G 20,0 50,0 53,3 7,5

čremsa Z 6,7 16,7 20,0 2,5

dob D1 0 10,0 76,7 72,5

dob D2 0 6,7 13,3 5,0

dob G 0 6,7 16,7 17,5

dob Z 20,0 26,7 56,7 52,5

robinija D1 3,3 16,7 23,3 0

robinija D2 0 10,0 30,0 0

robinija G 0 0 6,7 0

robinija D2 0 3,3 3,3 0

bela vrba D1 80,0 3,3 6,7 0

bela vrba D2 56,7 3,3 0 0

bela vrba G 20,0 0 0 0

bela vrba Z 0 0 0 0

dolgopecljati brest D1 10,0 13,3 16,7 2,5

dolgopecljati brest D2 16,7 53,3 63,3 37,5

dolgopecljati brest G 10,0 63,3 63,3 65,0

dolgopecljati brest Z 0 30,0 36,7 40,0

Marinšek, A., Kutnar, L., Belak, D., Mali, B.: Problematika naravnega pomlajevanja avtohtonih drevesnih vrst 
v poplavnih gozdovih ob reki Muri



GozdVestn 76 (2018) 3116

Pojavljanje drevesnih vrst v grmovni plasti: 
Stanje v grmovni plasti, ki smo ga ugotovili z ana-
lizo fitocenoloških popisov (slika 6), kaže, da je še 
vedno prisotno veliko drevesnih vrst (12), vendar 
imajo le štiri od njih relativno večjo povprečno 
pokrovnost (od 1 do 5 %). To so maklen, ameriški 
javor, čremsa in dolgopecljati brest.

Z metodo popisovanja mladja smo v grmovni 
plasti evidentirali 14 drevesnih vrst (slika 6): maklen, 
ameriški javor, gorski javor, črna jelša, beli gaber, 
bukev, ozkolistni jesen, črni oreh, češnja, čremsa, 
dob, robinija, bela vrba in dolgopecljati brest. Vse 
naštete vrste se v grmovni plasti tega GHT pojavljajo 
večinoma na manj kot polovici ploskev (preglednica 
2) ter z  majhno pokrovnostjo (slika 6). Izjema je 
dolgopecljati brest, katerega povprečna pokrovnost 
je po prvi metodi 5 % in po drugi 2 % (slika 6).

3.3 Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi 
gozdovi (GHT 91F0) – vlažnejši, 
pogosteje poplavljeni podtip 

3.3 Riparian mixed forests of Quercus robur, 
Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior or Fraxinus angustifolia, along 
the great rivers” (GHT 91F0) – more 
humid and frequently flooded subtype

Pojavljanje drevesnih vrst v zeliščni plasti: Rezul-
tati analize, dobljeni z metodo fitocenoloških popisov 
in z metodo popisovanja mladja (slika 8), kažejo, da 

se dob, ki je nosilna vrsta tega GHT, pomlajuje izre-
dno slabo. Čeprav smo ga z metodo fitocenoloških 
popisov zaznali na 56,7 % ploskev (preglednica 2), 
analiza pokrovnosti kaže na izredno majhen odstotek 
pokrovnosti (0,5 %; slika 8). Pokrovnost, ugotovljena 
s popisovanjem mladja, kaže malo višji odstotek  
(od 1,5 do 2 %) (slika 8), vendar je to še vedno zelo 
majhna vrednost.

Slika 6: Pojavljanje drevesnih vrst v zeliščni in grmovni 
plasti v prednostnem habitatnem tipu 91E0* (Obrečna 
vrbovja, jelševja in jesenovja – podtip ˝črnojelševje˝), 
izraženo s povprečno pokrovnostjo vrst. Podatki 
prikazujejo rezultate, dobljene z obema metodama.
Figure 6: Occurrence of tree species in the herbaceous and 
shrub layers in the priority 91E0* forest habitat type (Al-
luvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – Alnetum 
glutinosae subtype), expressed with the mean species plant 
cover. The data present results, acquired by both methods.

Slika 5: GHT Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (GHT 91E0*) – podtip ˝črnojelševje˝ (foto: A. Marinšek)
Figure 5: FHT “Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)” (FHT 91E0) – Alnetum glutinosae subtype (photo: A. Marinšek)
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Z metodo fitocenoloških popisov smo ugotovili 
14 različnih drevesnih vrst, med katerimi imajo 
relativno največji povprečni delež zastiranja maklen, 
bukev, ozkolistni jesen in dolgopecljati brest. Sle-
dnji ima najvišjo vrednost povprečne pokrovnosti 
– okrog 2 %, medtem ko imajo vse  drugee vrste 
povprečno pokrovnost  manjšo od 1 %.

Rezultati analize, narejene z metodo popisova-
nja mladja, kažejo, da smo z njo ugotovili sedem 
drevesnih vrst (slika 8), ki kažejo na malo večji, 
a še vedno zanemarljiv delež drevesnih vrst v 
zeliščni plasti. Največji delež pokrovnosti imajo 
naslednje vrste: maklen, gorski javor, beli gaber, 
bukev, ozkolistni jesen in dob.

Pojavljanje drevesnih vrst v grmovni plasti: 
Rezultati analize obeh metod (slika 8) kažejo 
podoben scenarij pomlajevanja v tem podtipu 
GHT 91F0. Čeprav smo s prvo metodo zaznali in 
evidentirali 14 različnih drevesnih vrst in z drugo 
devet (Slika 8), lahko sklepamo, da  poteka razvoj 
podmladka v smeri jesenovo-brestovih gozdov s 
primesjo gorskega javorja, maklena, ameriškega 
javorja in čremse. Naravno pomlajevanje doba je 
tudi v tem podtipu okrnjeno in pičlo, saj smo ga 
našli le na 16,7 % ploskev (preglednica 2), njegova 
povprečna pokrovnost pa je izredno majhna. Z 
obema metodama smo ocenili njegovo povprečno 
zastiranje na 0,1 % (slika 8), kar v povprečju 

pomeni le nekaj primerkov na celotni ploskvi.
V grmovni plasti smo bukev zabeležili na  

16,7 % raziskovalnih ploskev in na 13,3 % ploskev 
v zeliščni plasti (preglednica 2), pri čemer obe 
metodi kažeta na večjo povprečno pokrovnost 
bukve v zeliščni plasti (slika 8). Gorski javor se v 
grmovni plasti pojavlja na tretjini vseh razisko-
valnih ploskev (preglednica 2).

Slika 8: Pojavljanje drevesnih vrst v zeliščni in grmovni 
plasti v habitatnem tipu 91F0 (Poplavni hrastovo-je-
senov-brestovi gozdovi – vlažnejši podtip), izraženo 
s povprečno pokrovnostjo vrst. Podatki prikazujejo 
rezultate, dobljene z obema metodama.
Figure 8: Occurrence of tree species in the herbaceous and 
shrub layers in the more humid and frequently flooded 
subtype of 91F0* habitat type, expressed with the mean 
species plant cover. The data present results, acquired 
by both methods.

Slika 7: Spomladanski aspekt vlažnejšega in pogosteje poplavljanega podtipa GHT - Poplavni hrastovo-jesenovo-
-brestovi gozdovi (foto: A. Marinšek)
Figure 7: Spring appearance of the more humid and frequently flooded subtype of FHT 91F0 “Riparian mixed 
forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the 
great rivers” (photo: A. Marinšek)
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3.4 Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi 
gozdovi (GHT 91F0) – manj vlažen 
podtip

3.4 Riparian mixed forests of Quercus robur, 
Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior or Fraxinus angustifolia, along 
the great rivers” (FHT 91F0) – less humid 
subtype

Gozdovi tega podtipa uspevajo na najbolj dvignje-
nih rastiščih in so od reke Mure in njenih mrtvic 
v povprečju najbolj oddaljeni. To so rastišča, ki 
so relativno najmanj vlažna od obravnavanih 
GHT v teh gozdovih. Glavne drevesne vrste v 
drevesni plasti sta nadstojna dob in ozkolistni 
jesen ter večinoma podstojna beli gaber in maklen 
(preglednica 2).

Pojavljanje drevesnih vrst v zeliščni plasti: 
Z metodo fitocenoloških popisov smo v zeliščni 
plasti tega podtipa GHT 91F0 evidentirali sedem 
različnih drevesnih vrst. Povsem iste drevesne vrste 
smo evidentirali z metodo popisovanja mladja 
(slika 10): maklen, gorski javor, beli gaber, bukev, 
ozkolistni jesen, dob ter dolgopecljati brest. V 
grobem so razlike le v oceni povprečne pokrov-
nosti, kjer so ocene, dobljene s prvo metodo, 
nižje za vse vrste (slika 10). Glede na analizo 
pomlajevanja v zeliščni plasti, narejeni po metodi 
fitocenoloških popisov,  lahko ugotovimo, da se 

v tem podtipu GHT najbolje pomlajuje maklen 
s povprečno pokrovnostjo 2 % ter beli gaber, 
ozkolistni jesen in dolgopecljati brest s povprečno 
pokrovnostjo okoli 1 %.

Rezultati, pridobljeni z metodo popisovanja 
mladja, pa kažejo večjo povprečno pokrovnost 
vrst: maklen (6,5 %), gorski javor (2 %), beli gaber 
(4,7 %), ozkolistni jesen (3,5 %), dob (1,5 %) ter 
dolgopecljati brest (okoli 2 %).

Slika 10: Pojavljanje drevesnih vrst v zeliščni in grmovni 
plasti v GHT 91F0 (manj vlažen podtip), izraženo s 
povprečno pokrovnostjo posameznih vrst. Podatki 
prikazujejo rezultate, dobljene z obema metodama.
Figure 10: Occurrence of tree species in the herbaceous 
and shrub layers in the less humid subtype of FHT 91F0*, 
expressed with the mean species plant cover. The data 
present results, acquired by both methods.

Slika 9: Spomladanski aspekt manj vlažnega podtipa GHT 91F0 – Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi 
(foto: A. Marinšek)
Figure 9: Spring appearance of the less humid subtype of FHT 91F0 – “Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus 
laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers” (photo: A. Marinšek)
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Pojavljanje drevesnih vrst v grmovni plasti: 
Analiza naravnega pomlajevanja po metodi 
fitocenoloških popisov (slika 10) kaže, da se v 
grmovni plasti tega podtipa GHT pojavlja devet 
drevesnih vrst. Najbolj obilen je maklen, saj se 
pojavlja na 75 % ploskev (preglednica 2) in s 
povprečno vrednostjo pokrovnosti skoraj 9 %. 
Sledijo mu ozkolistni jesen (2 %), gorski javor  
(1,5 %), beli gaber (1 %), dolgopecljati brest  
(1 %) ter  druge vrste, ki se pojavljajo le  
sporadično. Dob, kot nosilna vrsta tega GHT,  
se v grmovni plasti pojavlja na 17,5 %  
raziskovanih ploskev in ima  majhno povprečno 
pokrovnost.

Iz primerjave rezultatov za dob iz preglednice 
2 ter slike 10, ki prikazujejo stanje povprečne 
pokrovnosti posameznih drevesnih vrst v zeliščni 
in grmovni plasti v sestojih manj vlažnega podtipa 
GHT 91F0, lahko ugotovimo, da se dob v zeliščni 
plasti sicer pojavlja na polovici obravnavanih  
ploskev, vendar je njegova pokrovnost zelo  
majhna – v povprečju le 0,5 %.

4 RAZPRAVA
4. DISCUSSION

4.1 Problematika naravnega 
pomlajevanja

4.1 Natural regeneration problematics

Rastišča v Murski šumi so zelo rodovitna (Sarjaš, 
2001), zato imajo gozdovi na tem skrajnem 
severovzhodnem delu Slovenije pomembno eko-
nomsko in ekološko vlogo. Po mnenju Sarjaša 
(2001) so gozdnogojitvene težave, ki se poja-
vljajo v Murski šumi, večinoma odraz  minulega 
gospodarjenja s temi gozdovi, zlasti golosekov v 
obdobju 1919–1941, ter golosekov in zasajevanja 
s klonskimi topoli v 70. letih. Tretji niz težav je 
nastal v obdobju 1970–1980, v katerem so bile  
narejene obširne hidromelioracije v neposredni 
bližini Murske šume. Le-te so znižale nivo pod-
talnice in domnevno povzročile sušenje doba, ki 
je ena ključnih drevesnih vrst Murske šume. Po 
letu 1980 sta se povečala gostota divjadi, predvsem 
jelenjadi, ki je oteževala in onemogočala naravno 
pomlajevanje in preraščanje osebkov iz mladja v 
druge razvojne faze. 

GHT 91E0* – Obrečna vrbovja, jelševja in 
jesenovja (oba podtipa)

Majhno pokrovnost drevesnih vrst v mladju 
podtipa »belovrbovje« pripisujemo čezmerni raz-
raščenosti invazivnih tujerodnih vrst (Marinšek in 
sod., 2016), ki so v nižinskih poplavnih gozdovih 
največji zaviralec naravnega pomlajevanja. Na 
splošno je za Mursko šumo M. Wraber že leta 1951 
ugotavljal, da ˝se zeliščni plevel razrašča 1 do 2 m 
visoko in tako na gosto, da se v njegovi goščavi brez 
človeške pomoči pač težko uveljavi naravni gozdni 
podmladek. Za umetno obnovo površin je treba plevel 
vztrajno trebiti več let, dokler ga gozdni pomladek 
ne preraste. Med plevelom se mestoma dominantno 
uveljavljata velika kopriva (Urtica dioica) in pozna 
zlata rozga (Solidago serotina)˝. Slednja je sinonim 
za orjaško zlato rozgo (Solidago gigantea), s tem pa 
smo dobili dokaz, da je vsaj ta tujerodna vrsta že 
takrat oteževala naravno pomlajevanje avtohtonih 
drevesnih vrst. Trenutno je v gozdovih ob Muri 
vsaj 15 invazivnih tujerodnih vrst na nivoju rodov 
(Marinšek in sod., 2016, Marinšek in Kutnar, 2017). 
Fitocenološki popisi sestojev s teh rastišč kažejo, 
da so visoke steblike invazivnih tujerodnih vrst v 
zeliščni in grmovni plasti glavni razlog za skro-
mno naravno pomlajevanje avtohtonih drevesnih 
vrst. Skromno naravno pomlajevanje v tem GHT 
nakazuje, da je naravna obnova v teh sestojih zelo 
otežena. Le del teh sestojev se naravno obnavlja s 
skromnim deležem ozkolistnega jesena v grmovni 
plasti (13,3 % ploskev – preglednica 2) ter s pomo-
čjo invazivnega tujerodnega ameriškega javorja  
(23,3 % ploskev – preglednica 2), ki pa je zaradi 
svojega tujerodnega izvora in invazivnega značaja 
v teh sestojih nezaželen.

Analiza mladja v podtipu ˝črnojelševje˝ s 
pomočjo obeh metod kaže, da smo v veliki meri 
obravnavali sekundarna jelševja, ki so jih z umetno 
obnovo osnovali na vlažnejših rastiščih jesenovih in 
brestovih, morda celo dobovih gozdov. Črna jelša se 
ne pomlajuje, pomlajujejo pa se drevesne vrste prej 
omenjenih gozdov. Rezultati obeh metod kažejo, 
da se ti gozdovi razvijajo v smer brestovo-jesenovih 
gozdov s podstojnim maklenom in čremso (Pruno 
padi-Fraxinetum in Fraxino-Ulmetum allietosum 
ursini) ob predpostavki, da bo zdravstveno stanje 
jesena in bresta v prihodnosti zadovoljivo.
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GHT 91F0 Poplavni hrastovo-jesenovo- 
brestovi gozdovi – vlažnejši, pogosteje 
poplavljeni podtip
Sušenje doba in propadanje dolgopecljatega bresta 
ter ozkolistnega jesena sta ena od ključnih gozdno-
gojitvenih težav. Na stanje nezadržnega nazadovanja 
dobovih sestojev ob Muri je opomnil že M. Wraber 
(1951). Sarjaš je leta 2001 predvideval, da se bo 
sušenje doba predvidoma prenehalo z novimi 
generacijami doba, ki bodo imele koreninski 
sistem prilagojen na sedanji vodni režim, vendar 
naša raziskava kaže, da se dob v nobenem od teh 
tipov gozdov ni pomladil in se tudi trenutno ne 
pomlajuje zadostno. Trenutno zdravstveno stanje 
dobov v gozdovih ob Muri je slabo (Ogris, 2016), 
saj počasi hirajo, kar samo potrjuje izsledke prej-
šnjih raziskav (npr. Jurc, 1999). Hiranje dobov je 
posledica kompleksne bolezni, za katero je značilno, 
da več škodljivih dejavnikov deluje sinergistično, 
kumulativno ali v zaporedju (Jurc, 1999).

Ob propadanju dolgopecljatega bresta lahko 
upamo, da bo na območju vsaj nekaj osebkov 
odpornih proti holandski brestovi bolezni, zato 
so že v preteklosti ohranjali in pospeševali vse 
dolgopecljate breste, ne glede na kakovost. Nekateri 
so menili, da bodo z vztrajnim nižanjem nivoja 
podtalnice v prihodnosti verjetno nastale rastiščne 
razmere, ki ne bodo omogočale tako bujne rasti 
zeliščnega sloja (npr. Lejko, 1999). Vendar kljub 
morebitnim spremembam teh rastišč lahko tudi 
v prihodnosti pričakujemo, da bodo prilago-
dljive invazivne tujerodne rastlinske vrste zelo 
ovirale pomlajevanje drevesnih vrst. Kot kaže, 
bo za obstoj dobovih gozdov na tem območju 
potrebna umetna obnova z dobom. Med najbolj 
ogroženimi drevesnimi vrstami v zadnjem času 
na tem območju je ozkolistni jesen, ki propada 
zaradi jesenovega ožiga (Ogris, 2016). Poleg jesena 
je zaradi fitoftor ogrožena črna jelša (Ogris, 2016; 
Piškur in sod., 2016). Visoko stopnjo obolelosti je 
Ogris (2016) ugotovil tudi za robinijo, ki vitalnost 
po vsej verjetnosti izgublja zaradi glivičnih okužb 
ter zaradi razmeroma kratke življenjske dobe.

Ugotavljamo, da gre razvoj gozda tudi v tem 
primeru v smeri asociacije Fraxino-Ulmetum. Če 
se bo stanje ozkolistnega jesena zaradi jesenovega 
ožiga še poslabševalo, predvidevamo, da bo razvoj 
teh sestojev potekal v brestove gozdove s primesjo 

invazivnega tujerodnega ameriškega javorja ter 
gorskega javorja; seveda ob predpostavki, da teh 
sestojev ne bo preveč prizadela holandska brestova 
bolezen. Na podlagi rezultatov predvidevamo, da 
se bo zaradi spreminjajočega padavinskega in 
temperaturnega režima in zmanjševanja višine 
podtalnice začel povečevati delež bukve.

GHT 91F0 Poplavni hrastovo-jesenovo- 
brestovi gozdovi – manj vlažen podtip
Različne raziskave v Murski Šumi (Mavsar, 1999; 
Levanič, 1999) ter rezultati popisa stanja gozdov 
v letu 1999 v Murski šumi kažejo, da je bil dob 
najbolj poškodovana drevesna vrsta, trenutno pa 
je še vedno v fazi počasne izgube vitalnosti. Kot 
splošne vzroke za  zmanjšano vitalnost in sušenje 
doba za evropski prostor navajajo žuželke, patogene 
glive v tleh, ekstremne  podnebne razmere (mraz, 
suša), neprimerna rastišča, nihanje podtalnice, spre-
membe okolja in onesnaženost tal in zraka (Innes, 
1993). Jurc (1999) glede gojitvenih ukrepov pri 
dobu ugotavlja, da zamujena redčenja povzročajo 
majhne krošnje dreves, zaradi česar se drevesa prej 
posušijo. Večje presvetljevanje sestojev po drugi 
strani ugodno vpliva na gradacije defoliatorjev. 
Splošno mnenje je, da morajo biti redčenja zgo-
dnja, pogosta in neintenzivna, vendar Matić (1996) 
predlaga spremembo v ̋ zgodnja, redka in močna˝. 

Analiza bolezni drevja v gozdovih ob Muri 
(Ogris, 2016) je pokazala, da sta najbolj zdravi 
drevesni vrst beli gaber in maklen. Skupaj z 
izsledki te raziskave lahko zaključimo, da bosta 
obe drevesni vrsti nosilni na rastiščih podtipa 
tega GHT, če bomo sestoje prepuščali naravni 
obnovi. Naša analiza pomlajevanja je pokazala 
tudi, da v prihodnosti v vrstni sestavi vedno bolj 
lahko računamo na gorski javor in bukev, katerih 
pomlajevanje je trenutno relativno bujno na manj 
vlažnih rastiščih. Obe vrsti bi vsaj delno lahko 
zapolnili vrzel zaradi propadanja sedanjih nosilnih 
vrst. Medtem ko pri bukvi v zgornji drevesni plasti 
niso odkrili nobenih zdravstvenih posebnosti, 
se pri gorskem javorju, pri starosti okoli 25 let, 
začenja pojavljati zmanjševanje vitalnosti, kar je 
posledica javorovega raka (Ogris, 2016).

Slika 10 kaže, da se v teh gozdovih v prihodnosti 
dob po naravni poti ne bo izoblikoval kot nosilna 
drevesna vrsta manj vlažnega podtipa GHT 91F0. 

Marinšek, A., Kutnar, L., Belak, D., Mali, B.: Problematika naravnega pomlajevanja avtohtonih drevesnih vrst 
v poplavnih gozdovih ob reki Muri



GozdVestn 76 (2018) 3 121

Podatki, pridobljeni z obema metodama, kažejo, 
da sta razmeroma obetavni vrsti v teh gozdovih le 
gorski javor in dolgopecljati brest. Na podlagi tega 
predvidevamo, da se bo tudi tu razvila sušnejša oblika 
združbe Ulmo-Fraxinetum, z večjo primesjo gorskega 
javorja v zgornji drevesni plasti ter belim gabrom in 
maklenom v polnilnem sloju. Na določenih rastiščih 
znotraj tega GHT lahko vse bolj pričakujemo večji 
večji delež bukve, saj smo jo zabeležili na 20 % raz-
iskovanih ploskev (preglednica 2). Predvidevamo, 
da ji bodo spreminjajoče se rastiščne razmere vedno 
bolj ustrezale (pogostejše suše in  znižanje nivoja 
podtalnice). Dob bo verjetno počasi iz teh sestojev 
izginil (če upoštevamo naše analize), če ga ne 
bomo pospeševali umetno ali mu z zanj ustreznimi 
gojitvenimi tehnikami omogočili boljše naravno 
pomlajevanje (npr. velikopovršinsko odpiranje 
sestojev). Morda bi bilo smiselno razmišljati tudi 
o umetni obnovi z gradnom (Quercus petraea).

4.2 Primerjava in ocena natančnosti 
primerjanih metod glede 
ocenjevanja pokrovnosti mladja

4.2 Comparison and estimation of the 
accuracy of the comparative methods 
with regard to the young growth cover

Obe metodi ocenjevanja pokrovnosti oz. obilja 
mladja v zeliščni in grmovni plasti, ki smo ju 
uporabili v tej raziskavi, smo opravili na istih raz-
iskovanih ploskvah (130 ploskev), le z različnimi 
popisnimi (referenčnimi) površinami. V študiji 
so se pokazale določene prednosti in slabosti 
posamezne metode (preglednica 2). 

4.2.1   Metoda popisovanja mladja
4.2.1   Regeneration survey method

Prednosti: zaznanih več višinskih razredov mladja, 
na podlagi katerih lahko sklepamo na splošno 
prehajanje v višje plasti ter ugotovimo natančnejše 
rezultate gostot mladja.
Slabosti: površine, na katerih štejemo mladje, so v 
primerjavi z metodo fitocenoloških popisov manjše, 
zato smo s to metodo večinoma zaznali manj vseh 
drevesnih vrst (glavne drevesne vrste smo primer-
ljivo zajeli z obema metodama!). Metoda ni natančna 
pri mladju do višine 20 cm, kjer so kategorije 
pokrovnosti razdeljene na razrede z razmakom 25 
%. V tem primeru lahko tudi samo en osebek pade 
v kategorijo 25 %.  Tako lahko dobimo precenjene 
rezultate pokrovnosti posameznih drevesnih vrst. 

4.2.2   Metoda fitocenoloških popisov
4.2.2   Method of phytocoenological relevés

Prednosti: razmeroma hitra metoda, večja popi-
sovalna površina (200 m2), možnost zajema več 
vrst (popis tudi drugih rastlinskih vrst, ne samo 
drevesnih), podatki, dobljeni s to metodo, dajo 
širši vpogled v stanje gozdnega sestoja (podatki 
o drevesni plasti, sklenjenosti krošenj, drevesni 
sestavi, obliki sestoja, celotni floristični sestavi, …)
Slabosti: bolj robustna metoda – ne dobimo gostot 
mladja, temveč le pokrovnost posameznih vrst, za 
metodo je potrebno botanično in fitocenološko 
predznanje, bolj natančna za osebke v mladju 
(trije razredi stopnje pokrovnosti znotraj 25 % 
pokrovnosti) in manj v grmovni plasti, saj so za 
razliko od prejšnje metode odstotki pokrovnosti, 

Preglednica 3: Primerjava metode popisovanja mladja in metode fitocenoloških popisov
Table 3: Comparison of regeneration survey method and method of phytocoenological relevés

Metoda popisovanja mladja Metoda fitocenoloških popisov

+ – + –

zajem več višinskih 
razredov mladja

površina zajema podat-
kov je manjša (30 m2)

površina zajema podat-
kov je večja (200 m2)

potrebno botanično in 
fitocenološko znanje 

popisovalca
bolj natančno število 

osebkov mladja/ha nad 
20 cm višine

zaznano nižje število 
vseh drevesnih vrst

časovno ugodnejša 
metoda

metoda ne poda nepo-
srednega št. osebkov/ha

(preveč) robustna meto-
da za mladje do 20 cm

dobimo širšo podobo 
floristične zgradbe 
gozdnega sestoja

(preveč) robustni razredi 
pokrovnosti v mladju 
(razredi, širine 25 %)
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ki jih dobimo iz ocen pokrovnosti, zelo široki 
(razredi, širine 25 %) (preglednica 3).

Ugotavljamo, da dobimo v primerjavi rezultatov 
metode popisovanja mladja z rezultati metode 
fitocenološkega popisovanja razmeroma podobne 
rezultate ocen povprečne pokrovnosti mladja. S 
tega stališča menimo, da je za relativno hitro in 
grobo oceno stanja mladja in njegove pokrovnosti 
metoda fitocenoloških popisov ustrezna za oceno 
uspešnosti pomlajevanja in obenem nakazuje 
razvoj sestojev z vidika drevesne vrstne sestave.

Namen raziskave je bil, da bi ugotovili, ali je 
metoda fitocenoloških popisov ustrezna in pri-
merljiva z metodo popisovanja mladja, ko imamo 
na voljo samo fitocenološke popise. Prepričani 
smo, da ta metoda daje razmeroma dobro oceno 
pomlajevanja drevesnih vrst in lahko do neke mere 
nadomesti metodo popisovanja mladja.

5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION

Sedanje stanje in drevesna sestava odraslih gozdov 
ob Muri je rezultat tudi prejšnjega gospodarjenja, 
ki je v veliki meri temeljil na golosečnem načinu 
gospodarjenja in umetni obnovi gozda. Na tak 
način so nastali sestoji doba, ozkolistnega jesena, 
pa tudi sestoji tujerodnih drevesnih vrst. Precej 
napačna je predstava, da so to bolj ali manj naravni 
ostanki poplavnih gozdov, katerih razvoj poteka 
naprej v isti smeri. Raziskave kažejo, da razvoj 
v vseh obravnavanih GHT in njihovih podtipih, 
večinoma ne  poteka v smeri ugodnega stanja 
ohranjenosti GHT. Če v prihodnosti ne bomo 
aktivno, predvsem z umetno obnovo, zaščito pred 
divjadjo in obžetvijo usmerjali razvoja teh gozdov, 
lahko v prav vseh GHT pričakujemo spremembe v 
drevesni sestavi. V takem primeru bodo na dobovih 
rastiščih prevladali sestoji belega gabra in maklena, 
v hrastovo-jesenovo-brestovih gozdovih morda le 
dolgopecljati brest in čremsa, v obrečnih vrbovjih, 
jelševjih in jesenovjih pa morda le ameriški javor 
in strnjeni sestoji visokih steblik invazivnih tuje-
rodnih rastlinskih vrst, ki ne dopuščajo naravnega 
pomlajevanja drevesnim vrstam. To je najbolj 
pesimističen scenarij, resnica bo najbrž nekje vmes.

Ne le preveliko izkoriščanje in napačno gospo-
darjenje v preteklosti, temveč tudi sodobne nako-

pičene težave v obliki bolezni, škodljivcev (Ogris, 
2016) in invazivnih tujerodnih vrst v obmurskih 
gozdovih, katerih vpliv se bo pokazal šele čez čas, 
so zagotovilo, da je Wraberjeva (1951) misel, da je 
˝Prekmurje za vnetega gojitelja gozda obljubljena 
dežela, kjer mu ne bo nikoli zmanjkalo dela, pa 
tudi ne uspehov in razočaranj˝ še vedno aktualna.

6 POVZETEK
Problematiko naravnega pomlajevanja smo obrav-
navali v dveh večjih strnjenih kompleksih ob reki 
Muri, v Murski šumi in Gornji Bistrici s skupno 
površino okrog 600 hektarjev. Analizirali smo 
pomlajevanje drevesnih vrst v različnih habitatnih 
tipih gozdov, ki so uvrščeni v območje Natura 
2000. V habitatnem tipu 91E0* Obrečna vrbovja, 
jelševja in jesenovja smo ločeno obravnavali dva 
podtipa (belovrbovje in črnojelševje), ki se ločita 
po rastiščno-ekoloških in sestojnih značilnostih. 
Znotraj habitatnega tipa 91F0 Poplavni hrastovo-
-jesenovo-brestovi gozdovi vzdolž velikih rek pa 
smo izločili bolj vlažne, pogosteje poplavljene 
sestoje od manj vlažnih, ki ponekod že kažejo  
težnjo k habitatnemu tipu 91L0 Ilirski hrastovo- 
belogabrovi gozdovi v sušnih razmerah.

Za analizo pojavljanja drevesnih vrst v zeliščni 
in grmovni plasti smo uporabili metodo fitoce-
noloških popisov in metodo popisovanja mladja 
ter ju primerjali. Metodi sta dali razmeroma 
primerljive rezultate.

Rezultati naših raziskav pomlajevanja in vege-
tacije kažejo, da v gozdovih na območju Gornje 
Bistrice in Murske šume uspeva 22 različnih 
drevesnih vrst. Z metodo fitocenoloških popisov 
smo po posameznih habitatnih tipih v povprečju 
na posamezni ploskvi zajeli več drevesnih vrst kot 
z metodo popisovanja mladja.

Skromno naravno pomlajevanje v GHT 91E0* 
nakazuje, da je naravna obnova v teh sestojih zelo 
otežena. Le del teh sestojev se naravno obnavlja s 
skromnim deležem ozkolistnega jesena v grmovni 
plasti ter s pomočjo invazivnega tujerodnega ameri-
škega javorja, ki pa je v teh sestojih nezaželen zaradi 
svojega tujerodnega izvora in invazivnega značaja.

Analiza bolezni drevja v gozdovih ob Muri 
(Ogris, 2016) je pokazala, da sta najbolj zdravi 
drevesni vrsti beli gaber in maklen. Skupaj z 
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izsledki te raziskave lahko zaključimo, da bosta 
obe drevesni vrsti v prihodnosti nosilni na rastiščih 
GHT 91F0, če bomo sestoje prepuščali naravni 
obnovi. Analiza pomlajevanja je pokazala tudi, da 
v prihodnosti v vrstni sestavi lahko pričakujemo 
večji delež gorskega javorja in bukve, katerih 
pomlajevanje je trenutno relativno bujno na 
manj vlažnih rastiščih tega GHT. Analiza tudi 
kaže, da bo dob iz teh sestojev verjetno počasi 
izginil, če ga ne bomo pospeševali umetno ali 
mu z zanj ustreznimi gojitvenimi tehnikami 
omogočili boljše naravno pomlajevanje. Morda 
bi bilo smiselno razmišljati tudi o umetni obnovi 
z gradnom (Quercus petraea).

V vseh tipih oz. podtipih smo v zeliščni in 
grmovni plasti ugotovili razmeroma majhen 
delež nosilnih in ciljnih drevesnih vrst. Težave 
naravne obnove gozdov so v veliki meri posle-
dica neustreznega gospodarjenja v preteklosti, 
sprememb rastiščnih in hidroloških razmer, 
povečane gostote divjadi, razraščanja invazivnih 
tujerodnih rastlinskih vrst in zdravstvenih težav 
ključnih drevesnih vrst. Ugotavljamo, da razvoj 
vseh obravnavanih tipov gozdov praviloma ne 
poteka v smeri naravne drevesne sestave in v 
smeri ugodnega stanja ohranjenosti habitatnih 
tipov (Natura 2000). Ciljno in čim bolj naravno 
drevesno sestavo v gozdovih ob Muri bomo dose-
gli le z aktivnim pristopom, ki bo poleg naravne 
obnove v veliki meri vključeval tudi umetno z 
drevesnimi vrstami, ustreznimi rastiščem.

6 SUMMARY

The problematics of natural regeneration was 
dealt with in two larger areas along the Mura 
River, in Murska šuma and Gornja Bistrica, with 
the total area around 600 hectares. We analyzed 
the regeneration of tree species in diverse forest 
habitat types, included in the Natura 2000 area. 
In the forest habitat type (FHT) 91E0* “Alluvial 
forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”  
we separately dealt with two subtypes (Salicetum 
albae subtype and Alnetum glutinosae subtype), 
who differ according to site-ecological and stand 
characteristics. Within the 91F0 “Riparian mixed 
forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, 

along the great rivers” habitat type we separated 
the more humid, more often flooded stands from 
the less humid ones, that in some places already 
show a trend towards the FHT 91L0 “Illyrian 
oak-hornbeam forests”.  

We applied the method of phytocoenological 
relevés and the regeneration survey method for 
the analysis of tree species in the herbaceous 
and shrub layer occurrence. The methods gave 
relatively comparable results. 

The results of our regeneration and vegetation 
researches show, that there are 22 diverse tree 
species growing in the forests in the area of Gornja 
Bistrica and Murska šuma. By individual habitat 
types, in average we covered more tree species 
with the method of phytocoenological relevés 
than with the regeneration survey method. 

Modest natural regeneration in FHT 91E0* indi-
cates that the natural regeneration in these stands 
is made very difficult. Only a part of these stands 
regenerate naturally with a modest share of Fraxinus 
angustifolia in the shrub layer and with the alien 
invasive Acer negundo, which is unwanted in these 
stands due to its alien origin and invasive character. 

The analysis of the trees in the forests along the 
Mura River (Ogris, 2016) has proven that Carpinus 
betulus and Acer campestre are the healthiest tree 
species. Together with the results of this study, 
we can conclude that both ones will be the key 
tree species on FHT 91F0 sites in the future, if 
we leave the stands to regenerate naturally. The 
regeneration analysis has also shown that we can 
expect a larger share of Acer pseudoplatanus and 
Fagus sylvatica in the species structure in the 
future. Their regeneration is relatively exuberant 
on less humid sites of this FHT. The analysis 
also shows that Quercus robur will probably 
slowly disappear from these stands, if we do not 
promote it artificially or enable its better natural 
regeneration by the use of appropriate silvicultural 
techniques. Maybe it would also make sense to 
think about artificial regeneration using sessile 
oak (Quercus petraea).

We discovered a relatively small share of key and 
target tree species in the herbaceous and shrub layer 
in all types or subtypes of FHTs. The problems of 
natural regeneration originate to a great extent in 
an inappropriate management in the past, in change 
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of site and hydrological conditions, increased game 
density and browsing of tree species saplings, spre-
ading of alien invasive plant species, and health 
problems of the key tree species. We realize that 
the development of all studied forest types does not 
proceed towards a favorable condition of habitat 
type conservation status (Natura 2000). The target 
and preferably natural tree composition in the 
forests along the Mura River will be achieved only 
with an active approach, which will, in addition 
to the natural regeneration, to a great extent also 
include the artificial regeneration with the tree 
species, appropriate for the sites. 
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Daljinsko zaznavanje invazivnih rastlin
Remote Sensing of Invasive Plants 

Domen OVEN1

Izvleček:
Oven, D.: Daljinsko zaznavanje invazivnih rastlin; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 4. V slovenščini z izvlečkom 
in povzetkom v angleščini, cit. lit. 65. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Razmah satelitske tehnologije, laserskega skeniranja in računalniške zmogljivosti v zadnjih desetletjih omogočajo 
uporabo novih metod za prepoznavanje invazivnih rastlinskih vrst. Slednje vplivajo na ohranjenost ekosistemov, 
saj podirajo vzorce obnašanja med organizmi, zmanjšujejo biodiverziteto in hkrati povzročajo ekonomsko škodo. 
Tehnologije daljinskega pridobivanja podatkov (ortofoto, multispektralni, hiperspektralni posnetki in lidarski 
podatki) omogočajo proučevanje vegetacije na večji prostorski ravni ter so tako uporabni za prepoznavanje 
invazivnih rastlin in za izdelavo napovednih modelov njihovega razširjanja. Invazivne rastline od  domorodnih 
lahko ločimo na podlagi fenoloških, spektralnih in strukturnih lastnosti. Metode strojnega učenja so ene izmed 
pogostejših metod, ki so v rabi za prepoznavanje invazivnih rastlin na podlagi daljinsko zajetih podatkov. Uspešno 
prepoznavanje je v največji meri odvisno od lastnosti posnetkov in opazovanih rastlin. Daljinsko pridobljeni 
podatki omogočajo spremljanje časovne in prostorske dinamike razširjanja invazivnih organizmov, kar je ključno 
pri ocenjevanju potencialnega prostorskega širjenja posameznih invazivnih vrst in pri njihovem upravljanju ter 
posledično za sprejemanje odločitev načrtovalcev in okoljevarstvenikov. V članku so predstavljane najpogo-
stejše lesnate invazivke in njihova razširjenost v Sloveniji, metode klasifikacij daljinskega zaznavanja invazivk, 
uspešnost prepoznavanja posameznih metod ter prednosti in slabosti daljinskega zaznavanja invazivnih rastlin.
Ključne besede: daljinsko zaznavanje, invazivne rastline, satelitski posnetki, multispektralni posnetki, lasersko 
skeniranje

Abstract:
Oven, D.: Remote Sensing of Invasive Plants; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 76/2018, vol 
4. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 65. Translated by Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic.
The development of satellite technology, laser scanning and computer performance in the recent decades have 
enabled the use of new methods for invasive plant species detecting. The latter ones affect the conservation of 
ecosystems, since they destroy the behavioral pattern among the organisms, reduce biodiversity and, at the same 
time, cause economic loss. Technologies of remote data acquiring (orthophoto, multispectral, hyperspectral images, 
and lidar data) enable to study vegetation on a larger spatial scale and are thus useful for invasive plant species 
detecting and for forecast models of their expansion. Invasive plants can be distinguished from the native ones 
on the basis of phenological, spectral, and structural features. The methods of the machine learning are among 
the more frequent methods, used for invasive plant detecting in the basis of remotely acquired data. A successful 
detection depends mostly on the image features and the plant observation. Remotely acquired data enable the 
monitoring of temporal and spatial dynamics of invasive organisms’ expansion, which is vital in assessing the 
potential spatial expansion of individual invasive species and their management, and consequently for making 
the planers’ and environmentalists’ decisions. Thus article presents the most frequent woody invasive plants and 
their distribution in Slovenia, classification methods of invasive plants’ remote sensing, successful recognition 
of individual methods, and advantages and disadvantages of the invasive plants’ remote sensing.  
Key words: remote sensing, invasive plants, satellite images, multispectral images, laser scanning

Pregledna znanstvena razprava
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Premeščanje organizmov ni nič novega pod 
Soncem, saj je človeku znano že vsaj iz antike 
(Dobson, 1998). Slednje je tudi glavni razlog 
širjenja invazivnih tujerodnih organizmov, ki so 
še posebno nezaželeni med naravovarstveniki in 
ekologi vseh vrst, saj vplivajo na ekologijo (Vilà in 
sod., 2011) in ekonomijo; spreminjajo strukturo 
(Asner in sod., 2008) in funkcijo ekosistemov, 
podirajo vzorce obnašanja med organizmi, pov-
zročijo zmanjšanje raznolikosti v ekosistemu, 
povzročajo ekonomske izgube (Šinko, 2016: 
18), (Rozman, 2016: 186) in škodujejo zdravju 
ljudi in okolja (Scalera in sod., 2012). V ZDA so 
ocenili stroške, nastale zaradi invazivnih rastlin, 
na 137 miljard $, pri čemer pa niso upoštevali 
stroškov, ki nastajajo, če bi finančno ovrednotili 
še izgubljeno domorodno vegetacijo, zmanjša-
nje biotske raznovrstnosti in estetske funkcije 
(Huang in Asner, 2009). Zato je smiselno, da  bi 
razvili metode, ki bi omogočale hitro prepoznavo 
prisotnost invazivnih organizmov, spremljanje 
njihovega razširjanja skozi čas, oceno vpliva na 
okolje in oceno tveganja (Barbosa in sod., 2016). 
Ocene tveganja temeljijo na napovednih modelih 
prostorske razširjenosti (ang. Species distribution 
model – SDM), s katerimi predvidevamo potenci-
alno razširjenost vrste, ki jo ugotovimo na pod-
lagi terenskih popisov ali  podnebnih podatkov 
(npr. WorldClim) (He in sod., 2015). Daljinsko 
zaznavanje nudi možnost zbiranja podatkov iz 
preteklosti in spremljanje invazivnosti rastlin 
in živali skozi čas (Bradley, 2014). Z daljinskim 
zaznavanjem je mogoče ugotoviti kar osemnajst 
različnih abiotskih (npr. topografija, temperatura) 
in biotskih (npr. indeks listne površine, prostor-
ska heterogenost vegetacije) kazalnikov (He in 
sod., 2015), preko katerih je mogoče razlikovati 
invazivne rastline od preostalih. Pri zatiranju 
invazivnih rastlin je ključno, da jih odkrijemo 
v zgodnjih fazah invazivnosti, kadar je njihova 
frekvenca pojavljanja majhna (De Poorter, 2007) 
in daljinsko zaznavanje to omogoča (Bradley, 
2014). Na podlagi daljinsko zaznavanih podatkov 
lahko izdelamo nove ali izboljšamo obstoječe 
modele prostorske razširjenosti rastlin in živali, 
saj so le-ti ključni pri upravljanju in nadzoru nad 

invazivnimi organizmi (Bradley, 2014; He in sod., 
2015; Rocchini in sod., 2015).

Desetletja opazovanja zemeljskega površja in 
posledično arhiviranje podatkov (Landsat, Modis, 
Spot) v kombinaciji z visokoločljivimi posnetki 
nudijo možnost proučevanja površja in širjenja 
organizmov v daljših časovnih obdobjih, kar 
je uporabno za proučevanje časovne dinamike 
invazivnih organizmov (He in sod., 2015).

Namen preglednega članka je bralcu predstaviti 
problematiko invazivnih organizmov, nanizati v 
Sloveniji prisotne invazivne organizme drevesnih 
in grmovnih oblik, predstaviti glavne metode 
ter prednosti in slabosti daljinskega zaznavanja 
invazivnih rastlin.

2 TUJERODNE INVAZIVNE 
RASTLINE PRI NAS

2 ALIEN INVASIVE PLANTS IN 
SLOVENIA

V Evropi naj bi bilo kar 12110 tujerodnih vrst 
organizmov, približno 400 naj bi se jih pojavljalo 
v naših krajih, od tega 85 rastlin (DAISIE, 2017). 
Daskobler in sod. (2016: 127) ugotavljajo, da se v 
Sloveniji tujerodne vrste pojavljajo na več kot 70 % 
vseh gozdnih rastiščnih tipov, najpogosteje v 
obrečnih gozdnih združbah nižinskega in gričev-
natega pasu. Za naselitev tujerodnih invazivnih 
rastlin so najbolj dovzetni degradirani ali spre-
menjeni habitati (Jogan in sod., 2016). Glede na 
ocene (Jogan in sod., 2012a) od vseh prisotnih 
tujerodnih vrst pri nas približno en odstotek 
postane invazivnih.

V naših krajih in tudi po Evropi so  tujerodne 
drevesne vrste začeli saditi konec 19. stoletja. V 
naših gozdovih je bil največji obseg sajenja med 
obema svetovnima vojnama. Trenutno se pri nas 
pojavlja od 20 do 25 tujerodnih drevesnih vrst 
(Kutnar in Pisek, 2012), ki skupaj predstavljajo 
malo manj kot 1 % celotne lesne zaloge, od tega 
največ v GGO Murska Sobota (7,05 % lesne 
zaloge), GGO Sežana (4,53 % lesne zaloge) in 
GGO Brežice (1,91 % lesne zaloge) (Veselič in 
sod., 2016: 152). Najpogostejša tujerodna drevesna 
vrsta je robinija (Robinia pseudoaccacia L.), ki je 
invazivna v Sloveniji. Njena invazivnost se drugače 
izraža glede na stanje ohranjenosti gozdov, saj 
se lažje uveljavi v nestabilnih gozdnih sistemih 
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(Roženbergar in sod., 2016: 167), katerih površina 
pa se v zadnjih letih povečuje, večinoma zaradi  
pogostejših naravnih motenj.

Razlogi za sajenje tujerodnih dreves so bili 
različni: pogozdovanje revnih kraških rastišč, 
vnašanje hitrorastočih vrst (in vrst s  kakovostnej-
šim lesom) za optimiziranje ekonomskih iztržkov,  
parkovni (estetski) nameni, za potrebe čebelarstva, 
za vzgojo sviloprejk, za potrebe papirne indu-
strije, smolarjenje itn. (Kutnar in Pisek, 2012). 
Reichard in White (2001) ugotavljata, da je bila 
večina lestnatih invazivnih rastlin v ZDA vnesena 
zaradi hortikulturnih razlogov. Tudi pri nas so 
okrasne rastline glavni vir rastlin, ki so postale 
invazivne (De Groot in sod., 2017) in še vedno 
veliko vrtnarij, vrtnih centrov in  drugih trgovin 
prodaja veliko rastlin, ki so (potencialno) invazivne 
(Jež, 2009). Poleg pobegov iz vrtov se tujerodne 
rastline razširjajo še s prevoznimi sredstvi, kot 
slepi potniki ali pa pri prevozu blaga oziroma se 
spontano razširijo na novo območje (De Groot 
in sod., 2017). Po pričakovanjih (Rocchini in 
sod., 2015) bodo povečane motnje v naravi, 
nastale zaradi podnebnih sprememb, povečale 
tveganje vnosa invazivnih organizmov. Zato je 
pomembno, da pri reševanju  težave invazivnih 
rastlin poznamo njihovo pojavljanje v prostoru 
in spreminjanje arealov skozi čas (Preglednica 1).

Pri nas naslednje rastline kažejo navečje stopnje 
invazivnosti: robinija (Robinia pseudoaccacia L.), 
dve vrsti zlate rozge (Solidago canadensis in Soli-
dago gigantea), pelinolistna žvrklja ali ambrozija 
(Ambrosia artemisiifolia), deljenolistna rudbekija 
(Rudbeckia laciniata), topinambur (Helianthus 
tuberosus), pajesen (Ailanthus altissima), žlezava 
nedotika (Impatiens glandulifera), dve vrsti dre-
snika (rod Fallopia), japonska medvejka (Spiraea 
japonica), japonsko kosteničje (Lonicera japonica) 
ter iz tropskih krajev izvirajoča vodna solata 
(Pistia stratiotes) (Jogan in sod., 2012). Različni 
avtorji (Jogan in Strgulc Krajšek (2010), Jogan 
(2007, 2011), Jogan in sod. (2016: 108), (Dasko-
bler in sod., 2016: 130), De Groot in sod., 2017) 
omenjajo še številne druge tujerodne vrste, ki 
bi bile lahko potencialno invazivne, saj so se že 
uspešno prilagodile okolju. Oblikovan je bil tudi 
že seznam potencialno invazivnih tujerodnih vrst 
za gozdove v Sloveniji in obsega 51 vrst rastlin, 

7 vrst gliv, 13 vrst žuželk in 7 vrst sesalcev (De 
Groot in sod., 2017). 

3 DALJINSKO ZAZNAVANJE 
INVAZIVK

3 REMOTE SENSING OF INVASIVE 
PLANTS

Načeloma podatke o razširjenosti invazivne 
vrste pridobivamo na podlagi njihovih ekoloških 
povezav z vegetacijskimi tipi in dominantnimi 
rastlinskimi vrstami (Hladnik in Kobal, 2016: 
160) ali s terenskim popisom in osnovanjem 
herbarijev, vendar pa pri tem  nastajajo napake 
(Bradley, 2014), kot so: zbiranje lažje dostopnih 
rastlin (lokacije rastlin korelirajo s prisotnostjo 
ceste), pretirane ocene vpliva invazivnosti in 
težavnost popisa večjega območja (Immitzer in 
sod., 2012). Vedno več raziskovalcev prisega na 
metode daljinskega zaznavanja (Bradley, 2014), 
ki zmanjšujejo porabo časa in stroškov (pogojno, 
več v nadaljevanju) pri pridobivanju podatkov, 
hkrati so bolj natančni (Kobal in sod., 2014) in 
omogočajo pridobivanje informacij o vegetaciji na 
večjih območjih, v manjših časovnih presledkih 
(odvisno od časovne ločljivosti) (Tuanmu in sod., 
2010), z njimi lažje pridobimo informacije s težko 
dostopnih terenov (He in sod., 2011). Terenske 
popise redko ponavljamo na večjih območjih, 
kar onemogoča proučevanje časovne dinamike 
invazivnosti (He in sod., 2011).

Načelo daljinskega zaznavanja je, da lahko 
pridobimo informacije o objektu brez fizičnega 
stika, preko senzorjev, ki so lahko nameščeni na 
površju za detaljna, lokalna zaznavanja, večinoma 
pa so na zračnem plovilu ali na satelitu v orbiti 
(Oštir, 2006). Senzorji se razlikujejo glede ločlji-
vosti, izvora energije in kota zaznavanja; tako 
ločimo pasivne senzorje (npr. pankromatski, 
multispektralni in hiperspektralni (He in sod., 
2015)), ki za zaznavanje uporabljajo svetlobo  iz 
v okolice, in aktivne senzorje, ki sami ustvarjajo 
energijo (npr. laser, radar) (Huang in Asner, 2009).

Različni sistemi daljinskega zaznavanja ponu-
jajo različne ločljivosti, ki vplivajo na izbiro vira 
podatkov. Tako ločimo spektralno, radiometrično, 
prostorsko in časovno ločljivost (Oštir, 2006).

Pri iskanju najboljše ločljivosti različnih senzor-
jev večinoma iščemo ravnovesje med ločljivostmi, 
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saj je lahko z večjo kakovostjo ene  manjša kakovost 
preostalih (Oštir, 2006; He in sod., 2015).

Daljinsko zaznavanje temelji na proučevanju 
spektralnih odbojev vidne in bližnje infrar-
deče svetlobe od površja opazovanega objekta. 
Daljinsko lahko zaznavamo preko satelitskih ali 
letalskih posnetkov, nastale posnetke pa razvr-
ščamo v hiperspektralne posnetke, multispektralni 

posnetke in zračne fotografije, odvisno od pro-
učevanega spektra svetlobe in ločljivosti pikslov 
(Huang in Asner, 2009).

Letalski posnetki zagotavljajo nizko spektralno 
resolucijo najpogosteje na območju vidne svetlobe 
in bližnjega infrardečega dela spektra; imajo 
dobro prostorsko resolucijo, so finančno ugodni, 
omogočajo razlikovanje med rastlinami, predvsem 

Latinsko ime Slovensko ime Kraj pojavljanja v SLO Vir

Acer negudo ameriški javor povsod, razen dinaridov Strgulc Krajšek, 2009
Tujerodne ..., 2017

Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle veliki pajesen

Goriška, Primorska 
(urbani predeli), 

Štajerska

Arnšek, 2009
Strgulc Krajšek, 2010

Lazar, 2013
Akebia quinata (Houtt.) 

Decne. čokoladna akebija Primorska, Ajševica pri 
Novi Gorici

Glasnović in 
Fišer Pečnikar, 2010

Berberis thunbergii (DC.) Thunbergov češmin Mostec (Ljubljana) Jogan in sod., 2016 104

Cornus sericea (L.) svilnati  (sivi) dren Ljubljanska kotlina, 
Gorenjska Bačič in sod., 2015

Cercis siliquastrum (L.) navadni jadikovec Obrežje Rižane Lipičar, 2013
Brousonettia papyrifera 

(Vent.) papirjevka Primorska Glasnović in 
Fišer Pečnikar, 2010

Buddleia davidii (Franch.) Davidova budleja, 
metuljnik

Kobarid, soška dolina, 
Ljubljana, Izola, Šentilj

Jogan in 
Strgulc Krajšek, 2010

Amorpha fruticosa (L.) navadna amorfa vlažni opuščeni travniki, 
poplavna mesta Joganin sod., 2012b

Lonicera japonica (Thunb.) japonsko 
kosteničevje

Primorska, Nova gorica 
(Panovec)

Glasnović, 
Fišer Pečnikar. 2010

Parthenocissus quinquefolia 
(L.) Planch. navadna vinika

enakomerno razširjena, 
največ v subpanonski 

regiji
Lazar, 2013

Physocarpus opulifolius (L.) 
Maxim.

kalinolistni 
pokovec

obrečna grmišča, gozdni 
robovi; Notranjska, 

Dolenjska

Jogan, 2007;Jogan in 
sod., 2012b

Prunus serotina (Ehrh.) pozna čremsa Notranjska, Štajerska Jogan, 2011 
(neobljavljen vir)

Robinia pseudacacia (L.) robinija

najpogosteje GGO 
Slovenj Gradec in 

GGO Kras,
GGO Murska Sobota

Kutnar in Kobler, 2013;
Rudolf, 2004

Spiraea japonica L.f. japonska medvejka
Spodnja Vipavska 

dolina, Pohorje,okolica 
Ljubljane in Celja

Jogan, 2009;
Lazar, 2013;

Tujerodne ..., 2017

Thuja orientalis (L.) vzhodni klek Primorska, Štajerska, 
Goriško Jogan in sod., 2012b

Preglednica 1: Seznam invazivnih drevesnih in grmovnih vrst
Table 1: List of invasive tree and shrub species
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Slika 1: Spektralni podpis nekaterih dreves (prirejeno po Immitzer in sod., 2012). Značilen način odboja elek-
tromagnetnega valovanja v odvisnosti od valovne dolžine imenujemo spektralni podpis (Oštir, 2006).
Figure 1: Spectral inventory of some trees (adapted after Immitzer et al., 2012). The typical reflection manner of 
electromagnetic waves depending on wave length is called spectral signature (Oštir, 2006).

preko fenoloških razlik. Multispektralni senzorji 
navadno zajemajo od 4 do 10 spektralnih pasov 
vidne in nizkovalovne infrardeče svetlobe. Gre 
za posnetke satelitov, ki so že dolgo v uporabi in 
katerih posnetki so poceni, zato so primerni za 
izvajanje metod proučevanja fenoloških razlik 
(Bradley, 2014).

O hiperspektralnih posnetkih govorimo, ko je 
spekter zaznavanja širok, kjer zaznavanje zajema 
svetlobne spektre vidne svetlobe in spektre sve-
tlobe, ki so blizu infrardečim sprektom z več 
sto spektralnih pasov in ozkim spektralnim 
intervalom (<10 nm) (Huang in Asner, 2009). 
Najpogosteje so v rabi senzorji AVIRIS (Airborne 
Visible/Infrared Imaging Spectrometer), CASI 

(Compact Airborne Spectrographic Imager), 
HyMAP in Hyperion (več v Prilogi 1). Hiperspe-
kralni posnetki omogočajo razlikovanje invazivnih 
in domačih vrst preko spektralnih profilov, torej 
različnih frekvenc odboja med vrstami (Slika 1).

Invazivne rastline je tako mogoče razlikovati 
preko proučevanja spektralnih in teksturnih razlik 
na slikah, preko različnih fenologij rastlin (Asner in 
sod., 2008; Müllerová in sod., 2017), preko kemijske 
sestave listov ter preko ugotavljanja vsebnosti vode 
v listih (Bradley, 2014; Rocchini in sod., 2015).

Fuller (2005) navaja, da je zaznavanje invaziv-
nega drevesa Melaleuca quinquenervia z multi-
spektralnimi posnetki IKONOS s 4 m ločljivostjo 
neprimerno, saj nastajajo napake pri prepozna-
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vanju posameznih krošenj dreves, in poudarja, 
da so posnetki IKONOS  primerni za večje in 
gostejše sestoje. Natančnejšo oceno bi pridobili 
z uporabo hiperspektralnih posnetkov. Večja 
spektralna ločljivost je primerna za zaznavanje 
individualnih osebkov (He in sod., 2011),  manjše 
ločljivosti pa pridejo prav v kasnejših stadijih 
invazivnosti (Bradley, 2014). Asner in Vitousek 
(2005) navajata, da so bile v invazivni rastlini 
povečane koncentracije dušika in vode v krošnji  
in bil je večji indeks listne površine (angl. Leaf area 
index - LAI). Dobra lastnost za prepoznavanje 
uspešnih invazivk je, da oblikujejo monotipske 
sestoje oziroma rastejo v velikih gostotah, kar 
omogoča lažjo prepoznavnost (Bradley, 2014).

Prednost daljinskega zaznavanja je prosta 
dostopnost podatkov, kar velja za satelite MODIS, 
Landsat, Sentinel-2, vendar ponudniki zagota-
vljajo premalo natančne prostorske ločljivosti, 
ki so nujne za natančno določanje invazivnih 
rastlin, ki se v centralni Evropi pojavljajo v 
manjših zaplatah. Boljšo prostorsko ločljivost bi 
pridobili z uporabo posnetkov satelitev Pleiades, 
Worldview, Quickbird, vendar s precej večjim 
finančnim vložkom (Priloga 1) in negotovostjo 
zaradi oblačnosti. Nove možnosti daljinskega 
zaznavanja se odpirajo z mobilnimi laserskimi 
sistemi skeniranja (brezpilotniki ali 'droni'), kate-
rih uporaba je cenejša, prilagodljivejša in lažja, 
predvsem  glede uporabe in dostopnosti različnih 
terenov, kljub temu pa imajo svoje pomanjkljivosti 
(Müllerová in sod., 2017).

3.1 PREPOZNAVANJE PREKO 
SPEKTRALNIH RAZLIK 
POSNETKOV

3.1 IDENTIFICATION THROUGH 
SPECTRAL DIFFERENCES OF THE 
IMAGES

Spektralne razlike v odboju svetlobe  je mogoče 
najlažje določiti s hiperspektralnimi kamerami, 
ki prepoznajo razlike v pigmentaciji, vsebnosti 
vode in kemijski sestavi listov. Različno obarva-
nost rastlin opažamo, ko imajo rastline različno 
vsebnosti klorofila, ki se odraža v vidnih barvnih 
razlikah na listih ali cvetovih. Pigmentiranost 
lahko določamo tudi z multispektralnimi posnetki. 
Z omenjenimi metodami ni mogoče ugotavljati 

invazivnih vrst v podrasti, če le-te ne spreminjajo 
kemijske vsebnosti strehe sestoja (Asner in Vitou-
sek , 2005). Načeloma so omenjene metode  v rabi 
za iskanje invazivnih rastlin v grmiščih ali traviščih 
oziroma vegetaciji,  katere višina je enaka oziroma 
je en višinski sloj (Bradley, 2014). Za zaznavanje 
vrst v podstojni plasti se bolje izkaže lidarska 
tehnologija (Singh in sod., 2015) (Korpela, 2008, 
povzeto po Tuanme in sod., 2010), vendar pa je 
prav tako pomemben čas pridobivanja podatkov, 
saj so v omenjenem primeru (Singh in sod., 2015) 
obravnavali vednozeleni grm (Ligustrum sinensis 
Lour.) jeseni, ko nadstojno drevje ni imelo listov.

3.2 PREPOZNAVANJE PREKO RAZLIK 
V TEKSTURI

3.2 IDENTIFICATION THROUGH 
DIFFERENCES IN TEXTURE

Metoda temelji na prepoznavanju posebnih 
teksturnih vzorcev ali objektov na posnetku. Za 
uspešno prepoznavanje morajo imeti invazivne 
rastline drugačno obliko in gostoto od preostalih 
rastlin (Bradley, 2014). Pri objektni analizi je za 
uspešno prepoznavanje posameznih osebkov 
pomembna velikost piksla. Tako je mogoče z 
visoko ločjivostjo posnetka prepoznati tudi manjše 
rastline (Blumenthal in sod., 2007). Velikost 
piksla letalskih in satelitskih posnetkov je pogosto  
1 m, torej je metoda uporabna za prepoznavanje 
dreves ali grmov, katerih krošnja je večja od  
1 m2 (Bradley, 2014).

Teksturna in objektna analiza potekata z vizualno 
klasifikacijo ali s strojnih učenjem (Bradley, 2014) 
in slednje omogoča boljše rezultate, če iščemo inva-
zivna drevesa v grmiščih ali traviščih (Pearlstine in 
sod., 2005). Pearlstine in sod. (2005) navajajo, da je 
lahko usposobljen analitik fotografij natančnejši od 
avtomatizirane računalniške identifikacije, vendar 
pa porabi bistveno več časa za določitev. 

3.3 PREPOZNAVANJE PREKO RAZLIK 
V FENOLOGIJI

3.3 IDENTIFICATION THROUGH 
DIFFERENCES IN PHENOLOGY 

Invazivne rastline imajo drugačno fenologijo od  
domorodnih rastlin,  zaradi česar imajo navadno 
prednost, da postanejo invazivne, saj prej cvetijo, 
prej odganjajo, so vednozelene. Slednje je tudi 
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razlog, da jih ravno zato ločimo od preostalih, če 
ujamemo časovni okvir, kjer so razlike največje 
med vrstami (npr. zgodaj spomladi, pozno jeseni) 
(Bradley, 2014). Fenološke spremembe lahko 
iščemo na letalskih, hipespektralnih in visoko 
ločljivih multispektralnih posnetkih. Metoda je 
primernejša za prepoznavanje gostih in večjih 
zaplat, preko fenoloških razlik pa  je mogoče karti-
rati tudi podstojne invazivne rastline, saj invazivne 
rastline večinoma kasneje odvržejo liste (Bradley, 
2014). Somodi in sod. (2012) so lažje prepoznali 
robinijo (Robinia pseudoacacia L.) preko digital-
nih ortofoto posnetkov kot z uporabo posnetkov 
satelita Landsat. Zaradi specifične fenologije bi 
bilo pri nas mogoče razlikovati veliki pajesen 
(Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) (Hladnik 
in Kobal, 2016: 162). Navadno fenološke razlike 
iščemo v večkratnem snemanju istega območja in 
sledenju spremembam (He in sod., 2011).

3.4 LASERSKO SKENIRANJE
3.4 LASER SCANNING

Lidarski sistem za opazovanje gozda deluje v 
bližnjem do srednjem infrardečem spektralnem 
območju. S pulznim lidarskim snemanjem lahko 
rekonstruiramo digitalni model reliefa (DMR) 
(Kobler, 2011), gradimo virtualne 3D-modele 
zaznanih objektov (Mongus in sod., 2013), uspešno 
ločujemo iglavce od listavcev (Hamraz in sod., 
2018), računamo sestojne parametre, mogoče je 
ugotoviti tudi višino drevesa, širino in globino 
krošenj (Kobal in sod., 2014), biomaso in indeks 
listne površine dreves (Lefsky in sod., 2002). 
Zaenkrat ločevanje drevesnih vrst z valovnim 
lidarjem še ne zagotavlja sprejemljive natančnosti 
(Bruggisser in sod., 2017).

Lidarske podatke je mogoče združiti tudi z 
multispektralnimi ali hiperspektralnimi posnetki, 
saj to poveča natančnost določanja krošenj dreves 
(Ali in sod., 2008) oziroma izboljša ocene dreve-
snih višin (Kobler, 2011 cit. po Popescu in Wynee, 
2004), vendar na natančnost klasifikacije vpliva 
heterogenost gozda (Verlič in sod., 2014). Asner in 
sod. (2008) opisujejo uporabo tako lidarskega  sis-
tema kot hiperspektralnih posnetkov (AVIRIS) za 
določitev invazivnih dreves v havajskem  deževnem 
gozdu. Rosso in sod. (2006) opozarjajo, da sama 
uporaba lidarskega sistema ni nujno uporabna 

metoda za zaznavanje invazivnih rastlin, zaradi 
premajhnih razlik v strukturi krošenj invazivnih 
in neinvazivnih rastlin, pri tem pa dodajata, da je 
mogoče slediti spremembam invazivnih rastlin, 
ki oblikujejo čiste sestoje.

Zaenkrat ostaja povezovanje lidarske tehno-
logije in hiperspektralnih posnetkov (Carnegie 
Airborne observatory - CAO) bolj izjema kot 
pravilo, saj prihaja do neujemanja pikslov med 
senzorji (Huang in Asner, 2009), vendar pa najno-
vejše raziskave (Barbosa in sod., 2016) nakazujejo 
razvoj v to smer.

3.5 IDENTIFIKACIJADOLOČITEV 
RASTLIN S POSNETKOV

3.5 IDENTIFICATION OF THE PLANTS 
ON IMAGES

Klasifikacija podob, katerih namen je prepo-
znavanje predmetov na zemeljski površini, je 
eden najpomembnejših postopkov pri obdelavi 
daljinsko zaznanih podob, saj  je povezava med 
daljinskim zaznavanjem in geografskimi infor-
macijskimi sistemi (GIS) (Oštir, 2006). Ločimo 
vizualno (nadzorovano) klasifikacijo, kjer človek 
ločuje zaključene skupine pikslov v objekte (npr. 
tipe rabe tal, drevesne vrste), računalniški pro-
gram pa na podlagi učnih vzorcev, referenčnih 
podatkov in statistike (Veljanovski in sod., 2011) 
klasificira celoten posnetek (Oštir, 2006). Nadzo-
rovana klasifikacija, ki je bolj tradicionalen način 
interpretacije v daljinskem zaznavanju (Peerbhay 
in sod., 2016), je pod vplivom odločitev analitika, 
torej lahko  nastanejo določene napake oziroma 
subjektivne odločitve. Take napake lahko premo-
stimo z uporabo nenadzorovane klasifikacije, kjer 
združitev v  skupine opravi računalnik na podlagi 
spektralnih, geometričnih, teksturnih, kontekstu-
alnih ali časovnih informacij (Veljanovski in sod., 
2011). Digitalno klasifikacijo posnetkov, ki poteka 
na podlagi spektralnih informacij pikslov, z upo-
rabo različnih algoritmov, imenujemo spektralno 
prepoznavanje vzorcev (Müllerová in sod., 2017).

Razlikujemo  pikselsko (pixel based) in objek-
tno klasifikacijo (Object-based analysis – OBIA); 
prva razvršča piksle v razrede na podlagi njihovega 
spektralnega podpisa, druga najprej prepozna 
območja s podobnimi strukturnimi lastnostmi, 
šele nato jih razvrsti v razrede ob upoštevanju 
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različnih atributivnih podatkov (Veljanovski in 
sod., 2011). Robinson in sod. (2016) trdijo, da je 
prepoznavanje objektov boljši in lažji (Veljanovski 
in sod., 2011) način klasifikacije visokoločljivih 
posnetkov v primerjavi z analizo pisklov, saj pri 
pikselski analizi nastajajo težave, kot so t.i. efekt 
soli in popra in šuma zaradi majhnih senc (Alvarez 
Taboada in sod., 2017 cit. po Van der Sande in 
sod., 2003; Perea in sod., 2009).

Spektralne posnetke lahko klasificiramo s 
klastrsko analizo (nenadzorovana klasifikacija) 
(npr. K means, ISODATA), ki temelji na iskanju 
podobnosti. Pri nadzorovani klasifikaciji operater 
določi manjša območja z določenimi sestojnimi 
tipi ali tipi rabe tal, računalniški program pa iz 
njih izračuna spektralne podpise. Pri razvrščanju 
pikslov v razrede upošteva povprečja razredov ter 
varianco in korelacijo med njimi (Oštir, 2006).

Podatki daljinskega zaznavanja  so redko nor-
malno porazdeljeni, zato so za klasifikacijo teh 
podatkov primerni neparametrični nadzorovani 
načini klasifikacije, kot so Classification and 
regression tree (CART), Support vector machine 
(SVM), Artificial Neural Network (ANN), saj 
ti ne predpostavljajo frekvenčne porazdelitve 
podatkov (Belgiu in Dragut, 2016). Z metodami 
strojnega učenja se izognemo tudi pretiranemu 
prilagajanju (angl. overfitting) in medsebojni 
korelaciji med spremenljivkami (Kobler, 2011). V 
daljinskem zaznavanju je za klasifikacijo posnetkov 
aktualno ansambelsko napovedovanje (Belgiu in 
Dragut, 2016), kot je sicer pogosto uporabljena 
metoda tvorjenja ansamblov večciljnih regresij-
skih dreves (Kobler, 2011), random forest (RF), 
ki je bila uporabljena za prepoznavanje invazivne 
rastline preko multispektralnih (Peerbhay in sod., 

Klasifikacijski model/algori-
tem Objekt Avtor Natančnost klasifikacij  

(angl. OA) (%)

Nearest Neighbour (NN) Hakea serices Alvarez Taboada 
in sod., 2017

70 – 84 (WorldView-2), 
65 75 (UAV)

Maximum likelihood (ML), 
Support Vector Machine 

(SVM), Random forest (RF)

Heracleum mantegazzi-
anum,

Fallopia sp.

Müllerová in 
sod., 2017

58 – 94 (ML), 54 – 85 
(SVM), 60 – 85 (RF)

Support Vector Machine 
(SVM), Genetic Algorithm for 
Rule Set Production (GARP)

Miconia calvescens Pouteau in sod., 
2011 

92,5 (SVM)
72,5 (GARP)

Random forest Solanum mauritianum Peerbhay in sod., 
2016

68 (obrežje reke)
85 (odprta omočja)

91 (gozdni rob)
Minimum distance (MD), 

Mahalanobis distance 
(MAHD), Maximum likelihood 

(ML), Spectral angle mapper 
(SAM), Mixture tuned matched 

filtering (MTMF)

Juniperus ashei,
Gutierrezia sarothrae,
Eichhornia crassipes

Yang in Everitt, 
2010

93 (MD), 91 (MAHD), 
91 (ML), 87 (SAM), 92, 

(MTMF)

Random forest (RF), Linearna 
diskriminantna analiza (LDA)

10 drevesnih vrst (Picea 
abies, Fagus sylvatica...)

Immitzer in 
sod., 2012

Štiri drevesne vrste: 
86 – 96 (RF), 

85 – 95 (LDA)
Deset drevesnih vrst: 

69 – 82 (RF), 
65 – 83 (LDA)

Support vector machine

Pinus sylvestris, Quercus 
petrea, Fagus sylvatica, 
Picea abies, Castanea 

sativa

Verlić in sod., 
2014 58 %

Preglednica 2: Metode klasifikacije daljinskega zaznavanje invazivnih rastlin
Table 2: Classification method of invasive plants’ remote sensing
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2016) in hiperspektralnih posnetkov (Lawrence 
in sod., 2006).

Izbira klasifikacijske metode naj bo specifična 
za vsak primer (Preglednica 2), saj so lastnosti 
posnetkov in lastnosti opazovane rastline (npr. 
različna fenologija) ključni dejavniki, ki vplivajo 
na natančnost klasifikacijskih metod (Müllerová 
in sod. 2017).

V končni fazi nas pri klasifikaciji zanima še 
njena natančnost (Preglednica 2), saj je od nje 
odvisna celotna uporabna vrednost metodologije.

3.6 TEŽAVE DALJINSKEGA 
PRIDOBIVANJA PODATKOV

3.6 PROBLEMS IN THE REMOTE DATA 
ACQUIRING

Načeloma pri daljinskem zaznavanja posame-
znih rastlin  nastajajo težave pri izbiri spektralne 
ločljivosti, neizrazite fenologije in izbiri datuma 
zaznavanja, kajti od njih je odvisno, če bomo 
lahko ločili želene osebke od preostalih, težavno 
je tudi zaznavanje podstojne rasti (Rocchini in 
sod., 2015) (Tuanmu in sod., 2010) oziroma, če 
invazivna drevesa niso vladajoča ali sovladajoča 
(Hladnik in Kobal, 2016: 162). Senzorji s pre-
majhno ločljivostjo (10 m in več) niso uporabni 
za razločevanje invazivnih rastlin v sestojih, kjer 
se le-te pojavljajo posamično (Huang in Asner, 
2009). Asner in sod. (2008) navajajo težave zaradi 
senescence krošenj, odmrlih dreves, razmakov 
med krošnjami, sencami in razgibanega terena. 
Če razlikujemo invazivke glede na čas cvetenja 
(fenologije), napačno določimo vse osebke, ki 
nimajo cvetov, so poškodovani, objedeni ali pa 
so že odcveteli (Müllerová in sod., 2017). Oce-
njevanje parametrov gozda na podlagi lidarskega 
snemanja je lažje v položnejšem reliefu borealnih 
gozdov (Kobler, 2011). Pridobivanje podatkov 
z visoko resolucijo (hiperspektralnih) je lahko 
drago (Bradley, 2014), nastajajo geometrične 
distorzije (Yang in sod., 2003), za združevanje 
hiperspektralnih in lidarskih podatkov je potrebna 
zmogljiva računalniška oprema (Huang in Asner, 
2009), težava so tudi preobsežne informacije in 
posledično težavna obdelava podatkov (Huang 
in Asner, 2009). Pri natančnosti (Singh in sod., 
2015) lahko nastajajo naslednje napake: priso-
tnost drugih rastlin s podobnimi lastnosti (npr. 

zimzelenost), podcenjevanje višin dreves (Kobler, 
2011), pozicijske napake GPS-naprave pri teren-
skem popisu, izguba informacij pri pretvorbi 
podatkov, napake lidarja, učinkovitost metod 
daljinskega zaznavanja (Preglednica 3), napake 
prve in druge vrste pri določanju prisotnosti (He 
in sod., 2015), napake zaradi oblačnosti (Müllerová 
in sod., 2017). Pettorelli in sod. (2014) poziva k po 
večji dostopnosti s širjenjem novih algoritmov in 
posledično lažji interpretaciji podatkov. Majhna 
učinkovitost, težave s klasifikacijo drevesnih kro-
šenj listavcev, strukturna heterogenost (Verlić in 
sod., 2014) in pomanjkanje inventurnih podatkov  
otežujejo prepoznavo invazivnih drevesnih vrst 
pri nas (Hladnik in Kobal, 2016: 164).

4 ZAKLJUČEK
4 CONCLUSION

Invazivne rastline postajajo z vse pogostejšimi 
motnjami vedno bolj prisotne v naših gozdnih 
ekosistemih. Tako povečujejo svoj negativen vpliv 
na delovanje ekosistemov in finančno blaginjo 
družbe. Pri reševanju problematike invazivnih 
rastlin je ključno njihovo pojavljanje v naravi, 
potencialno razširjanje v nove habitate, torej 
spremljanje dinamike širjenja in oblikovanje 
napovednih modelov prostorske razširjenosti. 
Ker se invazivne rastline pojavljajo na večjih pro-
storskih območjih, je zbiranje njihovih podatkov s 
terenskimi popisi časovno in stroškovno potratno. 
Z metodami daljinskega zaznavanja je mogoče 
pridobiti informacije o invazivnih rastlinah na 
večjih prostorskih območjih, v krajšem časov-
nem obdobju, z manjšimi finančnimi vložki in 
z možnostjo lažjega periodičnega ponavljanja. 
Invazivne rastline imajo unikatno strukturo, 
fenologijo in spektralni odboj in po teh infor-
macijah jih ločimo od domorodne vegetacije. 
Invazivne rastline daljinsko zaznavamo preko 
letalskih, multispektralnih, hiperspektralnih in 
lidarskih snemanj površja. Invazivne rastline v 
poznih stadijih invazivnosti prepoznavamo na 
aeroposnetkih, posamezne osebke pa je mogoče 
razlikovati le z dobro prostorsko in spektralno 
resolucijo, predvsem na multispektralnih in 
hiperspektralnih posnetkih, ki zajamejo več infor-
macij, vendar otežijo obdelavo podatkov. Podatke 
lidarskega snemanja je mogoče združiti s podatki 
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Preglednica 3: Izbrani primeri daljinskega zaznavanja invazivnih rastlin
Table 3: Selected cases of invasive plants’ remote sensing

Senzor Velikost 
piksla

Število pasov, 
spekter Habitat Proučevana 

rastlina

Natančnost 
– Overall 

accuracy (%)
Avtor

HyMap 
hipespektalni 

posnetki

3,5 m x 
3,5m

126,
0,45 µm – 

2,5 µm
In 15 µm – 

20 µm

iglasti 
gozdovi, 
grmišča, 
travišča

Euphorbia 
esula > 70 Glenn in 

sod. (2005)

HyMap 3 m x 3 m 126,
10–20 nm delta reke

Lepidium 
latifolium,
Eichornia 
crassipes,

Egeria densa

63–75
69–90
60–90

Hestir in 
sod. (2008)

Probe-1 
Hiperspektralni 

posnetki

3 m x 3 m 
in 5, x 5 m

128
/ gozd

Euphorbia 
esula,

Centaruea 
maculosa

86
84

Lawrence in 
sod. (2006)

Multispektralni 
Quickbird

2,44 m x 
2,44 m

4
/ obrežje reke Tamarix spp. 91 Carter in 

sod. (2009)

Lidar in CAO 
in AVIRIS 0,3–3,5 m 213,

380–2519 nm deževni gozd

Fraxinus 
uhdei,

Psidium 
cattleianum,
Morella faya

93 (za 7 m2)
88 (za 2 m2)

Asner in 
sod. (2008)

Brezpilotnik 
(RBG + NIR) 

in Pleiades 
1B in Barvni 

Ortofoto

5 cm 
(RGB), 
50 cm 
(NIR), 
50 cm, 
25 cm

4,
350–1750 nm

gričevja,
poplavna 
ravnica

Heracleum 
mantegazzi-

anum,
Fallopia sp.

~60 oz 100 
med 

cvetenjem
62–83 

(odvisno od 
metode 

klasifikacije)

Müllerová in 
sod. (2017)

Worldview-2 2 m 8,
427–908 nm

obvodna 
rastišča, 
gozdni 

rob, odprta 
krajina

Solanum 
mauritia-

num

68
91
85

Peerbhay in 
sod., 2016

Worldview-2 2 m 8,
630–1040 nm delta reke Prosopis sp. 81–93 Robinson in 

sod., 2016

CCD kamera 
in hiperspek-

tralni filter (na 
letalu Cessna 

404)

1,68 m
1,32 m
1,56 m

128, 
457–921 nm

 gozd, 
grmišča, 

jezero

Juniperus 
ashei,

Gutierrezia 
sarothrae,
Eichhornia 

crassipes

86–94 Yang in 
Everitt, 2010

Quickbird 2,8 m 4,
450–900 nm obrežje reke Arundo 

donax

80,
95–100 za 
Arundo 
donax

Everitt in 
sod., 2005
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multispektralnih in hiperspektralnih snemanj, 
kar lahko poveča natančnost klasifikacije med 
drevesnimi oziroma grmovnimi vrstami. Rezultate 
daljinskega zaznavanja pogosto preverimo še s 
terenskim popisom.

Pridobljene podobe daljinskega zaznavanja 
klasificiramo na podlagi pikselske ali objektne 
klasifikacije;prva razvršča piksle v razrede na 
podlagi njihovega spektralnega podpisa, druga 
najprej prepozna območja s podobnimi struktur-
nimi lastnostmi, šele nato jih razvrsti v razrede, 
ob upoštevanju različnih atributivnih podatkov. 
V zadnjem času v daljinskem zaznavanju klasifici-
ramo podatke z uporabo različnih metod strojnega 
učenja, kot so regresijska drevesa. Izbira klasifika-
cijske metodologije naj bi bila specifična za vsak 
primer, torej je za vsako novo opazovano invazivno 
rastlino v drugačnih okoliščinah treba primerjati 
učinkovitost različnih metod klasifikacije.

Učinkovitost metod prepoznavanja je od odvi-
sna tudi od gozdne strukture in razgibanosti 
površja; v strukturno in vrstno bolj homogenih 
gozdovih je modelno napovedovanje prisotnosti 
bolj natančno (npr. v borealnih gozdovih). Torej 
so pri nas pri daljinskem zaznavanju invazivnih 
rastlin glavne težave: majhna učinkovitost metod, 
težave s klasifikacijo drevesih krošenj listavcev, 
strukturna heterogenost gozda pa tudi pomanj-
kanje inventurnih podatkov o manj pogostih 
drevesnih vrstah.

Pri nas imamo najboljše možnosti za prepozna-
vanje invazivnih drevesnih vrst, kot sta robinija 
in veliki pajesen, na osnovi unikatne fenologije, 
torej specifičnega obdobja cvetenja. Sama izbira 
datuma opazovanja namreč zelo vpliva na uspe-
šnost prepoznavanja invazivne rastline od drugih. 
Prosta dostopnost satelitskih slik površja z dobro 
časovno ločljivostjo (npr. Sentinel-2) omogoča 
priložnost za nadaljne raziskave.

Zaenkrat so metode daljinskega zaznava-
nja uspešnejše za poznejše invazijske stadije, 
ko rastline poseljujejo že večja območja in jih 
posledično lažje prepoznamo. Prihodnost razvoja 
daljinskega zaznavanja je v učinkovitem prepo-
znavanju posameznih osebkov, iskanju invazivnih 
rastlin v zgodnjih fazah invazivnosti, osnovanju 
natančnejših kart prisotnosti na večjih območjih 
s spremljanjem časovne dinamike ter boljšem 

prepoznavanju nelesnih in podstojnih rastlin.
Kaj bi nam torej prinesle – sicer trenutno 

popolnoma hipotetične – popolne karte dinamike 
razširjanja v prostoru in času neke invazivne 
rastline? Na podlagi razširjanja bi lahko ugotavljali 
favorizacijo habitatov oziroma uspešnost razšir-
janja rastline v različnih habitatih. Ugotavljali bi 
dejavnike, ki pospešujejo in zavirajo razširjanje,  
dejavnike, ki najbolj vplivajo na preživetje v novih 
razmerah (npr. stabilnost sestojev, velikost motenj, 
struktura gozda, talna podlaga ipd.). Posledično 
bi prilagajali ukrepe na gozdnih in negozdnih 
površinah v želji, da ne bi z napačnim upravljanjem 
pripomogli k razširjanju invazivnih organizmov.

5 POVZETEK
Invazivni organizmi spreminjajo strukturo in 
funkcijo ekosistemov, pri tem pa povzročajo 
večje ekonomske izgube. Z metodami daljinskega 
zaznavanja prepoznavamo prisotnost invazivnih 
organizmov, spremljamo njihovo razširjanje skozi 
čas, ocenjujemo njihov vpliv na okolje in podamo 
oceno tveganja. Z daljinsko zaznanimi podatki 
lahko izboljšamo obstoječe ali ustvarimo nove 
modele prostorske razširjenosti, kateri so ključni 
pri upravljanju z invazivnimi organizmi.

V zadnjem stoletju je v Sloveniji na povečanje 
prisotnosti invazivnih drevesnih in grmovnih 
vrst najbolj vplival prav človek, saj jih je vnašal 
večinoma zaradi ekonomskih in estetskih vzrokov. 
Trenutno je pri nas najbolj pogosta invazivna 
drevesna vrsta robinija (Robinia pseudoaccacia 
L.), ki se dobro uveljavlja v nestabilnih gozdnih 
sistemih in veliki pajesen (Ailanthus altissima 
Mill.), kateri je pogost v urbani krajini. Pri nas 
so pogoste tudi nelesnate invazivne rastline (npr. 
zlata rozga, peterolistna žvrklja, topinambur), 
vse skupaj pa razlikujemo 51 rastlin, ki so lahko 
problematične zaradi invazivnih lastnosti.

Metode daljinskega zaznavanja predstavljajo 
dobro alternativo bolj klasičnim metodam prido-
bivanja informacij (ekološke interakcije invazivne 
vrste z vegetacijskimi tipi in dominatnimi vrstami, 
terenski popisi) o invazivnih rastlinskih vrstah.

Daljinsko lahko pridobivamo podatke o vegetaciji 
preko letalskih, multispektralnih, hiperspektralnih 
in lidarskih snemanj. Kakovost posnetkov daljin-
skega zaznavanja in posledično ločevanje invazivne 
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rastline od neizvazivnih je odvisna od prostorske, 
časovne, spektralne in radiometrične ločljivosti. 
Invazivne rastline je mogoče razlikovati od avtoh-
tone vegetacije preko spektralnih, fenoloških in 
teksturnih razlik, pa tudi preko kemijske sestave 
in vsebnosti vode v listih. Hiperspektralni posnetki 
imajo dobro spektralno ločljivost, velike prostorske 
ločljivosti pa lahko dosegamo z lidarskimi, multi-
spektralnimi in hiperspektralnimi posnetki.

Invazivne rastline na posnetkih lahko tako loču-
jemo na podlagi preučevanja lastnosti pikslov ali 
pa na podlagi razlikovanja objektov iz posnetkov. 
V zadnjem času se pogosto za klasifikacijo posnet-
kov daljinskega zaznavanja uporablja metode 
strojnega učenja.

Pri prepoznavanju invazivnih rastlin s posnet-
kov daljinskega zaznavanja prihajo do problemov, 
kot so izbira primerne spektralne resolucije, dneva 
pridobivanja podatkov (fenologija), premajhna 
prostorska ločljivost, kar onemogoča prepozna-
vanje posameznih osebkov invazivnih rastlin.

V naših gozdovih imamo težave z identifikacijo 
drevesnih vrst predvsem zaradi težav s klasifikacijo 
drevesnih krošenj listavcev in iglavcev, strukturne 
heterogenosti, pomanjkanja inventurnih podat-
kov in nizke učinkovitosti metod daljinskega 
zaznavanja. Kljub temu, še največji potencial, za 
razlikovanje invazivnih drevesnih vrst od osta-
lih, na podlagi različne fenologije, predstavljata 
drevesni vrsti robinija in veliki pajesen.

5 SUMMARY

Invasive organisms change the structure and 
function of the ecosystems, thereby causing 
major economic losses. Using the remote sen-
sing methods we detect the presence of invasive 
organisms, monitor their expansion through the 
time, assess their impact on the environment, 
and present risk estimation. With the remotely 
sensed data, we can improve the existing spatial 
distribution models or make new ones, which are 
vital in invasive organisms' managing. 

In the last century, the increase of the invasive 
tree and shrub species presence has been primarily 
affected by the man, since they have been introdu-
ced mostly for economical and aesthetical reasons. 
At the moment, the most frequent invasive tree 
species are black locust (Robinia pseudoaccacia 

L.), which persists well in the unstable forest 
systems, and the ailanthus (Ailanthus altissima 
Mill.), which is frequent in the urban landscape. 
Also, some herbaceous invasive plants (e.g. gol-
denrod, common ragweed, Jerusalem artichoke) 
are frequent in Slovenia and we discern a total of 
51 plants, which can be problematic due to their 
invasive features.

The remote sensing methods represent a good 
alternative to more classic methods of acquiring 
information about the invasive plant species 
(ecological interactions of the invasive species 
with the vegetation types and dominant species, 
field inventories).

We can remotely acquire data on vegetation 
through the air, multispectral, hyperspectral, 
and lidar recordings. The quality of remote 
sensing images and, consequently, identifying 
invasive species and non-invasive ones depends 
on spatial, temporal, spectral, and radiometric 
resolution. Invasive plants can be differentiated 
from the indigenous vegetation through spectral, 
phenological, and textural differences, but also 
through chemical composition and water content 
in the leaves. Hyperspectral images present a good 
spectral resolution and major spatial resolutions 
can be achieved by lidar, multispectral, and 
hyperspectral images.

Invasive plants on the images can thus be diffe-
rentiated on the basis of pixel characteristic study or 
on the basis of distinguishing objects on the images. 
Lately, methods of machine learning are often used 
for classification of remote sensing images.

In identification of invasive plants on the remote 
sensing images, some problems can occur: e.g. 
selection of an appropriate spectral resolution, 
day of data acquiring (phenology), and undersi-
zed spatial resolution prevents identification of 
individual invasive plant specimen. 

In our forests, we have troubles identifying tree 
species primarily due to the problems with classifi-
cation of tree crowns of deciduous and coniferous 
trees, structural heterogeneity, lack of inventory data, 
and low effectiveness of remote sensing methods. 
Despite this, the largest potential for differentiating 
the invasive tree species from the other ones on the 
basis of diverse phenology is represented by the tree 
species black locust and ailanthus.
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Priloga 1: Primeri ponudnikov podatkov daljinskega zaznavanja za ZDA (povzeto po Bradley, 2014)
Annex 1: Examples of remote sensing providers for the U.S.A. (after Bradley, 2014)

8 PRILOGE
8 ANNEXES

Snemanje Senzor Širina zaje-
tega Pasu

Prostorska 
resolucija

Časovna 
dostopnost

Časovna 
ločljivost Cena

AVHRR 2600 km 1,1 km 1978 12 ur Ø

MODIS 2330 km 250 m – 1 
km 2000 1–2 dni Ø

Landsat Tm, 
ETM+ 185 km 30 m 1982 – 2011 16 dni Ø

Landsat 8 185 km 30 m 2013 16 dni Ø
Aster 60 km 15 – 30 m 2000 16 dni Ø
SPOT 60 km 2,5 – 20 m 1986 26 dni Ø ali €
Ikonos 11 km 1,8 – 4 m 1999 3 dni €€

Quickbird 17 km 2,5 m 2001 1–4 dni €€
Worldview-2 16 km 1,8 m 2009 1,1 (3,7) dni €€
GeoEye-1,2 15 km 1,65 m 2008 2,1–8,3 dni €€
Pleiades-1,2 20 km 0,5 m 2011 1 dan €€
Sentinel-2 290 km 10 m 2015 5 dni Ø
Hyperion 7,7 km 30 m 2000 7 dni Ø
AVIRIS2 2 – 11 km 4 – 20 m 1992 po naročilu Ø ali €€

AISA2 različno različno trenutna po naročilu €€
CASI2 različno do 25 cm trenutna po naročilu €€

HYMap2 različno 3 – 10 m trenutna po naročilu €€
NAPP 9 km 1 : 40000 1987 – 2007 več let €
NHAP 1 : 80000 1980 – 1989 več let €
NAIP mozaično 1 m 2001 več let €

USGS DOQ mozaično 1 m odvisno od 
lokacije več let Ø

2 Senzor večkrat nameščen na zračnem plovilu
€ – Posnetki letalskih snemanj (ortofoto) stanejo okoli 30 € na posnetek visoke resolucije.

€€ – Večina komercialnih satelitskih posnetkov stane 10–20 €/km2, s popustom za znanstvene namene.
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Spletni informacijski sistem MojGozdar.si 
Web-Based Information System MojGozdar.si

Matevž TRIPLAT1, Mitja PIŠKUR2, Nike KRAJNC3

Izvleček:
Triplat, M., Piškur, M., Krajnc, N: Spletni informacijski sistem MojGozdar.si; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 3. 
V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 21 Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila 
Marjetka Šivic.
Prispevek predstavlja spletni informacijski sistem, namenjen ocenjevanju kakovosti izvajanja del v gozdarstvu. 
Spletni informacijski sistem, imenovan MojGozdar, je inovativni pristop k večji transparentnosti trga storitev. 
MojGozdar nudi podporo pri iskanju gozdarskih storitev, kot so sečnja z motorno žago, spravilo s traktorjem, 
gojitvena dela, žičniško spravilo, strojna sečnja, izdelava lesnih sekancev (sekalnik) in gozdno gradbeništvo. 
Trenutno je v sistem vključenih nekaj več kot tisoč izvajalcev, ki nudijo različne gozdarske storitve. Sistem 
MojGozdar bo zajemal tristopenjsko ocenjevanje izvajalcev na enostaven, pregleden in objektiven način. V prvi 
stopnji vsi vključeni izvajalci dobijo pravno formalno oceno ustreznosti po načelu semaforja. Drugo stopnjo 
ocenjevanja predstavlja neodvisna strokovna ocena s strani strokovno usposobljenega presojevalca. Glavno 
načelo neodvisne strokovne ocene bo trajnostno gospodarjenje z gozdovi z doseganjem nadstandarda pri soci-
alnih, ekonomskih in okoljskih vidikih izvedbe del. V drugo stopnjo ocenjevanja se lahko vključijo izvajalci, ki 
pravnoformalno ustrezajo osnovnim pogojem, torej so v prvi stopnji ocenjevanja ocenjeni kot ustrezni. Tretja 
stopnja ocenjevanja je namenjena naročnikom storitev, da predstavijo izkušnje ali mnenje o kakovosti opravljenih 
storitev. S celovitim sistemom ocenjevanja naj bi pripomogli k povečanju motivacije med izvajalci gozdarskih del 
za konkurenčno delo na trgu in kakovostno izvedbo del v gozdovih. Hkrati je celovit sistem objektivne presoje 
kakovosti izvajalcev, tudi dodatne možnosti za vrednotenje ponudb za delo v državnih gozdovih, kjer je trenutno 
edino vodilo najnižja ponujena cena.
Ključne besede: kakovost del, ustreznost izvajalcev, storitve, gozdarstvo, trajnostno gospodarjenje, informacijski 
sistem, Slovenija

Abstract:
Triplat, M., Piškur, M., Krajnc, N: Web-Based Information System MojGozdar.si; Gozdarski vestnik (Professional 
Journal of Forestry), 76/2018, vol 3. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 21 Translated by Breda Misja, 
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This article presents web-based information system, intended for assessing the quality of forestry work per-
formance. Web-based information system, called MojGozdar, represents and innovative approach to a more 
transparent service market. MojGozdar offers support in the search for forestry services like motor saw felling, 
harvesting by tractor, silvicultural works, cable harvesting, machine felling, wood chip production (chipper), 
and forest construction. At the moment, the system incorporates over a thousand providers, offering diverse 
forestry services. MojGozdar system will cover a three-level assessment of the service providers in a simple, clear, 
and objective way. On the first level, all included service performers get a legal/formal suitability assessment 
following the traffic lights principle. Professional assessment by a professional qualified assessor represents 
the second assessment level. The main principle of an independent professional assessment will be sustainable 
forest management and achievement of a higher standard in social, economic, and environmental aspects of 
work execution. Service providers, who legally and formally meet the basic conditions, i.e. who were assessed 
as adequate in the first assessment level, can be incorporated into the second level. The third assessment level 
is intended for the customers to present their experiences or opinion about the quality of the provided services. 
The comprehensive assessment system should increase the motivation among the forestry work providers in 
competition and quality performance of works in forests. At the same time, this is a comprehensive system for 
providers' quality objective assessment, also of the additional possibility for evaluating offers for work in state 
owned forests, where the lowest offered price is the only guidance at the moment. 
Key words: work quality, adequacy of service providers, services, forestry, sustainable management, information 
system, Slovenia
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1 IZHODIŠČA
V Sloveniji je trg gozdarskih storitev dinamičen. 
Zaradi hitrih sprememb in pojavljanja vedno novih 
izvajalcev so mogoče zlorabe in prevare. Težava se 
(še posebno) izkaže pri povečanem povpraševanju 
po storitvah ob veliko površinskih motnjah (npr. 
žledolom, napad podlubnikov, vetrolom, itn.), 
ko posamezni lastniki gozdov (npr. lastniki, ki 
ne gospodarijo aktivno) nimajo informacij o 
ponudnikih storitev in njihovi kakovosti ter 
zanesljivosti. Naročniki storitev, predvsem manjši 
lastniki gozdov, ki redkeje potrebujejo storitve 
in nimajo izkušenj z gospodarjenjem z gozdom, 
se odločajo predvsem po po intuiciji in osebnih 
poznanstvih (»ustno priporočilo revirnega goz-
darja, soseda ali znanca«). Lahko pričakujemo, 
da se bo trg storitev na področju gozdarskih del 
dodatno prestrukturiral po spremembah organi-
ziranosti gospodarjenja z državnimi gozdovi. Na 
Švedskem (Sääf in Norin, 2013) se je struktura 
(število in značilnosti) od 60. do 90. let prejšnjega 
stoletja spreminjala od samostojnih izvajalcev s 
konji do večjih gozdarskih podjetij, ki so imela 
lastne stroje in zaposlene delavce, do tega, da so 
delavci v gozdarskih podjetjih imeli lastne stroje, 
v zadnji fazi pa so delavci postali samostojni. S 
takimi spremembami se je izrazito povečevala 
tudi produktivnost. 

Usposobljeni, motivirani in dobro informirani 
izvajalci gozdarskih del so osnova za stroškovno 
učinkovito in okolju prijazno gospodarjenje z 
gozdovi. Izvajalci gozdarskih del morajo spošto-
vati zakonodajo in okoljske vidike dela v gozdu, 
po drugi strani pa je večina odgovornosti na 
lastniku gozda. Pri certifikacijskih shemah je na 
primer eno osnovnih izhodišč, da je lastnik gozda 
odgovoren za zagotavljanje skladnosti z zahtevami 
standardov za gospodarjenje z gozdovi (npr. PEFC 
in FSC). Z vidika presojanja podjetij, ki izvajajo 
gozdarska dela, je zaradi obsežnega vpliva na 

1 M. T., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno 
tehniko in ekonomiko. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, 
Slovenija. matevz.triplat@gozdis.si
2 Mag. M. P., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za 
gozdno tehniko in ekonomiko. Večna pot 2, SI-1000 

ekonomiko pridobivanja ter socialne in okoljske 
vidike gospodarjenja z gozdovi ocenjevanje le-teh 
zapleteno. Vidike izvajanja del in s tem okoljsko 
primernost le posredno presojamo z orodji, ki jih 
lahko opredelimo kot metoda ocene življenjskega 
kroga proizvodov. Metoda ocene življenjskega 
kroga je proces, s katerim ovrednotimo obreme-
nitve okolja, povezane s proizvodnjo izdelka ali 
storitve, tako da ugotovimo, koliko energije in 
materialov glede na vrsto in količino je potrebno, 
kakšne so vrste in količine odpadkov ter emisije v 
okolje in kakšne so morebitne posledice za okolje 
(Košir, 1999: 92–93). Na primer: poraba energije 
na funkcionalno enoto kaže na sodobnost strojev 
in tehnologij pridobivanja lesa. Na podlagi letnih 
poročil gozdarske inšpekcije ter letnih poročil 
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) ni zaznati, da 
bi bila kakovost gozdarskih del pri gospodarjenju 
z gozdovi problematična ali da bi bila večja odsto-
panja od določil Zakona o gozdovih, še posebno, 
če upoštevamo oceno, da na leto v gozdovih seka 
okrog 100.000 lastnikov gozdov (50.000 kmetijskih 
gospodarstev je pridobivalo sortimente po Popisu 
kmetijstva 2000). V Sloveniji zaenkrat ne moremo 
govoriti o večjem obsegu praktičnega presojanja 
kakovosti izvajalcev del. Nekatera redka podjetja 
zbirajo mnenje uporabnikov o kakovosti njihovih 
storitev, dostopna so tudi vodila dobrega ravnanja 
za posamezne okoljsko zahtevnejše tehnologije.

Na Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko 
na Gozdarskem inštitutu Slovenije (v nadaljevanju 
GIS) se z idejo o enotnem vrednotenju izvajalcev 
del v gozdarstvu ukvarjamo že nekaj časa. Pobuda 
je bila predstavljena na posvetu Izzivi gozdne 
tehnike 2016 in bila deležna spodbudnih odzi-
vov udeležencev, in sicer predstavnikov ciljnih 
skupin s področja gozdarstva in predelave lesa. 
Udeleženci so z odgovori na anonimnem anke-
tnem vprašalniku izrazili svoje strinjanje z idejo 
o portalu za izvajalce del v gozdarstvu. Več kot 
50 % udeležencev posveta je kot pomembno ali 
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zelo pomembno označilo trditev, da je bonitiranje 
gozdarskih podjetij koristno. Čeprav je pridobi-
vanje lesa relativno enostaven proizvodni proces, 
ostaja vprašanje ocenjevanja kakovosti del vsaj na 
praktični ravni relativno nedorečeno. Potrebujemo 
preproste, vsakomur dostopne in korektne metode 
ocenjevanja izvajalcev, ki pa bodo zajemale vse 
bistvene vidike za izbiro in promocijo kakovostnih 
izvajalcev storitev v gozdni proizvodnji. 

2 PREGLED DOSEDANJIH 
IZKUŠENJ IN RAZISKAV

Na trgu gozdarskih storitev v Nemčiji (na primeru 
Bavarske) (Borchert in Benker, 2015a) prevladujejo 
mala podjetja, največkrat samozaposleni izvajalci 
del. V povprečju opravljajo storitve na površini, 
manjši kot 1.000 ha in opravijo storitve v doma-
čem okolju (v oddaljenosti do 20 kilometrov od 
sedeža podjetja). Pogosto imajo staro ali izrabljeno 
mehanizacijo, sočasno pa so pri pridobivanju del 
izpostavljeni veliki konkurenci. Nedavna analiza 
tega segmenta gospodarstva na Bavarskem (anketa 
je zajela 10 % podjetij) je pokazala (Borchert in 
Benker, 2015b), da zato, ker ima pri pridobiva-
nju dela na trgu najpomembnejšo vlogo cena 
storitve, kakovost izvedbe del nazaduje, čeprav 
je prav stanje gozda po opravljenih delih eno od 
bistvenih vprašanj trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi. Načinu ocenjevanja kakovosti izvajalcev 
gozdarskih del in možnih meril ocenjevanja so 
se raziskovalci v Sloveniji (Košir in sod., 1996) 
posvečali ob uvajanju koncesij v državnih gozdo-
vih. Zaradi celovitosti posegov v gozdove v okviru 
koncesijskih razmerij so bila med zaključnimi 
ugotovitvami opredeljene: zahteva po celoviti 
presoji izvajalcev gozdarskih del, vsakoletna 
objava lestvice izvajalcev gozdarskih del, stalnost 
spremljanja kakovosti zainteresiranih izvajalcev 
in neodvisna usposobljena skupina ocenjeval-
cev. Celovito spremljanje kakovosti izvajalcev 
gozdarskih del bi temeljilo na točkovanju in 
zbiranju podatkov. Oceno izvajalca bi sestavljali 
tehnološki, kadrovski, okoljski in ekonomski vidik 
presoje ustreznosti izvajalca gozdarskih del. Za 
posamezne vidike so bili predlagani vprašalniki 
za zbiranje podatkov neposredno od izvajalca, 
kjer so posamezna vprašanja obravnavala njegov 
odnos do gozda, družbenega okolja, tehnologije, 

gospodarnosti dela ali celovite organizacije pod-
jetja. Koncept v praksi ni zaživel.

Praktično vrednotenje kakovosti izvedbe del v 
tujini bodisi osredotočajo na ocenjevanje poškodb 
drevja in tal v proizvodnih fazah spravila lesa do 
kamionske ceste ali v zadnjem času na preverjanje 
kakovosti izvajalcev in kakovosti opravljenih del 
glede na izbrane kazalnike v okviru certifikacij-
skih shem FSC in PEFC (Seizinger, 2013; DFSZ, 
2016). Slednje kontrole zajemajo le izvajalce, ki 
opravljajo storitve v certificiranih gozdovih. Na 
podlagi standardov FSC, PEFC in standardov 
kakovosti ISO 9000 (kakovostno upravljanje), ISO 
9001 (kakovostno delo s strankami), ISO 19011 
(načini preverjanja) in ISO 17021 (ocenjevanje 
sistema kakovosti) v Nemčiji uvajajo certifikat 
kakovosti gozdarskih storitev. V preteklosti je bilo 
v Avstriji nekaj poskusov vrednotenja izvajalcev 
del na podlagi pregleda delovišča po opravljeni 
storitvi po načelu 'Bonus-Malus' (Ofner, 2005), a 
se tak pristop ni uveljavil v širšem obsegu. 

Les je teoretično trajnostno obnovljiv naravni 
vir, njegova pridelava in predelava pa sta v praksi 
obremenjeni s številnimi negativnimi vplivi. Le-te 
najbolj celovito zajame metoda ocene življenjskih 
ciklov (ang. LCA) izdelkov iz lesa, ki vključuje 
tudi kakovostne vidike izvedbe del. Čeprav so 
metode LCA v gozdarstvu znane, doslej niso 
našle vidnejšega mesta pri presoji kakovosti del 
v gozdarski praksi (Heinimann, 2012; Cosola in 
sod., 2016). Zaradi velikega pomena kakovosti 
izvajanja del z vidika zagotavljanja skladnosti z 
zahtevami certifikacijskih shem za gospodarjenje 
z gozdovi, se za neodvisno certificiranje izvajalcev 
gozdarskih del razvijata tudi oba certifikacijska 
sistema (FSC in PEFC). Poudarek pri teh shemah je 
na družbenih vidikih ter spoštovanju zakonodaje. 
Poleg tega morajo izvajalci del v certificiranih 
gozdovih opravljati dela v skladu z določili cer-
tifikacijskih shem, torej zagotavljati skladnost z 
določili, povezanimi z družbenimi, okoljskimi pa 
tudi ekonomskimi vidiki. Pri okoljskih vidikih je 
velik poudarek na varovanju vodnih virov.

V dokumentu Evropske komisije z nazivom 
"Zeleni dokument za promocijo Evropskih usmeri-
tev za družbeno odgovornost podjetij" je družbena 
odgovornost podjetij opredeljena kot koncept, s 
pomočjo katerega podjetja na prostovoljni pod-
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lagi vključujejo družbene in okoljske zadeve v 
svoje poslovanje in v svoja razmerja z deležniki. 
Definicija družbene odgovornosti po standardu 
ISO26000:2010 pa je: Družbena odgovornost je 
odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev 
in dejavnosti na družbo in okolje, ki skozi pregledno 
in etično ravnanje prispeva k trajnostnemu razvoju, 
vključujoč zdravje in blaginjo družbe; upošteva 
pričakovanja deležnikov; je v skladu z veljavno 
zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja; 
ter je vključena v celotno organizacijo in se izvaja 
v vseh njenih odnosih (CEC, 2010).

Kakovost izvajalcev ni aktualna samo za del 
zasebnih gozdov, kjer najemajo storitve na trgu, 
temveč tudi pri gospodarjenju z državnimi goz-
dovi, kjer je zaradi pravil o javnem naročanju 
glavno merilo ponujena cena. Na ta vidik na 
primer opozarjajo tudi v latvijskem državnem 
podjetju Latvijas valsts meži (Gercans, 2013). V 
Sloveniji je eno izmed redkih podjetji podjetij, 
kjer presojajo kakovost  opravljenih del, Gozdno 
gospodarstvo Bled, d. o. o. Zbirajo mnenja uporab-
nikov o kakovosti opravljenih storitev (GG Bled, 
2018) in tudi sicer načrtno povezujejo kakovost 
del z nagrajevanjem svojih proizvodnih delavcev 
(Soklič, 2015). V slovenske gozdove izvajalci del 
uvajajo nove stroje in tehnologije, ki jih v tujini 
tržijo kot okolju prijazne (Visser in Stampfer, 
2015), v praksi pa naročniki del nimajo možnosti 
preverjanja njihove ustreznosti v naših razmerah. 
Za posamezne okoljsko zahtevne tehnologije so 
bila oblikovana vodila dobrega ravnanja (Krč in 
sod., 2014; Košir, 2007).

Izvajalci gozdarskih storitev svojo dejavnost 
vedno pogosteje oglašujejo na medmrežju, red-
keje na lastnih spletnih straneh ali na socialnih 

omrežjih, pogosteje pa uporabijo različne por-
tale za oglaševanje. Na podlagi zgolj navedenih 
kontaktnih podatkov je težko izbrati zanesljive 
ponudnike gozdarskih storitev. V Sloveniji je nekaj 
namenskih medmrežnih portalov, ki ponujajo 
promocijske predstavitve ponudnikov gozdarskih 
storitev. Zaradi učinkovitejše sanacije posledic 
žleda v letu 2014 v zasebnih gozdovih so sezname 
ponudnikov gozdarskih storitev (tudi ponudni-
kov iz tujine) oblikovali na ZGS (v sodelovanju 
z Gozdarsko inšpekcijo) in Kmetijsko-gozdarski 
zbornici Slovenije. Zveza lastnikov gozdov Slove-
nije ponuja lastnikom gozdov informacijski portal, 
ki registriranim uporabnikom ponuja podporo 
gospodarjenju z gozdovi in informacije na sorodna 
spletišča. Portal je nastal v sodelovanju s podjetjem 
STEZA informacijske storitve in svetovanje, d. o. o.,  
ki prijavljenim uporabnikom ponuja spletno 
mesto ažurnih informacij o ponudbah za prodajo 
kmetijskih zemljišč in gozdov, podatke o javnih 
naročilih, dražbah in razpisih za širok nabor 
področij ter podatke o cenah lesa in storitev v goz-
darstvu. Na GIS smo v okviru projektov oblikovali 
bazo deležnikov v gozdnolesnih verigah (wcm.
gozdis.si) in objavili tudi kataloge sekalnikov v 
Sloveniji. Za pomoč pri izbiri ponudnikov storitev 
se v zadnjem času vzpostavljajo tudi portali, ki 
uporabnikom omogočajo pregled ocen in mnenj 
o uporabljenih storitvah in tako nastajajo lestvice 
referenc in zaupanja vrednih ponudnikov, med 
katerimi je tudi nekaj gozdarskih podjetij. Pristopi 
so sodobni, usmerjeni na digitalno pismenega 
uporabnika, a le delno ustrezajo celoviti presoji 
kakovosti storitve. Največkrat so omejeni le na 
promocijo ponudnika ali na relativno aktualiziran 
seznam ponudnikov gozdarskih storitev. 

Slika 1: Logotip projekta in spletnega sistema MojGozdar
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Na GIS se z vprašanji kontrole kakovosti 
ukvarjamo že dalj časa. Uspešno smo razvili in 
v prakso prenesli enostaven sistem spremljanja 
in zagotavljanja kakovosti za proizvajalce lesnih 
pelet, imenovan S4Q. Cilj sistema S4Q je vsakemu 
proizvajalcu prilagoditi sistem zagotavljanja in 
kontrole kakovosti, kot je opredeljen v standardu 
SIST EN 15234-2:2012 (Prislan in sod., 2015). 
Prav tako nam področje vrednotenja proizvajal-
cev lesnih goriv ni tuje, saj smo razvili metodo 
za vrednotenje. Metoda v prvi fazi temelji na 
izločitvenih merilih (pravnoformalni vidiki), ki 
presojano podjetje definirajo kot 'ustrezno' ali 
'neustrezno' formalno urejeno. Če je podjetje 
prepoznano kot formalno 'ustrezno', se začne 
druga faza vrednotenja na podlagi družbenih, 
ekonomskih, tehnoloških in okoljskih dejavni-
kov. Metoda je nastala z namenom odkrivanja 
dobrih praks; v sklopu projekta FOROPA je bila 
tudi preizkušena v Avstriji, Italiji, Grčiji, Srbiji, 
Slovaškem in Romuniji (Triplat in Krajnc, 2014).

3 SPLETNI INFORMACIJSKI SISTEM 
MOJGOZDAR

V raziskovalnem projektu Sistem ocenjevanja 
kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu projektna 
skupina stremi k razvoju orodja, ki bo pripomo-
glo k večji konkurenčnosti gozdarskega sektorja 
glede na družbeno odgovornost, ekonomsko 
učinkovitost in okolju prijazno gospodarjenje z 
gozdovi. Spletni informacijski sistem za ocenje-
vanje kakovosti izvajanja del v gozdarstvu, ki bo 
nastal v času trajanja projekta, je inovativni pristop 
k večji transparentnosti trga storitev. Sistem naj bi 
bil enostaven za uporabo in omogočal učinkovit 
prenos informacij končnim uporabnikom. Sistem 
naj bi prispeval k povezovanju povpraševanja in 
ponudbe ter uporabnikom nudil možnost izbire 
najutreznejše organizacije, hkrati pa promoviral 
gozdarske organizacije in storitve, ki jih opravljajo. 
Naročniki gozdarskih storitev bodo kot uporabniki 
sistema s svojimi ocenami aktivno pripomogli k 
povečanju motivacije med izvajalci gozdarskih del 
za konkurenčno delovanje na trgu in kakovostno 
izvedbo del v gozdovih.

Ob koncu leta 2017 je projekt dosegel pomem-
ben mejnik z vzpostavitvijo spletnega informacij-
skega sistem. Med širokim naborom predlogov 

za akronim projekta in hkrati ime za spletni 
informacijski sistem je projektna skupina izbrala 
ime MojGozdar. Logotip (slika 1) je predlagal 
zunanji izvajalec in stalni član projektne skupine, 
podjetje Arctur, d. o. o. Spletni informacijski sistem 
MojGozdar je javno dostopen na povezavi www.
mojgozdar.si (slika 2). GIS skrbi za glavni razvoj 
v sodelovanju s podpornimi inštitucijami. GIS je 
hkrati glavni upravljavec spletnega sistema Moj-
Gozdar, ki je osrednje mesto, kjer se bodo stikali 
vsi rezultati projekta. V času trajanja projekta bo 
deloval testno (pilotno) in ga bomo še večkrat nad-
gradili z vsebinskega in tudi s tehničnega vidika. 
Nadgradnje potekajo na podlagi novih rezultatov 
projekta ter povratnih informacij uporabnikov.

MojGozdar je namenjen vsem obiskovalcem 
medmrežja. Obiskovalec z vpisom v spletni sistem 
MojGozdar postane »uporabnik«, ki lahko dostopa 
do vseh funkcionalnosti sistema MojGozdar, med 
drugim lahko postane tudi naročnik gozdarskih 
storitev. MojGozdar uporabnikom nudi podporo 
pri iskanju gozdarskih storitev, kot so sečnja z 
motorno žago, spravilo s traktorjem, gojitvena 
dela, žičniško spravilo, strojna sečnja, izdelava 
lesnih sekancev (sekalnik) in gozdno gradbeništvo. 
Uporabnik ima pravico do dostopanja do profila 
izvajalcev in z njim povezanih podatkov. Uporab-
nik lahko tudi pošilja povpraševanja za posamezne 
gozdarske storitve različnim izvajalcem, ki so se 
predhodno že včlanili v sistem MojGozdar. Upo-
rabniki so lastniki gozdov ali upravljavci gozdov in 
drugih, z drevjem poraslih površin, ki želijo prek 
spletnega sistema MojGozdar pridobiti ponudbo 
za izbrane storitve.

MojGozdar je namenjen ponudnikom goz-
darskih storitev (v nadaljevanju izvajalci). Stik je 
bil vzpostavljen z več kot tisoč pravnimi subjekti, 
in sicer sprva prek telefonske ankete, nadalje 
preko elektronske pošte in nazadnje, a nič manj 
pomembno, še preko pisemske ovojnice. MojGoz-
dar vključuje izvajalce, ki so ustrezno registrirani za 
opravljanje gozdarskih dejavnosti in so za storitve 
(sečnja z motorno žago, spravilo s traktorjem, 
gojitvena dela, strojna sečnja in žičniško spravilo) 
pred začetkom opravljanja dejavnosti pristojni 
gozdarski inšpekciji omogočili vpogled v doku-
mentacijo o strokovni usposobljenosti delavcev in 
dokazilih, potrebnih za izvajanje del po predpisih, 
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ki urejajo varnost in zdravje pri delu za delavce, 
delovno opremo in osebno varovalno opremo. 
Gozdarske inšpekcije na podlagi predloženih doka-
zil izvajalcev redno dopolnjuje seznam izvajalcev 
del v gozdovih, ki izpolnjujejo minimalne pogoje, 
ter seznam izvajalcev del, ki jim je bilo z odločbo 
prepovedano opravljati dejavnost (IKGLR, 2018). 
Ponudniki storitev, ki jih gozdarska inšpekcija ne 
evidentira (na primer prevoz lesa), so bili vključeni 
na podlagi raziskave trga storitev.

3.1 Ocenjevanje kakovosti izvajalcev 
gozdarskih del

Za ocenjevanje podjetij je primerna kombinirana 
ocena, ki zajema ekonomske (kot najpomemb-
nejše pri izbiri) in tudi družbene (po zgledu npr. 
koncepta družbene odgovornosti podjetij) in 
okoljske vidike. Sistem MojGozdar bo zajemal 
tristopenjsko ocenjevanje izvajalcev na enostaven, 
pregleden in objektiven način. V nadaljevanju je 
predstavljen način ocenjevanja na podlagi različnih 
virov podatkov.

Slika 2: Vstopna stran spletnega sistema MojGozdar.si

3.1.1  1 . stopnja – ocena pravnoformalne 
  ustreznosti

V prvem sklopu projekta je nastal sistem meril 
za samodejno vrednotenje posameznega izvajalca 
po načelu semaforja na podlagi podatkovnih baz 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES), Finančne uprave 
Republike Slovenije (FURS) in Inšpektorata 
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo (IKGLR). Slika 3 prikazuje 
pretok informacij v sklopu prve stopnje ocene 
spletnega sistema MojGozdar. Oceno dnevno 
posodobimo na podlagi sprememb v katerikoli 
izmed podatkovnih baz.

Oceno izvajalcev po načelu semaforja redno 
posodabljamo in je dostopna vsem uporabnikom 
(od decembra 2017). Temeljni pogoji, ki morajo 
biti izpolnjeni za posamezno oceno, so oprede-
ljeni v Preglednici 1 in grafično predstavljeni na 
primeru (Slika 4).
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Slika 3: Shematski prikaz pravnoformalne razvrstitve ponudnikov gozdarskih storitev glede na javno dostopne 
podatke (prva stopnja), ki vključuje seznam izvajalcev del v gozdovih IKGLR ter izvajalce, vključene na podlagi 
raziskave trga. 

Preglednica 1: Ocena ustreznosti izvajalcev po načelu semaforja

Zelena luč označuje izvajalce del v gozdovih, ki so ob inšpekcijskem pregledu izpolnjevali 
zahteve, niso na seznamu davčni neplačnikov in so po podatkih Poslovnega registra Slovenije 

aktiven pravni subjekt.

 

Rumena luč označuje ponudnike storitev, ki niso na seznamu davčnih neplačnikov in so po 
podatkih Poslovnega registra Slovenije aktiven pravni subjekt ter so registrirani za ustrezne 
dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti. Poudariti je treba, da rumena luč označuje 
podjetja, ki jih gozdarska inšpekcija ne evidentira. To so npr. podjetja, ki ponujajo storitev 

izdelave sekancev s sekalnikom, nudijo prevoz lesa ali opravljajo gozdno gradbeništvo. 
Pri slednjih s strani gozdarske inšpekcije ni podatkov o izpolnjevanju pravnoformalnih zahtev.

 

Rdeča luč opozarja, da je bilo izvajalcu z odločbo prepovedano opravljati vsaj eno od 
registriranih dejavnosti v gozdu (dejavnost, za katero ima prepoved, je posebej označena) ali 
je davčni neplačnik ali je po podatkih Poslovnega registra Slovenije neaktiven pravni subjekt 

ali nima registriranih ustreznih dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti.
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Slika 5: Načela trajnosti so glavna vodila pri razvoju metodologije za podeljevanje neodvisne strokovne ocene.

Slika 4: Primer prikaza ocene po načelu semaforja v sistemu MojGozdar

3.1.2   2. stopnja - Strokovna ocena ustreznosti  
  izvajalca 

Za drugo stopnjo bo razvita metodologija za 
podeljevanje neodvisne strokovne ocene. V drugo 
stopnjo ocenjevanja se lahko vključijo vsi izvajalci, 
ki so v prvi stopnji ocenjeni pozitivno, torej so 
prejeli/imajo zeleno ali rumeno luč. Glavno načelo 
neodvisne strokovne ocene bo izpolnjevanje meril 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi z doseganjem 
nadstandarda pri družbenih, ekonomskih in okolj-
skih vidikih izvedbe del (Slika 4). Pri oblikovanju 
metode bo vodilo neodvisnost ocen, načelo enakosti 
in upoštevanje meril, ki so ključna za kakovostno 
izvedbo del v gozdovih in uporabniku storitev lahko 
pomagajo pri končni izbiri izvajalca.

Na podlagi pregleda dosedanjih raziskav in 
usklajevalnih delavnic s predstavniki deležnikov je 
bil pripravljen predlog načel, meril in indikatorjev. 
Pri pripravi so sodelovali strokovnjaki z Bioteh-
niške fakultete (partner v projektu) in drugih 
inštitucij, kot so IKGLR, Kmetijsko-gozdarska 
zbornica Slovenije, Zavod za varstvo narave, 

ZGS, predstavniki večjih izvajalcev, predstavniki 
družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Končni 
rezultat usklajevanja z deležniki je hierarhični 
seznam kazalnikov, ki zajema 3 načela, 8 kriteri-
jev in 29 indikatorjev (Slika 5). V drugem krogu 
bo na podlagi metod za večkriterijsko odločanje 
razširjena skupina predstavnikov deležnikov 
postavila merila izbranim načelom, kriterijem 
in indikatorjem. Rezultat drugega kroga bodo 
participativno določena merila za vrednotenje 
kakovosti izvajalcev gozdarskih storitev. V zadnjem 
koraku bo projektna skupina pripravila še smernice 
za strokovno presojo izvajalcev. Smernice bodo 
namenjene na eni strani strokovnjakom, da bodo 
lahko objektivno presodili ali dokazila, ki jih je 
priložil izvajalec, ustrezajo, delno ustrezajo ali ne 
ustrezajo posameznemu indikatorju. Po drugi 
strani bodo smernice namenjene izvajalcem, saj 
jim bodo služile kot dokument, na podlagi kate-
rega bodo lahko svojo poslovno prakso izboljšali 
v smeri družbene odgovornosti, ekonomske 
upravičenosti in okoljske primernosti.
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Neodvisno strokovno oceno na sistemu MojGoz-
dar se poda na podlagi:
•	 osnovnih	 primarnih	 virov	 podatkov	 o	 
 poslovnih subjektih (AJPES, Sodni register,  
 FURS, IKGLR ...) in
•	 (spletnega)	zahtevka,	v	katerega	reprezentativni	 
 predstavnik izvajalca predloži zahteve/dokazila  
 za indikatorje. 
Seštevek meril (točk) bo predstavljal sestavljeno 
oceno, ki se podeli po načelu kategorizacije 
nastanitvenih obratov (s kategorijami/zvezdicami) 
(Pravilnik o kategorizaciji…, 2008). Sestavljena 
ocena bo prikazana ob drugih javnih podatkih 
o pravnem subjektu. Poudariti je treba, da se 
neodvisna strokovna ocena odvzame in se ne 
podeli pravnim subjektom, za katere se ugotovi, 
da iz kateregakoli razloga ne izpolnjujejo pogojev 
za zeleno ali rumeno luč (prva stopnja ocene). 

3.1.3   3. stopnja – Ocena zadovoljstva  
  naročnika storitve z opravljeno storitvijo 

Prav kmalu bodo lahko na sistemu MojGozdar 
svoje izkušnje ter mnenje o kakovosti opravljenih 
storitev podali tudi uporabniki sistema MojGozdar. 
Povprečna ocena, pridobljena od uporabnikov 

Slika 6: Shematski prikaz neodvisne strokovne ocene poslovnih subjektov glede indikatorjev in kriterijev zbranih 
z vstopom v sistem ocenjevanja »mojgozdar.si«

(tretja stopnja), bo objavljena poleg pridobljenih 
meril (druge stopnje ocene) izvajalca. Predvideno 
je, da bodo uporabniki ocenjevali izvajalce, ki se 
bodo predhodno prijavili v sistem MojGozdar. 
Ocenjevanje bo mogoče z uporabo spletnega vpra-
šalnika naročnikom dejanskih storitev. Podajanje 
ocen naročnikov, ki z izbranim izvajalcem niso 
sodelovali in bi oceno podali zgolj zaradi dvigovanja 
ocene izbranemu izvajalcu, bi potencialno ogrozilo 
verodostojnost celotnega sistema. Za zagotavljanje 
verodostojnosti ocenjevalca določenega izvajalca 
bodo vzpostavljeni mehanizmi za preprečevanje 
zlorab. V času testne faze bodo tako preizkušeni 
različni načini; na primer: vsak uporabnik bo lahko 
ocenil eno podjetje za vnaprej določeno obdobje 
(npr. teden, mesec ali leto). Za podajanje več ocen v 
izbranem obdobju pa bo moral v sistem MojGozdar 
naložiti dokazilo o sodelovanju (npr. pogodbo o 
sodelovanju, izdan račun za opravljene storitve ...).

Projektna skupina meni, da je ocena uporabni-
kovega zadovoljstva (tretja stopnja) skupaj z neod-
visno strokovno oceno (druga stopnja) ključna za 
kakovostno izbiro izvajalca del v gozdovih in je 
ključni podatek, ki iskalcu izvajalca lahko največ 
pove o posameznem pravnem subjektu. 
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4 ZAKLJUČEK
Naš cilj je, da bi spletni informacijski sistem 
Mojgozdar postal osrednji informacijski portal 
izvajalcev del v gozdarstvu in bo namenjen ne 
le uporabnikom storitev, ampak tudi izobraže-
vanju, informiranju, povezovanju in mreženju 
širše javnosti. 

Projekt bo s preverjanjem ustreznosti ponu-
dnikov prispeval k kakovostnejšim storitvam na 
trgu. Prav tako bo prispeval k prepoznavnosti 
Slovenije, saj si bo v prihodnosti projektna skupina 
prizadevala sistem razširiti tudi v sosednje države. 
Pregled nad izvajalci del in njihovimi bonitetnimi 
ocenami ne bi koristil samo zasebnim lastnikom 
gozdov, temveč tudi podjetju, ki upravlja z gozdovi 
v državni lasti. S povratno informacijo državnega 
podjetja o kakovosti storitev bi ogromno pridobili 
tudi zasebni lastniki gozdov. Sistem MojGozdar z 
bonitetnimi ocenami bo koristil tudi izvajalcem 
gozdarskih storitev kot promocija njihove kako-
vosti in zanesljivosti.

Raziskovalni projekt Sistem ocenjevanja kako-
vosti izvajalcev del v gozdarstvu nudi možnost 
aktivnega sodelovanja pri razvoju sistema z vklju-
čevanjem deležnikov in upoštevanjem njihovega 
znanja ter izkušenj pri oblikovanju. Spletni sistem 
MojGozdar bo uporabnikom nudil možnost 
vplivanja na oceno izvajalca z ocenjevanjem 
storitev. Velik pomen namenjamo zagotavljanju 
verodostojnosti ocen ter s tem preprečevanju 
zlorab pri vključevanju uporabnikov sistema v 
oblikovanje ocen izvajalcev storitev. Projektna 
skupina z rezultati projekta stremi k izboljšanju 
stanja trga storitev, povezovanju deležnikov in 
njihovo aktivno vključevanje. Ne nazadnje bo 
sistem MojGozdar tudi promocija izvajalcev del.

5 ZAHVALA
Spletni informacijski sistem MojGozdar razvijamo 
v okviru raziskovalnega projekta Sistem ocenje-
vanja kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu, ki ga 
financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano ter Agencija RS za raziskovalno 
dejavnost. 
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Les je najpomembnejši vir obnovljive energije v 
Evropi in postaja vedno bolj pomembna surovina 
na področju t.i. bio-industrije. Na evropski ravni 
posek že dosega načrtovano porabo lesa do leta 
2020. Pričakuje se, da bodo potrebe po lesu kot 
obnovljivem viru v prihodnje še naraščale, tako 
z vidika energetike kot tudi bio-industrije. Iz tega 
zornega kota se pojavlja vprašanje, kako zagotoviti 
zadostne količine lesa za pokrivanje naraščajočih 
potreb ob hkratnem upoštevanju trajnosti, sona-
ravnosti ter vseh vlog gozd. Pojavlja se potreba po 
oblikovanju strategije, v okviru katere bo zagoto-
vljeno trajnostno in sonaravno gospodarjenje z 
gozdovi, zadoščene naraščajoče potrebe po lesu, 
zaščiten gozd in biotska pestrost, razvit informa-
cijski sistem za izmenjavo podatkov ter zagotovljen 
dostop do finančnih virov in specifičnega znanja.

Z namenom najti rešitve glede trajnostne mobi-
lizacije lesa je v februarju 2018 začel teči dvoletni 
projekt ROSEWOOD - European Network of 
Regions On SustainablE WOOD mobilization 
(Evropska mreža regij za trajnostno mobilizacijo 
lesa). Projekt poteka v okviru evropskega razi-
skovalnega in inovacijskega programa Obzorje 
2020. Skupna vrednost dvoletnega projekta znaša 
1.497.935 €, vanj pa je vključenih 15 partnerjev 
iz 10 evropskih držav.

Začetek projekta ROSEWOOD
GDK 97:7

V okviru projekta ROSEWOOD bodo razvite 
regionalne mreže, v katerih se bodo povezali deležniki 
celotne gozdno-lesne vrednostne verige, od lastnikov 
gozdov, raziskovalnih organizacij, politikov, združenj 
in podjetij. Glavni in dolgoročni cilj projekta je poi-
skati ozka grla pri zagotavljanju trajnostne mobiliza-
cije lesa in najti rešitve zanje. Podpora trajnostnemu 
in ekonomskemu razvoju gozdno-lesnega sektorja 
bo potekala znotraj štirih regionalno oblikovanih 
vozlišč preko izkoriščanja obstoječih inovativnih 
in dobrih praks, iskanja sinergij med evropskimi 
regijami ter uveljavljanja novih inovativnih idej. 
S prenosom znanja, izmenjavo inovacij, primerov 
dobrih praks in rezultatov raziskav se bodo zapol-
nile vrzeli v znanju in ustvarile nove možnosti za 
partnerstva v gospodarstvu med zainteresiranimi 
stranmi in (med)regionalnimi oblastmi. 

Koncept projekta ROSEWOOD temelji na treh 
točkah in sicer: 1) analizi potenciala mobilizacije lesa 
v posameznih regijah EU, 2) razvoju novih poslovnih 
priložnosti ter 3) krepitvi mobilizacijskih kapacitet 
deležnikov za ustvarjanje dodane vrednosti.

Slovenski partner v projektu je Gozdarski 
inštitut Slovenije in bo vpet v sodelovanje na vseh 
petih delovnih sklopih projekta. 

dr. Polona Hafner in doc. dr. Jožica Gričar

Slika 1: Sodelujoči na projektu ROSEWOOD (foto: arhiv Si2)
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V 2018 je na Biotehniški fakulteti Univerzi v 
Ljubljani potekala delavnica »Zaščita, vgradnja 
in uporaba lesa na prostem«, ki se jo je udeležilo 
več kot 200 arhitektov, urbanistov, proizvajalcev in 
potencialnih kupcev lesenih hiš. Raziskovalci in 
strokovnjaki s področja lesenih gradenj so z željo, 
da se ohrani pozitivni trend rasti lesenih gradenj, 
udeležencem predstavili zadnje raziskave, povezane 
s staranjem in zaščito lesa ter primere dobrih in 
slabih praks obnove zaščitenih objektov oziroma 
lesenih novogradenj. Lenka Kavčič je uvodoma 
poudarila funkcionalne prednosti bivanja v lesenih 
stavbah, Miha Humar je predstavil primere zaščite 
lesa v preteklosti in danes, pomen uporabe ustreznih 
lesnih vrst in ustreznega zaščitnega sredstva ter 
ugotovitve raziskav pri spremljanju vpliva klime 
na les v Sloveniji,  Boštjan Lesar je predstavil raz-
lične, predvsem naravne načine zaščite lesa proti 
procesom razgradnje z glivami, Samo Jereb je pred-
stavil pomen in storitev kontrole kakovosti lesa ter 
kontrole kakovosti postopkov zaščite lesa, Renata 
Pamić je predstavila primere dobrih in slabih praks 
obnove spomeniško zaščitenih ali starejših lesenih 
objektov, Alojz Grabner je predstavil zakonodajo in 
izpostavil zahtevo EU po registraciji uporabljenih 
kemikalij za zaščito lesa, Davor Kržišnik je pred-
stavil zadnje raziskave povezane s trajnostjo in z 
barvnimi spremembami lesa, izpostavljenega na 
prostem, Gregor Rep pa sodobna zaščitna sredstva, 
ki jih z razvojem nenehno izboljšujejo in prilagajajo 
trendom na tem področju.
V uvodnem nagovoru je Maja Mehlin izpostavila 
prednosti  gradnje z lesom. Te niso povezane 
le s trajnostnim načinom gradnje, ampak tudi 
s hitrostjo gradnje, kakovostjo bivanja, ener-
getsko učinkovitostjo, potresno varnostjo in 
med drugim poudarila: »Izkušnje kažejo, da pri 
načrtovanju pogosto preveč razmišljamo o umesti-
tvi, oblikah in barvni usklajenosti izdelka oziroma 
objekta, premalo pa se poglobimo v detajle in lastnosti 
izbranih materialov ter s tem povezano funkcional-
nost objekta skozi daljše časovno obdobje. Naročniki 
vse preradi in prepogosto izbirajo izdelke in objekte 
na podlagi renderjev oziroma fotografij objektov 

O prednostih in pasteh lesene gradnje na delavnici »Zaščita, 
vgradnja in uporaba lesa na prostem«

GDK 946.2:833

na dan vselitve. Torej takrat, ko je les v barvah, za 
katere vemo, da ne bodo trajale.  Tako se na svojih 
zvedavih poteh po domačih krajih srečujemo tudi s 
prizori neenakomerno temno, skoraj črno obarvanega 
lesa, s prizori deformiranega in popokanega lesa, s 
prizori prehitro propadlih objektov.«
Lenka Kavčič, arhitekta, ki je s svojim projek-
tom Odprte hiše Slovenije, zaznamovala pojem 
funkcionalne gradnje v Sloveniji, je predstavila 
pomen in vpliv bivalnih prostorov na razmišljanje 
in življenje: »Bivalni prostori nas in naš način 
življenja opredeljujejo bolj, kot smo pripravljeni 
priznati. Lesena gradnja nas ljudi ponovno pove-
zujejo z naravo, od katere smo se oddaljili.« 
Miha Humar, dekan Biotehniške fakultete (BF) 
Univerze v Ljubljani, je svojo predstavitev izko-
ristil tudi za pozdrav in vsem udeležencem poja-
snil: »Na Biotehniški fakulteti močno podpiramo 
raziskovanje družbeno relevantnih področij. Eno 
izmed njih je prav gotovo les in lesena gradnja. 
Skupaj s podjetji smo razvili rešitve za nove načine 
zaščite, ki jih sedaj skupaj s študenti testiramo na 
različnih lesnih materialih.« V nadaljevanju se je 
osredotočil na predstavitev preteklih praks zaščite 
lesa in pojasnil, zakaj jih danes ne uporabljamo 
(prepovedane zaradi negativnega vpliva na okolje 
ali neprimerne za zaščito pri gradnji z lesom). 
Glavni poudarek predavanja je bil na predsta-
vitvi vremenskih vplivov na les: »V Sloveniji, še 
posebej v Ljubljanski kotlini, so raziskave pokazale, 
da vremenske razmere močno pospešujejo barvne 
spremembe in razkroj lesa, kar pomeni, da moramo 
biti še posebej pozorni na zaščito lesa. Izbrati moramo 
ne samo pravi način, ampak tudi ustrezno sredstvo 
za zaščito, npr. največ oken uniči lesena gliva, zato 
okna in druge izdelke zaščitimo s sredstvi, ki pre-
prečujejo njihov nastanek.« 
Sledilo je predavanje Boštjana Lesarja, predavatelja 
z Oddelka za lesarstvo BF Univerze v Ljubljani, ki 
je podrobno predstavil rezultate raziskave o možnih 
načinih in sredstvih za naravno, nebiocidno zaščito 
lesa: »Lesene objekte je potrebno zaščititi na način 
in s sredstvi, ki bodo omogočali podaljšanje njihove 
življenjske dobe oziroma bodo na čim bolj naravni 
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način upočasnili staranje lesa. Na oddelku smo v 
sodelovanju z drugimi raziskovalnimi institucijami 
doma in v tujini ter z gospodarstvom razvili nova 
znanja in rešitve, ki jih sedaj testiramo v praksi.« V 
predstavitev je nazorno predstavil detajle in razlago 
procesov razgradnje lesa z glivami, biocidne zaščite 
in postopke modifikacije lesa.
Samo Jereb iz podjetja Bureau Veritas d.o.o. 
je predstavil postopek ter pomen kontrole 
kakovosti lesa in kontrole kakovosti  izvedenih 
postopkov zaščite. V podjetju izvajajo pregled 
žaganega lesa, hlodovine, lesenih palet, pelet in 
biomase, otroških igral in drugih lesenih izdelkov. 
Izpostavil je, da je pri leseni gradnji pomembna 
vlažnost lesa, ne samo na površini, ampak pred-
vsem v notranjosti: »Vlažnost vpliva ne samo na 
gradnjo oziroma pripravo za gradnjo, ampak tudi 
na življenjsko dobo objekta.« 
Renata Pamić z Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije je predstavila primere obnove 
in novogradenje lesenih predvsem kulturnozgo-
dovinskih objektov. Poudarila je, da so v ospredju 
načrtovalcev obnove ali novogradnje lesenih objek-
tov prav gotovo prikaz funkcionalnosti, zanimiva 
umestitev v prostor, manj pa lastnosti lesa. Na 
praktičnih primerih slabih in dobrih praks je 
razložila pomen uporabe nezaščitenega materiala 
in spoštovanje njegovih značilnosti, saj se zaradi 
nepoznavanja lastnosti lesa in njegove zaščite veliko 
načrtovalcev pri obnovi objektov raje odloči za 
druge materiale, ki pa povsem spremenijo kul-
turno-zgodovinski pomen objekta. 
Alojz Grabnar, direktor Urada RS za kemikalije, 
je izpostavil, da je poleg ustreznosti zaščitnega 
sredstva in načina zaščite pomembna tudi 
zakonska podlaga, ki ureja biocidne proizvode. 
Evropska unija je namreč za zmanjšanje tveganja 
za okolje in človeka spremenila oziroma poenotila 
področje nadzora nad kemikalijami. Pri svetovanju 
in uporabi biocidnih proizvodov je potrebno v 
sistemu Urada RS za kemikalije preveriti, koliko 
časa in za kateri način uporabe je biocidni proizvod 
registriran. Za vsa strokovna vprašanja je ponudil 
tudi pomoč strokovnjakov na uradu. 
Davor Kržišnik, mladi raziskovalec z Oddelka 
za lesarstvo BF, je predstavil, zakaj so zadnje 
raziskave na oddelku poleg funkcionalnosti 
materialov usmerjene tudi v preučevanje zaščite 

lesa za upočasnitev staranja in za zagotavljanje 
želenega estetskega videza lesa. Opozoril je, da 
je poleg energetske in drugih vrednosti lesene 
gradnje v ospredju vse bolj estetska funkcija, ki 
pa jo moramo skrbno načrtovati: »Na oddelku 
že dalj časa raziskujemo tudi estetske spremembe 
različnih vrst lesa, ki so nezaščitene ali zaščitene na 
različne načine in z različnimi sredstvi, vse pa so na 
prostem izpostavljene vremenskim dejavnikom.«
Strokovni del predavanj je zaključil Gregor Rep, 
raziskovalec v podjetju Silvaprodukt d.o.o., ki 
je predstavil zadnje raziskave s poudarkom na 
znanju in rešitvah, ki jih ponujajo. Zaščitna 
sredstva se razvijajo skladno z vse bolj strogimi 
družbenimi zahtevami po varni in prijazni 
uporabi biocidov. V postopku registracije so 
nova zaščitna sredstva, ki omogočajo naravi in 
človeku bolj prijazno uporabo ter učinkovito 
upočasnjujejo staranje in propadanje lesa. Pred-
stavil je dve novi, nebiocidni metodi za zaščito 
lesa: termično modifikacijo lesa in zaščito lesa z 
vodno emulzijo naravnega voska, ki ščiti izpo-
stavljen les pred prekomernim navlaževanjem. 
S tem zagotavljajo daljšo življenjsko dobo lesenih 
zgradb in izdelkov ter hkrati na naravi prijazen 
način ohranjajo njihovo estetsko vrednost.

V zaključku so udeleženci čestitali organizator-
jem za vsebinsko dobro delavnico ter se priporočili 
za naslednjo, predvsem so si želeli več primerov 
dobrih praks in konkretnih rešitev za zagate pri 
načrtovanju lesenih gradnjah. 

Delavnica je bila organizirana v okviru projekta 
FORESDA, v katerem kot partnerji sodelujeta 
Gozdarski inštitut Slovenije in Lesarski grozd. 
Pri organizaciji in promociji delavnice pa so 
sodelovali še Oddelek za lesarstvo Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani, Društvo lesarjev 
Slovenije, Silvaprodukt d.o.o., Bureau Veritas 
d.o.o. in Odprte hiše Slovenije.

Tina Drolc
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1. EFNS- Evropsko gozdarsko 
prvenstvo v nordijskem smučanju

Kar 1200 smučarjev gozdarjev se je udeležilo že 
50. jubilejne prireditve EFNS, ki je potekala od 29. 
januarja do 3. februarja 2018 v znanem južnotirol-
skem biatlonskem središču Antholz/Anterselva. 
Že pri izbiri prizorišča srečanja so kolegi iz te 
italijanske avtonomne province dobili prednost 
pred drugim kandidatom iz Bavarske (Nemčija). 
Zaupali smo Heinrichu Swingshacklu in njegovi 
ekipi, da bodo odlično izpeljali tekmovanje in vse 
ostalo, kar sodi v okvir celotedenskega dogajanja 
te prireditve.

Vse dogajanje je bilo v znaku jubileja. Veliko se 
nas je udeležilo ekskurzije - pohoda na smučeh od 
Cortine do Toblacha. Ob trasi, dolgi 50 ali 30 km, 
so bile table z oznakami krajev, ki so gostili EFNS. 
Doživeli smo zelo lep dan v osrčju Dolomitov. 
Organizirane so bile ekskurzije s predstavitvijo 

Gozdarska tekmovanja v zimi 2018
GDK 945.26

gozdarstva, lesne industrije, kmetijske dejavnosti 
povezane s turizmom in kulturne zgodovine teh 
krajev. V četrtek zvečer je bila na stadionu slavno-
stna prireditev s predstavitvijo 50 letne zgodovine 
EFNS ter s svečano večerjo. Izdana je bila posebna 
brošura s prispevki o teh dolgih letih druženja, 
na katerem slovenski gozdarji sodelujemo že vse 
od leta 1990, ko smo prvič sodelovali v Bistrici 
na Koroškem v Avstriji.

Naša »odprava« je štela skoraj 30 članic in 
članov. V ekipi so bili zastopani gozdarji iz 
različnih organizacij, vedno več je starejših oz. 
upokojencev. To je značilno tudi za vse druge 
države. Dejstvo je, da je tudi med zaposlenimi v 
gozdarstvu vse manj mladih. Zato v organizacij-
skem komiteju EFNS iščejo načine, kako k udeležbi 
pritegniti več mladih. Letos so mlade do 19. leta 
starosti oprostili plačila štartnine.

Tekmovanja so potekala brez zapletov, čeprav 
je na koncu zima pokazala zobe. Nekaj novoza-

Slika 1: Večji del slovenske ekipe (foto: J. Konečnik)
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padlega snega gozdarjev pač ni moglo spraviti 
iz tira! Vsi smo se trudili po najboljših močeh, a 
kaj, ko so bili naši konkurenti boljši: ali so hitreje 
tekli od nas, bolje streljali od nas ali pa celo oboje. 
Na koncu pa ostane glavno kar nas žene vedno 
znova in znova: najpomembneje je sodelovati, 
spoznavati nove kraje, širiti znanje in pridobiti 
nova znanstva. Moram pa seveda omeniti tudi 
najboljše. Na zmagovalne stopničke sta se pov-
zpeli Milka Dolenec za 2. mesto med starejšimi 
ter Tinka Turk  za 1. mesto med najmlajšimi. Na 
zmagovalni oder je prišla še Suzana Andrejc, ki 
je prejela diplomo za 6. mesto. Torej so našo čast 
reševale ženske. Rezultate si lahko ogledate na 
spletni strani: efns.eu.

2. Slovenske gozdarske smučarske 
tekme Pokljuka 2018

V petek, 2. marca 2018, smo se na Pokljuki v lepem 
vremenu in ob obilici snega zbrali slovenski gozdarji 
ter se pomerili v smučanju. To je bilo že 21. tovrstno 
tekmovanje po letu 1992. Odziv na povabilo je bil 
zelo dober, zbralo se nas je kar okrog 80 kolegic 
in kolegov iz različnih gozdarskih organizacij, 

največ iz ZGS, GIS in drugih, ki so zastopali  13 
ekip. Našemu vabilu so se odzvali tudi gozdarji iz 
Italije (Furlanije- Julijske krajine in Južne Tirolske).

Tekmovanje je minilo v športnem duh, brez 
poškodb in zapletov. Za rezultate je odlično poskr-
bela ekipa časomerilcev SK Radovljica. Tekma v 
veleslalomu je potekala na smučišču Viševnik, 
tekači pa smo tekli na delu biatlonskih prog na 
Rudnem polju. Razglasitev rezultatov in druženje 
je bilo v hotelu Center na Pokljuki, kjer so prijazno 
poskrbeli za naše dobro počutje, za zabavo pa naš 
kolega Borut Debevc, ki je preigraval »evergreene«.
Med ekipami so zmagali Korošci (Koroško GD) 
pred in Kranjem (Kranjsko GD) in Bledom (GD 
Bled). V veleslalomu so zmagali Tina Menciger 
(GD Bled), Jakob Matijovc (Savinjsko GD), Jure 
Meglič (Kranjsko GD) in Boštjan Grošelj (DIT 
Posočja). Najboljši v teku pa so bili: Suzana Andrejc 
(Koroško GD), Antonino Cella (Italija- FJK) 
ter Primož Šenk (Kranjsko GD).  Rezultate in 
galerijo fotografij si je možno ogledati na spletni 
strani ZGDS. 

Prireditev je potekala v organizaciji Zveze goz-
darskih društev Slovenije s podporo ZGS ter ob 

Slika 2: Start teka na smučeh (foto: K. Konečnik)
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sodelovanju GD Bled. Želja vseh, ki smo se trudili 
z organizacijo prireditve je bila, da vsi preživimo 
en lep zimski dan v objemu pokljuških gozdov 
in druženju s kolegi. Po zagotovilu udeležencev 
lahko potrdim, da je bil naš cilj dosežen. Vsekakor 
bomo skušali z dolgo tradicijo tekem nadaljevati 
tudi v prihodnje.

Posebej se moramo zahvaliti obema sponzor-
jema družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG) 
ter Gozdnemu gospodarstvu Bled, ki sta podprla 
prireditev. Predstavnika obeh podjetij Branko 
Štunf in Franci Pogačnik pa sta podelila medalje 
najboljšim.

3. Alpe- Adria 

Srečanje smučarjev gozdarjev sosednjih držav v 
območju Alp in Jadrana bo letos jeseni ponovno v 
»morskem« okolju. Hrvaški kolegi že pripravljajo 
vse potrebno in iščejo discipline v katerih bomo 
tekmovali.

Janez Konečnik

Za vse, ki jih zanima tekmovanje in druženje na snegu, pa velja povabilo na 
51. EFNS, ki bo od 10. do 16. februarja 2019 v biatlonskem središču Grosse Arber 

na Bavarskem (Nemčija). Prijave že zbiram na: janez.konecnik@siol.net

Slika 3: Podelitev priznanj najboljšim tekmovalkam v teku na smučeh. (foto: M. Mediževec)
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Kljub skromnim podatkom iz let 1995–1999 
(2007), sem se odločil, da na podlagi pridoblje-
nega gradiva nekaj napišem o Lovrencu Plešku, 
absolventu tretje in hkrati zadnje generacije prve 
dveletne slovenske gozdarske šole. Šola, ki so jo 
imenovali tudi »šneperska šola«, je delovala v 
obdobju 1869–1875 v Snežniku. V tistem obdobju 
se je na šoli v treh generacijah izšolalo 26 dijakov, 
vsi so uspešno zaključili dveletni študij. Prispevek 
je sestavljen na podlagi pretežno ustnih virov in v 
manjši meri tudi pisnih. Ob tem naj pripomnim, 
da virov o gozdarju Plešku nisem iskal v arhivih 
v Ljubljani, na Dunaju, v Gradcu, Trstu, Gorici 
ali kje drugod.

V Kozarjah pri Ljubljani so v letu 1869 ob 
popisu prebivalstva našteli 251 prebivalcev in 
v letu 1904 (Kozarji) 322 prebivalcev oz. 45 hiš. 
Tam je na domačiji Pri Ahcu s hišno številko 22 
sredi 19. stoletja na polovici kmetije skupaj z 
ženo Elizabeto, rojeno Kermavner (1825–1895), 
gospodaril Valentin Pleško (1822–1900). Poročila 
sta se leta 1847. V obdobju 1850–1872 se jima je 
rodilo 10 otrok, 6 sinov in 4 hčere. En od otrok je 
umrl takoj po rojstvu, drugi v starosti 22 let, tretja 
hči pa v starosti 17 let. Četrti otrok je bil Lovrenc, 
ki se je rodil 20. julija 1857. Osnovno izobrazbo 
je verjetno dobil v farnem župnišču na bližnji 
Dobrovi, kjer je takratni župnik Poklukar leta 
1845 naročil k mežnariji zgraditi prizidek, kjer je 
mladina dobivala osnovno izobrazbo. V obdobju 
med letoma 1853 in 1858 je tam že poučeval prvi 
učitelj, Andrej Praprotnik. Vir Gemeinde Lexikon 
iz leta 1905 navaja, da je v letu 1904 na Dobrovi 
delovala dvorazrednica, imeli pa so tudi pošto 
in gasilce. Po končani osnovni izobrazbi se je 
16-letni Lovro Pleško, klicali so ga tudi Vorenc, 
v letu 1873 prijavil na razpis štipendij za študij 
na Deželni nižji gozdarski šoli v Snežniku. Bil je 
eden od osmih prejemnikov štipendije zadnje 
generacije šole v Snežniku.

Omenjena prva slovenska gozdarska šola je 
delovala samo šest let, od 1. oktobra 1869 do 
28. avgusta 1875. Ukinitev šole je bila posledica 

Po sledeh Lovrenca Pleška, absolventa prve slovenske 
gozdarske šole v Snežniku

GDK 902.1Pleško

hudih pritiskov nemškega uradništva in drugih 
nemško usmerjenih elementov, ki jim je bilo vse 
slovensko trn v peti.

Na razpis deželnega zbora oz. njegovega odbora 
za lokacijo šole se od številnih graščakov in 
bogatih kmetov ni javil nihče. Malo kasneje so 
v ljubljanskih Novicah in časopisu Laibacher 
Zeitung objavili oglas o ustanovitvi šole. Nanj 
sta se javila samo dva kandidata: Viktor Ruard, 
veleposestnik in tovarnar na Gorenjskem, ter knez 
Jurij Schoenburg W. Zaradi cenejše ponudbe je 
bila izbrana lokacija na snežniškem veleposestvu.
Od aprila leta 1873 je na šoli predmet gojenje 
gozdov predaval Josip Šauta (Schauta, 1853–1922), 
ki je po študijih na srednji gozdarski šoli v Beli 
(Weisswasser) na Češkem skoraj dve leti služboval 
kot pristav na veleposetvu grofa Thurn Taxisa na 
Češkem, od aprila 1873 pa je bil tajnik na velepo-
sestvu v Snežniku. V letu 1875 je bil Šauta eden od 
ustanoviteljev Kranjsko-primorskega gozdarskega 
društva (KKFV). V letu 1876 si je poiskal službo 
na veleposestvu kneza Auersperga na Kočevskem, 
kjer je eno leto deloval kot taksator. Leta 1877 so 
ga poklicali v komisijo za regulacijo zemljiškega 
davka kot cenilnega referenta v okrajih Novo 
mesto, Črnomelj in Kočevje. Po opravljenem stro-
kovnem izpitu za samostojno vodenje gozdnega 
gospodarstva jeseni 1880 se je takoj na začetku leta 
1881 zaposlil na veleposestvu grofa Auersperga na 
Turjaku kot upravitelj oz. višji gozdar. Tam je kot 
predzadnji upravitelj te posesti opravljal službo 
vse do svoje smrti v septembru 1922.

Štipendist prve generacije šole v Snežniku je 
bil (1870) tudi Josip st. Goederer (1852–1920) 
iz Ortneka pri Ribnici, kasnejši upravitelj vele-
posestva Kosler. Za njim je to delovno mesto 
prevzel njegov sin Ivan. Njegov drugi sin Josip 
ml. (1882–1943) pa je bil zadnji upravitelj na 
veleposestvu Turjak (GV 1992, 4, in T. Kočar, 
Propad turjaške graščine, 1999).

Naj se vrnem nazaj k »našemu« Lovrencu 
Plešku, ki je tako kot preostalih sedem dijakov 
tretje generacije v avgustu 1875 uspešno končal 
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študij na šoli v Snežniku. V matični poročni knjigi 
dekanije Kobarid je ob poroki 1. marca 1886 kot 
ženin vpisan Lovrenc Pleško, stanujoč Kobarid 
številka 22. To je bila hiša po domače Pri Matoc, 
ki je menda kasneje pogorela. Za ženinov poklic je 
zapisano »c. kr. custos silvarum« (cesarsko kraljevi 
gozdni čuvaj). Pred poroko je Lovrenc Pleško po 
vsej verjetnosti služboval v državnih gozdovih 
nekje na Goriškem, najverjetneje v Trnovskem 
gozdu. Nevesta Ana Marija Koren, rojena 1864, je 
bila gospodinja in kmetica iz Starega sela številka 
15; to je vas pri Kobaridu v smeri za Breginj oz. 
Robič. Tam je bila kmetija njenega očeta Tomaža 
Korena in matere Marije, rojene Uršič. Poročni 
obred je opravil kaplan Pipan, ki je nadomeščal 
odsotnega dekana Jakšeta, prijatelja duhovnika 
in pesnika Simona Gregorčiča. Pleško si je moral 
za poroko priskrbeti dovoljenje od rodne fare 
Dobrova pri Ljubljani. Zakoncema se je rodilo 
13 otrok, a jih je osem umrlo že v rani mladosti 
zaradi otroških bolezni. Preživele so le štiri hčere, 

Fani (1887-1976), Vilma (umrla v Ameriki), Olga 
(1897-1968) in Valerija (roj. 1900), poročena 
Vreček, ter sin Hubert (1907–1984). V poročnem 
listu sina Huberta iz leta 1940 je poklic očeta 
Lovrenca vpisan kot okrajni gozdar. Hubert je v 
Gorici obiskoval nekaj let osnovne šole. Po drugi 
svetovni vojni je njegova družina stanovala na 
Drenikovi ulici v Ljubljani. V prvi svetovni vojni, 
ko je proti Avstro-Ogrski leta 1915 nastopila tudi 
Italija na strani zaveznikov, je bila v bojih zelo 
poškodovana Gorica. Tam so imeli Pleškovi na 
Travniku dve hiši in obe sta bili poškodovani. Starši 
so takrat poslali otroke na varno k sorodnikom 
v Ljubljano. Iz osebne izkaznice gozdarja Pleška 
(Lorenzo), izdane 25. julija 1927 v takrat italijanski 
Gorici, je razvidno, da sta zakonca stanovala na 
ulici Camposante 37. Gozdar Lovrenc Pleško je 
zapisan kot »penzionist« ter slovensko govoreč 
jugoslovanski državljan. Zakonca Pleško sta v 
pričakovanju odškodnine za porušeni hiši nekje 
po letu 1928 odšla v Ljubljano, v Jugoslavijo. V 

Slika 1: Lovrenc Pleško, fotografiran leta 1927 (foto: 
arhiv T. Kočar)

Slika 2: Fotografija Ane Marije Koren, žene Lovrenca 
Pleška, iz leta 1925 (foto: arhiv T. Kočar)

Gozdarstvo v času in prostoru
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tistem času so italijanske oblasti izvajale hude 
pritiske na vse, kar je bilo slovenskega. Pleškovi so 
v Ljubljani sprva stanovali v Rožni dolini, potem 
pa na Karunovi ulici 7 v Trnovem, pri starših 
hčere Valerije (poročene Vreček.) Od tam sta se 
oče in mati preselila na Tržaško cesto, kjer je bila 
nasproti tobačne tovarne gostilna Pri Vrhničanu 
(Krčon). Sprva sta stanovala v stavbi na dvorišču, 
kasneje pa sta se preselila v prvo nadstropje, v 
stanovanje nad gostilno. Vnuki in vnukinje so 
Pleškovo mamo klicali nona, očeta pa tata. Znanci 
so ga ogovarjali z Varenc (Lorenc). Sosedje so se ga 
spominjali »kot gospoda z brado«. Gozdar Pleško 
je tam umrl leta 1935, žena Ana Marija pa leta 
1940. Oba sta pokopana na pokopališču na Viču 
v Ljubljani. Tam so pokopani tudi obe hčeri, Fani 
in Olga, ter sin Hubert z ženo Berto (1911-1985). 
Pokojnino po očetu je prejemala neporočena hči 
Olga, ker je do smrti oskrbovala starše.

Ker manjkajo podatki o delovanju gozdarja 
Lovra Pleška v obdobju pred prvo svetovno 
vojno, sem članek obogatil z drugimi, obrobnimi 
podatki. Zato bo morda moj prispevek vzpodbudil 
koga drugega, da bo v arhivih poiskal še dodatne 
podatke o njem. Moja poizvedovanja pri mlajših 
in tudi starejših kolegih gozdarjih v Tolminu, Novi 
Gorici in drugod niso dala nobenega podatka. V 
posredni povezavi pa je podatek, ki sem ga zasledil 
v Gozdarskem vestniku (GV 1984, 6, 284–286). 
Tam je omenjena Direkcija gozdov v Gorici, ki je 
bila ustanovljena v letu 1873 in je obsegala državne 
gozdove v deželah Kranjske, Goriško-Gradiščan-
ske, Trsta, Istre in Dalmacije. Med prvo svetovno 
vojno so omenjeno direkcijo skupaj z arhivom 
preselili v Beljak. Komisija slovenskih gozdarskih 
strokovnjakov je ugotovila, da so arhivi v kletnih 
prostorih nekdanjega ministrstva vojne mornarice 
na Dunaju, kjer so bili v času poizvedb (leta 1979) 
uradni prostori Generalne direkcije avstrijskih 
državnih gozdov. Takrat so na tej direkciji naši 
komisiji izročili 65 enot gradiva (ureditveni načrti 
in revizije, gospodarske knjige in druga doku-
mentacija) skupaj z gozdnimi kartami nekaterih 
gozdnih območij na Primorskem. V arhivu, ki so 
ga prepeljali v knjižnico Gozdarskega inštituta 
v Ljubljani, je tudi dokumentacija za Trnovski 
gozd. Kasneje je knjižnica predala Soškemu goz-

dnemu gospodarstvu v Tolminu celotno gradivo 
o gozdovih znotraj tega gozdnogospodarskega 
območja. Tamkajšnji nekdanji vodja za urejanje 
gozdov, zdaj 93-letni inž. Vitomir Mikuletič, je kot 
dober poznavalec zgodovine Trnovskega gozda 
ter vešč nemškega jezika in pisave gotice prevedel 
precejšen del »tolminskega gradiva« v slovenščino 
(Flameck-Lesseckov gozdno gospodarski načrt za 
Trnovski gozd, 1769–1771). Gozdarja inženirja 
Mikuletiča sem spoznal avgusta leta 1962, ko sem 
na Trnovem pri Novi Gorici opravljal obvezno 
enomesečno prakso pred zagovorom diplome na 
Biotehniški fakulteti. Takrat je bil šef Gozdnega 
obrata Trnovo zdaj že pokojni inž. Berce. S cenje-
nim kolegom Mikuletičem sva bila še nedavno 
občasno v stikih. Povedal mi je, da pri svojem 
delu s starimi dokumenti o Trnovskem gozdu ni 
nikoli zasledil imena gozdarja Pleška. Enako mi je 
zatrdil tudi nekdanji tolminski gozdar inž. Janko 
Žigon, sodelavec inž. Mikuletiča. 

V času mojega študija gozdarstva (1957–1962) 
na FAGV na Biotehnški fakulteti je bila v prvem 
letniku pri doc. Cirilu Šlebingerju, predavatelju 
za predmet Petrografija z geologijo, asistentka 
Vera Gregorič, inž. geologije. Dr. Vera Gregorič 
(1925–2011) je bila po materi Pleškova; njen 
stari oče Franc Pleško (roj. 1863) je bil mlajši 
brat »našega« Lovrenca. Domačijo Franca Pleška 
so po domače (vulgo) imenovali Pri šumarju. 
Kot veliko kmečkih fantov iz takratne vojvodine 
Kranjske je tudi Franc Pleško delal v slavonskih 
gozdovih (hrast, železniški pragovi!). Če ga je kdaj 
kdo vprašal, kje je bil, je bil njegov odgovor: »U 
šumi«. Tako se je njegove domačije prijelo ime 
Pri šumarju.

Kot je razvidno iz mojega prispevka, je za dopol-
nitev vrzeli o delovanju gozdarja Lovrenca Pleška 
dodanih še nekaj podatkov o drugih gozdarjih, 
ki so bili tako ali drugače povezani z njim. Kljub 
skopi vsebini delovanja gozdarja Lovra Pleška, 
»šneperskega dijaka«, se mi je zdelo vredno, da 
bi to objavil v glasilu gozdarjev, v Gozdarskem 
vestniku. 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Slika 3: Otroci Lovra in brata Franca Pleška (foto: arhiv T. Kočar)

VIRI: 
Pisni: 
Gozdarski vestniki 1965, 5/6; 1984, 6 (284–286) in 1992, 

4; Gemeinde Lexikon von Krain, Wien 1905; Prva 
slovenska gozdarska šola na Snežniku, V. Vilman TMS, 
A. Serše, Arhiv SRS, Postojna 1989; Mittheilungen 
KKFV 1876-1914, zv. I. - XXXII.; časnik NEDELO, 
24. december 2006; T. Kočar, Propad turjaške graščine, 
Gozdarstvo, 1999.

Ustni: 
Dekanija Kobarid, Franc Rupnik, dekan; Župni urad 

Dobrova (Ljubljana), župnik Golob; Slovenski šolski 
muzej, Ljubljana; Goriški muzej Tolmin (Marko 
Grego); Tolmin in Kobarid: Matični urad; Breda 
Pleško/Konte (1942), Ljubljana; Mitja Pleško (1946), 

Ljubljana; Jože Pleško (1921), Smrekarjev, Kozarje; 
Ivanka Košir (Pleško), Ljubljana; Marija, Marinka 
Počaj (1932), Doberteša vas (Šempeter v Savinjski 
dolini); Nada Jurčič (Zupan, 1929), Ljubljana; dr. Vera 
Gregorič (1925–2011), Ljubljana; Sonja Perne (1919), 
Ljubljana oz. Jesenice; Leopold Kuclar, Ljubljana; 
Anton Dolinar, Kocjanov, Ljubljana; Soško gozdno 
gospodarstvo Tolmin (Inž. E. Kozorog), inž. Vitomir 
Mikuletič (1925), Kromberk, Nova Gorica; inž. Janko 
Žigon (1932), Vrtojba.

Tomaž Kočar
(u.d.i. gozd.), upokojenec
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Prizadelo nas je, ko smo izvedeli, da nas je 
Janko zapustil.

Janko, moj prijatelj in najtesnejši sodelavec, 
se je rodil junija 1931 v Rušah. Vojno vihro je 
preživel doma, tudi v strahu pred okupatorsko 
oblastjo, ker je družina sodelovala s partizani. Po 
vojni je končal osnovno šolo in nižjo gimnazijo 
v Rušah, srednjo gozdarsko šolo pa v Ljubljani. 
Potem se je zaposlil na Gozdnem gospodarstvu 
Slovenj Gradec in deloval pri urejanju gozdov. Kot 
mlad obetaven strokovnjak je prevzel geodetsko 
izmero za gozdnogospodarsko enoto Mislinja in 
s tem pripravil osnove za izdelavo gospodarskih 
kart in načrtov.

Sredi petdesetih let prejšnjega stoletja je Janko 
spoznal ženo Ivo in v zakonu sta se jima rodila sin 
Jani in hčerka Maja. Nekaj let sta najini družini 
živeli v isti hiši v Slovenj Gradcu, kjer so se najini 

Janko POTOČNIK
1931-2018

GDK 902.1Potočnik

otroci družili in prijateljujejo še danes. Nato sva 
vsak zase zgradila hiši, ki sta le streljaj vsaksebi. 

Janko je že v času šolanja veliko bral. Sošolci 
smo občudovali njegovo strast pri prebiranju del 
Cankarja in drugih slovenski avtorjev pa tudi 
zahtevnih filozofskih razprav. Strast do branja 
je ohranil celo življenje. Želja po znanju ga je 
1959. pripeljala na gozdarsko fakulteto univerze 
v Ljubljani. Tu je uspešno diplomiral in takoj po 
študiju prevzel mesto vodje urejanja gozdov in 
gozdarskega načrtovanja na Gozdnem gospo-
darstvu Slovenj Gradec.

S poglobljenim strokovnim znanjem in širokim 
obzorjem je v kratkem času dal urejanju gozdov 
nove razsežnosti, goznogospodarki načrti pa so bili 
osnova za neposredno operativno izvedbo zasta-
vljenih ciljev. Pri ugotavljanju stanja naših gozdov 
in spremljanju gospodarjenja je Janko uvedel 
nove metode stalnih vzorčnih ploskev. Znanje 
je izpopolnjeval tudi v Švici pri dr. Schmidtu in 
z novimi metodami bistveno znižal stroške ter 
povečal kvaliteto zbranih podatkov. Janko je v 
gospodarjenje z gozdovi ponovno v praksi uveljavil 
kontrolno metodo, ki zagotavlja učinkovito orodje 
trajnostnega gospodarjenja. Več kot tri desetletja 
je bil med vodilnimi gozdarskimi strokovnjaki 
v Sloveniji. Aktivno je sodeloval s posamezniki 
v delovnih skupinah na gozdarski fakulteti, na 
gozdarskem inštitutu, v poslovnem združenju 
in z geodetskimi ustanovami. Janko je zaupal v 
zastavljene cilje in skrbel za njihovo izvedbo v 
praksi. Kot skrbni gospodar gozdnih fondov je 
sestavil prvi območni načrt za celotno koroško 
območje, ki ga je s skrbnim delom oblikoval v 
razvojni program gozdarstva, ki so ga morali 
izpolnjevati tudi tisti, ki jim ni bil po volji. Jankotu 
je uspelo ohraniti sečnje v dovoljenih okvirih 
in zagotoviti potrebna vlaganja v gozdove. Pri 
gospodarjenju z gozdovi je odločujoče prispeval 
k uveljavljanju sonaravnega ravnanja z gozdovi 
v najširšem pomenu te besede. To je pomenilo 
ohranjanje in krepitev bogastva naših gozdov, Slika 1: Janko Potočnik (foto: arhiv H. Dolinšek)
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uveljavljanje trajnosti gospodarjenja tudi v času 
največjih pritiskov za prekomerne sečnje. Zato 
imamo danes močne, stabilne, bogate in najbolj 
negovane gozdove v Sloveniji, ki so bili občudovani 
daleč preko naših meja. Jankotove stvarne presoje 
in nezmotljive ocene so v najtežjih časih pomagale 
umiriti napete trenutke ter pripomogle pri iskanju 
pravilnih odločitev na gozdarskem strokovnem in 
poslovnem področju. Tu sta bila njegova presoja 
in nasvet vedno nepogrešljiva. Tudi kot mentor 
mladim strokovnjakom je nesebično posredoval 
svoje bogato strokovno znanje in delovne izkušnje. 
Pri delu je bil Janko vedno natančen, dosleden in 
pokončen z izrazitim čutom odgovornosti. Vse 
svoje znanje in sposobnosti je posvetil bogate-
nju naših gozdov. Kolegi smo Jankotu hvaležni 
za vse, kar je storil za uspešno gospodarjenje z 
gozdovi in za njegov bistven prispevek k razvoju 
gozdarske stroke. 

S prijateljem Jankotom naju je skupna pot vodila 
skozi življenje iz rojstnega kraja v Rušah, preko 
osnovne šole, prve generacije srednje gozdarske 
šole, gozdarske fakultete in do dela pri gozdnem 
gospodarstvu, kjer sva bila najtesnejša sodelavca. 
Nikoli nič ni skalilo mojega prijateljstva do 
tebe. Janko, hvala za tvoje prijateljstvo. Od tebe 
se poslavljam tudi v imenu najinih sodelavcev 
gozdnega gospodarstva in v imenu 11. generacije 
študentov gozdarstva.

Hčerki Maji, sinu Janiju, vnukom ter ostalim 
žalujočim izrekam globoko in iskreno sožalje.

Hubert Dolinšek
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Uvodnik

Kdaj bomo uspeli resnično omejiti vožnje z 
motornimi vozili v naravnem okolju?
Zakon o ohranjanju narave prepoveduje vožnjo z motornimi vozili izven vseh vrst 
cest in ostale gospodarske javne infrastrukture. A kljub predpisom, ki so v veljavi že 
14 let, se pri nas tovrstne aktivnosti še vedno pojavljajo v naravnem okolju in jih je v 
zadnjih letih celo vedno več. Nadzorni organi se zaradi številnih postopkovnih težav 
in smešno nizkih glob pogosto niti ne želijo izpostavljati ter preganjati kršiteljev po 
strmih in nedostopnih terenih.

Okorelost našega sistema so prepoznali tudi nekateri vozniki štiri- in dvokolesnih vozil 
iz sosednjih držav, saj jih vse pogosteje lahko zaznamo pri divjanju po razgibanih, 
strmih in odročnih predelih naših gozdov. Pri njih so tovrstne kršitve že dlje časa 
zgolj izjema. Ob tem se nehote postavi vprašanje, katere vplivne interesne skupine 
pri nas onemogočajo izboljšavo sistema, ki bi učinkoviteje omejil take aktivnosti v 
gozdovih? Ali pa morda menimo, da take motnje niso dovolj pomembne, da bi se 
potrudili in jih začeli sistemsko odpravljati? A zgolj prepoved ima pogosto ravno 
obraten učinek, kot bi želeli, zato je treba iskati tudi druge rešitve. Posameznikom, ki 
jih tovrstne aktivnosti navdušujejo, je treba omogočiti v za to primernih, že degradi-
ranih območjih, kot so zapuščeni peskokopi, bližine industrijskih con itn.

Omejitve voženj zunaj zanje namenjenih površin so bile predpisane predvsem zaradi 
številnih negativnih vplivov na okolje, med katerimi izstopata hrup in poškodovanje 
tal. Slednje lahko pogosto vodi v kasnejše spiranje in nastajanje jarkov, v skrajnih 
primerih pa se na takih območjih lahko poveča nevarnost nastanka zemeljskih usadov.

Strma pobočja pred erozijskimi procesi pogosto varujejo prav na njih prisotni varovalni 
gozdovi, ki so glede na finančni vložek najučinkovitejša, naravna in estetska zaščita 
pred naravnimi nevarnostmi. Kljub takšnemu zavedanju se pri nas le redko odločimo 
za sistemsko vlaganje v varovalne gozdove. Posledice so zastarani in nenegovani 
varovalni gozdovi. V aktualni številki predstavljamo, kakšne so možnosti modeliranja 
drobirskih tokov in kakšna naj bo struktura gozda, da bo čim bolje opravljal svojo 
varovalno oz. zaščitno funkcijo.

V prejšnji številki smo predstavili možnosti uporabe daljinskega zaznavanja invazivnih 
rastlin, v tej pa odkrijte, na kakšen način je mogoče z uporabo satelitskih posnetkov 
Sentinel-2, katerih avtor je Evropska vesoljska agencija, ocenjevati razlike v fenološkem 
razvoju dreves. Skrivnost je v spremljanju vrednosti normiranega diferencialnega 
vegetacijskega indeksa NDVI.

Dr. Mitja SKUDNIK
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Znanstvena razprava
GDK 907.32+56(497.4)

Presoja varovalnega učinka gozda pred drobirskimi tokovi 
Assessment of Forest Protective Function Against Debris-Flows

Gal FIDEJ1, Matjaž MIKOŠ2, Jernej JEŽ3, Špela KUMELJ4, Jurij DIACI5

Izvleček:
Fidej, G., Mikoš, M., Jež, J., Kumelj, Š., Diaci, J.: Presoja varovalnega učinka gozda pred drobirskimi tokovi; 
Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 4. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 26. Jezikovni 
pregled angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Varovalni gozdovi imajo pomembno vlogo pri zmanjševanju učinka različnih naravnih nevarnosti. Kljub pove-
čevanju potreb po varovalni in zaščitni funkcij zaradi staranja gozdov in povečanega tveganja zaradi naravnih 
motenj ostaja aktivno upravljanje na nizki ravni. Proučili smo učinkovitost varovalnih gozdov za zaščito pred 
drobirskimi tokovi na severozahodu Slovenije, v Soteski med Bledom in Bohinjem, kjer sta zaradi delovanja 
pobočnih premikov ogroženi državna cesta in železnica. Na podlagi geološke karte in karte podvrženosti drobir-
skim tokovom smo ugotovili vplivno območje drobirskih tokov. Pri modeliranju njihovega širjenja smo uporabili 
program TopRunDF. Podatke o gozdu smo zbrali na 26 vzorčnih ploskvah, kjer smo izmerili vsa živa drevesa 
s prsnim premerom več kot 10 cm. Podrobno smo opisali sestoje in jih ovrednotili po metodi NaiS. Ugotovili 
smo, da ima gozd pomembno vlogo pri zaščiti infrastrukturnih objektov. Za uresničevanje trajnosti zaščitne 
vloge je treba enomerne sestoje prevzgojiti v mozaično enomerne. V sestojih, kjer gozdnogojitveni ukrepi ne 
zadostujejo, je treba uporabiti tehnične ukrepe. Ker s sestoji niso gospodarili več desetletij, so motnje (najpogo-
steje v obliki vetrolomov) pogoste. Izsledki kažejo, da je potrebno objektivno ovrednotenje varovalne in zaščitne 
funkcije takšnih gozdov. Priporočamo tudi aktivno nego, kar je v nasprotju z dosedanjo prakso v teh gozdovih.
Ključne besede: varovalni gozd, zaščitni gozd, naravne nevarnosti, drobirski tok, zaščitna funkcija, Soteska

Abstract:
Fidej, G., Mikoš, M., Jež, J., Kumelj, Š., Diaci, J.: Assessment of Forest Protective Function Against Debris-Flows; 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 76/2018, vol 4. In Slovenian, abstract and summary in En-
glish, lit. quot. 26. Proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Protection forests play an important role of mitigating the influence of various natural hazards. Despite the 
growing need for protective functions due to aging forests and increased risk of natural disturbances, active forest 
management has become increasingly uncommon. Study of protection efficiency against debris flow of beech 
dominated forests in the Soteska gorge in NW Slovenia, where a main state road and railway are endangered was 
done. We assessed the starting points of the debris flow natural hazard based on a small-scale geological survey 
of the terrain characteristics and local debris flow susceptibility map. For determination of the run-out zones, we 
used the TopRunDF model. Forest structure data was obtained from 26 sample plots where all trees with DBH 
≥ 10 cm were measured. A detailed description and delineation of forest stands following NaiS methodology 
was performed. Results showed that the forests stands play a crucial role in protection of infrastructural objects. 
For long-term protection efficiency, introduction of spatial-variable regeneration patches is needed in uniform 
forest stands. In areas where silvicultural measures could not provide sufficient protection, technical measures 
are needed. Since these forests have not been managed for several decades, natural disturbances are frequent. 
Research findings suggest that assessment and management of these beech dominated protection forests is 
necessary, contrary to the current practice of non-management in protection forests in Slovenia.
Key words: protection forest, natural hazards, debris flow, protective function, Soteska
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Tradicionalna raba prostora (kmetijstvo in gozdar-
stvo) se v alpskem prostoru opušča, vedno večje 
površine pa so namenjene turistični in prometni 
infrastrukturi, ki potrebuje zaščito pred naravnimi 
nevarnostmi (Guček in sod., 2012). Varovalni 
gozdovi imajo pomembno vlogo pri varovanju 
pred geološko pogojenimi nevarnostmi, a le, če 
so primerno gospodarjenji, da s trajnostnimi 
strukturami zagotavljajo dolgoročno izpolnjevanje 
zaščitne funkcije. Gospodarjenje z gozdovi v Alpah 
je bilo dolgo v zatonu, saj je pri gospodarjenju težko 
zagotavljati pozitivne donose. Poleg tega podnebne 
spremembe povečujejo pogostost ekstremnih vre-
menskih pojavov, ki povečujejo jakost in pogostost 
naravnih nevarnosti in zmanjšujejo stabilnost gozda 
(Seidl in sod., 2011). V številnih alpskih deželah 
država subvencionira gospodarjenje z zaščitnimi 
gozdovi, tako npr. v Švici vlagajo 120–150 mili-
jonov švicarskih frankov na leto, od česar 60 % 
sredstev porabijo za vzdrževanje ali izboljšanje 
varovalne in zaščitne funkcije gozda (Wehrli in 
sod., 2007). Da bi povečali zaščitne učinke gozda 
s čim manjšimi stroški, je potrebno poznavanje 
delovanja pobočnih procesov, njihovega vplivnega 
območja in vloge gozda (Lopez Saez in sod., 2011). 
Za usmerjanje subvencij pa je nujno treba izvesti 
podrobno, objektivno izločanje gozdov, ki opravljajo 
zaščitno funkcijo, ter pripraviti ciljne profile gozdov 
(smernic), ki varujejo pred določenimi naravnimi 
nevarnostmi. V Švici so na takšen način izvedli 
projekt NaiS (Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle 
im Schutzwald; Frehner in sod., 2005). Čeprav 
gozd v večini primerov zagotavlja najbolj učinko-
vito, najcenejšo in ob tem tudi najbolj naravno in 
estetsko zaščito pred naravnimi nevarnostmi, pri 
nas praktično ne poznamo vlaganj v varovalne 
gozdove. Posledica je staranje varovalnih gozdov 
in zmanjševanje njihovega varovalnega učinka, 
kar je značilno tudi za gozdove v Soteski ob Savi 
Bohinjki. Negativne učinke naravnih nevarnosti 
najbolje blažijo raznomerni gozdovi, kjer prisotnost 
in porazdelitev dreves v prostoru zagotavljata varo-
vanje pred naravno nevarnostjo, stalno nemoten 
proces pomlajevanja pa dolgoročnost funkcije in 
t. i. elastičnost, to je sposobnost, da se gozd vrne 
v prvotno stanje (O'Hara, 2006). 

Kljub številnim raziskavam in razvojnim pro-
jektom o alpskih gozdovih in varovalni oziroma 
zaščitni funkciji (Ott in sod., 1997; Brang in sod., 
2006) pa je sorazmerno malo raziskav o bukovih 
varovalnih gozdovih, čeprav so bukovi gozdovi 
potencialna naravna vegetacija celotnega obrobja 
alpskega loka. Še zlasti malo pa je raziskav o varoval-
nih bukovih gozdovih jugovzhodne Evrope, kjer je 
bukev prevladujoča vrsta. Bukev je drevesna vrsta z 
nekaterimi svojstvenimi lastnostmi: neenakomerno 
in hkrati občasno izjemno obilno semeni (Korpel, 
1995), plastičnost bukovih krošenj (lateralna rast) 
vpliva na hitro zapiranje sestojnih vrzeli in tako 
zavira razvoj mladja (Ellenberg, 1996), pomlajuje se 
v vrzelih in pod zastorom. Bukovi gozdovi naravno 
težijo k enomerni zgradbi (Leibundgut, 1982; Otto, 
1994). Bukev je sencozdržna drevesna vrsta, ki pa 
ne prenese dolgotrajne, skoraj popolne zastrtosti, 
še zlasti pod zastorom lastne vrste (Meyer in sod., 
2003). Poleg tega asimetričnost bukovih krošenj, ki 
je še posebno izražena na strminah, otežuje usmer-
jeno sečnjo dreves in s tem varovanje podmladka. 
Zato je zagotavljanje trajne prebiralne zgradbe 
v bukovih gozdovih zahtevnejše, na splošno pa 
prebiralno gospodarjenje z bukvijo terja nekoliko 
manjše zaloge in pogostejše ukrepanje (Schütz, 
2001). Gozdna vegetacija pomembno vpliva na 
stabilnost pobočij, kjer vpliva na hidrološke pro-
cese in mehansko strukturo tal. Zadnjo drevje 
zagotavlja s prekoreninjenostjo tal. Drobirski tok 
je gravitacijski (hiperkoncentrirani) tok mešanice 
zemljin, hribin (skal), vode in/ali zraka, ki se sproži 
z nastankom plazu pri velikem vtoku vode (Ribičič, 
2001). Lahko bi ga opisali kot hitro masno gibanje 
zemeljskih gmot ali erozijskega drobirja zaradi 
delovanja težnosti ob izraziti količini vode. To 
je nekakšen prehod od zemeljskega plazenja ali 
plazenja tal z manjšo vsebnostjo vode h gibanju 
sedimenta v hudourniških ali rečnih strugah s 
prevladujočo prisotnostjo vode v času hudourni-
ških ali rečnih poplav. Kot oblika masnega gibanja 
sedimentov po pobočjih ali hudourniških strugah 
so v preteklosti preoblikovali slovensko površje in 
so v zadnjem času vse pogostejši (Mikoš, 2001). 
Zaradi razpršene poselitve in goste mreže prome-
tnic je nujna podrobnejša proučitev ogroženosti 
prostora zaradi njihovega delovanja (Sodnik in 
Mikoš, 2006). Namen raziskave je bil proučiti 
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možnosti nastanka in vplive drobirskih tokov na 
obravnavanem območju. Celoten postopek raz-
iskave obsega: 1) opredelitev vplivnega območja 
drobirskih tokov s pomočjo računalniškega mode-
liranja in terenskih analiz; 2) izločanje gozdov, ki 
poraščajo vplivna območja in opravljajo zaščitno 
funkcijo; 3) analizo strukturnih značilnosti gozdov 
s poudarjeno zaščitno funkcijo; 4) ovrednotenje 
strukturnih značilnosti gozda glede na ciljno stanje 
(profil), ki zagotavljajo minimalno zaščito pred 
delovanjem drobirskega toka; 5) določitev smernic 
za gospodarjenje. 

2 METODE
2 METHODS

2.1 Objekt raziskave
2.1 Study area

Raziskovalni objekt Soteska je v predalpskem delu 
Slovenije. Območje raziskave zajema 207 ha strmih 
pobočij na desnem bregu Save Bohinjke. Pobočja 
se razprostirajo od 470 m (dno doline) do več kot  
1100 m nadmorske višine (planota Jelovica). Pobo-
čja so strma, pogosto prepadna in reliefno izjemno 
razgibana. Prevladujejo severne in severozahodne 
lege. Tla so plitva, prevladujejo plitve do srednje 
globoke močno skeletne rendzine. Pobočni grušči so 
večinoma porasli z gozdom,  ponekod se pojavljajo 
posamični gruščnati jeziki, kjer je tal le malo. V tem 
območju povprečno pade 2250 m padavin na leto, 
pogosti so intenzivni kratkotrajni nalivi. Povprečna 
temperatura najhladnejšega meseca (januar) je 
–2,0 oC, najtoplejšega (julij) pa 17,6 oC. Povprečna 
letna temperatura je 7,9 oC (klimatološka postaja 
Stara fužina, nmv: 547 m, povprečje 1971–2000; 
ARSO, 2009). Pogoj za nastanek drobirskih tokov 
je zadostna količina hudourniške vode, ki nastane 
z zajezitvijo površinsko tekoče vode ali pogosteje, 
močnih lokalnih padavin. Ravno slednji so značilni 
za alpski svet zahodne Slovenije. 

V takih razmerah prevladuje združba Anemone 
trifoliae-Fagetum, ki porašča nadmorske višine 
600–1200 m na pretežno strmih nagibih na vseh 
legah. Je conalna združba predalpsko-alpskega 
fitogeografskega območja ilirske florne province. 
Alpski bukov gozd ima stabilno biocenotsko 
zgradbo (Marinček in Čarni, 2002). Združba 
Anemone-Fagetum porašča pobočja Soteske od 

dna do roba planote, ponekod pred robom pla-
note prehaja v Homogyne sylvestris-Fagetum. Na 
velikih strminah in konveksnih legah prehaja v 
Ostryo-Fagetum, ponekod Ostryo-Ornetum, ki 
se pojavlja v ekstremnih ekoloških razmerah na 
skalnih pečinah. 

2.2 Zbiranje podatkov
2.2 Data collection

Na pobočju desnega brega Save Bohinjke smo 
leta 2010/2011 na mreži 200 x 200 m zakoličili 
26 trajnih raziskovalnih ploskev krožne oblike, 
površine 5 arov. Središče ploskve smo trajno 
zakoličili s kovinsko palico in jo posneli z GPS-
-napravo. Če je bila osnovna lokacija točke na 
območju daljnovoda ali v nedostopnem skalovju 
oz. jarku, smo točko prestavili za 50 ali 100 m in 
tako zagotovili primerno pokritost raziskovanega 
gozda. Pri popisu ploskev smo izmerili vsa živa 
drevesa s prsnim premerom ≥ 10 cm. Izmerili smo 
naslednje znake: drevesno vrsto, azimut, razdaljo 
drevesa do središča ploskve in prsni premer. Na 
ploskvah smo prešteli tudi mladje in manjše drevje 
po drevesnih vrstah v velikostnem razredu 1: 10 
cm ≤ H < 1,3 m in 2: 1,3 m ≤ H in DBH < 10 cm.

Sledila je analiza podatkov, pridobljenih na 
terenu. Izračunali smo deleže drevesnih vrst po 
številu in lesni zalogi. Ker so bile med vzorčnimi 
ploskvami velike razlike, smo podatke združili v dva 
stratuma: vzorčne ploskve na vplivnem območju 
drobirskih tokov in ostale vzorčne ploskve. Odsto-
panje zgradbe gozda od ciljne prebiralne zgradbe 
smo preverjali z analizo porazdelitev števila dreves 
po debelinskih razredih, številom pomladka po dre-
vesnih vrstah, višino lesne zaloge in oceno teksture 
gozda. Oblike frekvenčnih krivulj premerov smo 
analizirali z metodo po Janowiak in sod. (2008). 

Geološki zavod Slovenije (v nadaljevanju GeoZS) 
je leta 2011 na podlagi terenske analize izdelal  
geološko karto obravnavanega območja v merilu  
1 : 5000. Podrobno geološko karto smo uporabili 
kot temeljni vhodni podatek za izdelavo karte 
dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov na 
območju Soteske. Poleg tega so nekateri geološki 
podatki služili kot vhodni parametri za modelira-
nje z modelom TopRunDF, pri čemer smo vrhove 
kartiranih hudourniških vršajev uporabili kot 
začetno točko sproščanja drobirskega toka. Za 
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izdelavo geološke karte smo zajeli splošne litološke 
in strukturno-geološke podatke, poseben pouda-
rek pa je bil namenjen identifikaciji nesprijetih 
sedimentov, kot so na primer pobočni grušči, 
ki bi bili lahko vključeni v procese pobočnega 
masnega premikanja.

GeoZS je nato izdelal Karto dovzetnosti za 
pojavljanje drobirskih tokov; izdelana je bila po 
metodologiji, ki jo je GeoZS razvil postopno za 
različna prostorska merila in za posamezne vrste 
pobočnih masnih premikanj. Metodologija temelji 
na štirih zaporednih fazah, ki združujejo sintezo 
obstoječih podatkov, geostatistično modeliranje 
po algoritmu GeoZS (Komac, 2005) in terensko 
preverjanje najbolj perečih območij. Poleg podatkov 
o litologiji, tektonski pretrtosti kamnin in oddalje-
nosti od strukturnih elementov so bili pri analizah 
vpliva in izdelavi modela dovzetnosti uporabljeni še 
podatki o nadmorskih višinah, naklonu in ukrivlje-
nosti pobočja, oddaljenosti od površinskih tokov in 
njihov energetski potencial ter 48-urne ekstremne 
padavine. Statistični model prikaže izvorna območja 
in območja gibanja potencialnih drobirskih tokov, 
ne pa tudi mesta odlaganja materiala. Model, kot 
končni izdelek, je prenosljiv in primerljiv na vseh 
nivojih opozarjanja in odločanja, omogoča nepo-
sredno uporabo pri izdelavi prostorskih načrtov 
ter je učinkovito orodje na področju zaščite pred 
geološkimi nevarnostmi. 

Modeliranje odlaganja sedimentov drobirskih 
tokov pa smo izvedli z modelom Top Run Debris 
Flow (TopRunDF), različica 1.1 (Scheidl, 2009). 
Model je orodje za dvodimenzijsko simulacijo 
faze odlaganja drobirskih tokov na hudourniških 
vršajih. Cilj modeliranja je določanje ogroženih 
območij zaradi odlaganja drobirskega toka na 
območju hudourniškega vršaja.

Potrebni vhodni podatki za izvedbo  
simulacije so: digitalni model reliefa (t.i. DMR  
oz. DMV) in simulacijski parametri. Uporabili 
smo DMR, ločljivosti 12,5 m, ki smo ga pridobili 
od Geodetske uprave RS, in naslednje simulacijske 
parametre:
1) Število Monte Carlo iteracij (MCI). MCI določa  
 lateralno razlivanje drobirskega toka. Povečevanje  
 MCI se odraža z izrazitim širjenjem površine 
 razlivanja drobirskega toka (Scheidl, 2009).  
 Na podlagi testiranja smo izbrali MCI = 50. 

2) Začetna točka simulacije odlaganja drobirskega  
 toka (x,y). Kot začetne točke simulacije smo  
 uporabili: 
 2a) vrh hudourniškega vršaja, kjer se začne faza  
 odlaganja drobirskega toka. Začetne točke smo  
 odčitali s karte podvrženosti drobirskim  
 tokovom, ki jo je izdelal GeoZS. Ta način smo  
 uporabili za prikaz dejanskega odlaganja drobir- 
 skega toka (Rezultat: karta odlaganja drobir- 
 skega toka na hudourniškem vršaju), 
 2b) labilna mesta višje na pobočju, kjer bi z  
 veliko verjetnostjo lahko nastalo proženje  
 drobirskih tokov. Tak način smo uporabili  
 pri pripravi opozorilne karte drobirskih tokov  
 (Rezultat: opozorilna karta drobirskih tokov,  
 Slika 2). 
3) Magnituda (prostornina) drobirskega toka v m3.  
 Povprečno magnitudo je ocenil GeoZS in je  
 pri modeliranju znašala 5000 m3. 
4) Mobilnostni koeficient. Določili smo ga na  
 podlagi testiranja in je znašal 50 oz. 100. Pri  
 vršajih bližje dnu doline smo na podlagi  
 testiranja uporabili vrednost 50, pri tistih višje  
 na pobočju pa 100. Podrobnosti o metodologiji  
 so navedene v Fidejevi nalogi (2011). 

Sestoje smo opisali tudi po metodi NaiS (Freh-
ner in sod., 2005). Rastišča, definirana v metodi 
NaiS, niso popolnoma identična našim rastiščem, 
zato smo za vsako združbo obravnavanega obmo-
čja poiskali primerljivo rastišče NaiS. Kot najbolj 
podobno rastišče prevladujoči združbi na območju 
raziskave Anemone-Fagetum, smo izbrali rastišče 
Mercuriali-/Cardamino-Fagetum typicum, za rasti-
šče Ostryo-Fagetum oz. Ostryo-Ornetum pa smo po 
viru Ellenberg in Klötzli (1972) določili Fraxino 
orni-Ostryetum. Metoda NaiS predvideva opis 
sestoja na podlagi rastišča in naravne nevarnosti, 
pri čemer moramo ločiti sestoje glede na to, ali gre 
za območje proženja ali infiltracije (Preglednica 
1). Literatura NaiS predvideva enaka ciljna stanja 
za zemeljske plazove, erozijo in drobirske tokove. 
Ciljno stanje je drugačno v območju proženja teh 
pojavov in območju infiltracije, to je območju, 
kjer naj bi gozd zagotovil čim večjo porabo vode 
in tako ugodno vplival na vodno bilanco tal. 
Metodo smo nekoliko poenostavili, in sicer tako, 
da smo iz vseh kriterijev ciljnega stanja izbrali 
le tri: rastišče (drevesno vrsto), pomlajevanje in 
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Preglednica 1: Preglednica za ciljna stanja za gozdove, ki nudijo zaščito pred zemeljskimi plazovi, erozijo in 
drobirskimi tokovi (povzeto in prirejeno po NaiS; Frehner in sod., 2005; Appendix: Natural hazards)
Table 1: Target profile for forests providing protection against landslides, erosion and debris flows (according to 
NaiS, Frehner et al., 2005; Appendix: Natural hazards).
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prisotnost NaiS debelinskih razredov (1: 0–15 cm, 
2: 15–30 cm, 3: 30–50 cm, 4: več kot 50 cm). Na 
podlagi teh treh kriterijev smo izločili t. i. sestoje 
NaiS. Odločitev za izbor le treh kriterijev ne 
vpliva na kasnejše odločitve o ukrepih. Za vsako 
kombinacijo vplivnega območja in sestoja NaiS 
smo opredelili smernice za ukrepanje. Na takšen 
način smo definirali naslednje sestoje NaiS: dobro 
pomlajen bukov gozd z drevesi v dveh debelinskih 
razredih NaiS (Slika 3, šifra 10), slabo pomlajen 
bukov gozd z drevesi v dveh debelinskih razredih 
NaiS, šifra (Slika 3, šifra 11), slabo pomlajen bukov 
gozd z drevesi v samo enem debelinskem razredu 

NaiS (Slika 3, šifra 12), nizek gozd črnega gabra 
in malega jesena (Slika 3, šifra 20), redek gozd 
macesna in smreke na izpostavljenih legah (Slika 3, 
šifra 30), negozdne površine (Slika 3, šifra 0). 

Vplivna območja drobirskih tokov smo oprede-
lili na podlagi opozorilne karte. Skušali smo zajeti 
čim večji delež območij zelo velike verjetnosti 
nastanka drobirskih tokov. Pri izločanju smo 
uporabili modeliranje, temeljne topografske načrte 
v merilu 1 : 5000 (TTN5) z dobro razvidnimi 
prispevnimi območji posameznih hudournikov 
ter terenske obhode območja. 

Lokacija Potencialni vpliv gozda
Ciljno stanje glede nar. 

nevarnosti
Ciljno stanje glede nar. 

nevarnosti
minimalne zahteve idealne zahteve

Območje 
nastanka

Velik
V primeru plitvega zemelj-
skega plazu (globina drsne 

površine največ 2 m) in 
površinske erozije

Horizontalna struktura
Največja vrzel 0,06 ha, če je 
prisoten pomladek 0,12 ha

Horizontalna struktura
Zastrtost krošenj stalno ≥ 
40 % Izpolnjene zahteve 

minimalnega ciljnega stanja 
glede rastišča

Mešanost DV 
Na območju prehoda dveh 

rastišč  upoštevamo zahteve 
profila bolj vlažnega rastišča

Horizontalna struktura
Največja vrzel 0,04 ha, če je 
prisoten pomladek 0,08 ha

Horizontalna struktura
 Zastrtost krošenj stalno 

≥ 60 % Izpolnjene zahteve 
idealnega ciljnega stanja 

glede rastišča

Mešanost DV 
Na območju prehoda dveh 

rastišč  upoštevamo zahteve 
profila bolj vlažnega rastišča

Nosilci stabilnosti 
Brez težkih dreves in dreves, 

ki bi jih lahko podrl veter

Območje 
infiltracije

 

Srednji
V primeru srednjih in glo-
bokih zem. plazov (globina 
drsne površine vsaj 2 m), če 
je mogoče vplivati na vodno 

bilanco zdrsne plasti

Horizontalna struktura
Zastrtost krošenj stalno ≥ 
30 %, izpolnjene zahteve 

minimalnega ciljnega stanja 
glede rastišča

Horizontalna struktura
Zastrtost krošenj stalno ≥ 
50 %, izpolnjene zahteve 
idealnega ciljnega stanja 

glede rastišča

Majhen 
V primeru srednjih in glo-
bokih zem. plazov (globina 
drsne površine največ 2 m), 
če je vpliv na vodno bilanco 

zdrsne plasti majhen

Pomlajevanje 
Zagotovljeno trajno  

pomlajevanje

Pomlajevanje 
Zagotovljeno trajno  

pomlajevanje. Izpolnjene 
zahteve glede idealnega 
ciljnega stanja rastišča
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Slika 1: Frekvenčna porazdelitev drevesnih vrst po debelinskih razredih in negativna eksponentna funkcija
Figure 1: Frequency distribution of tree species by diameter class and adjusted curve (negative exponential)

Znotraj vplivnih območij smo na podlagi TTN5 
in dejanskega stanja na terenu posebej izločili hudo-
urniške struge z robno cono, površine hudourniških 
vršajev pa smo dobili s pomočjo geološke karte, 
ki jo je izdelal GeoZS. Tako struge kot aktivni deli 
vršajev opredeljujejo območje, kjer gozdnogojitveno 
ukrepanje ni mogoče, zato smo na takih površinah 
predvideli (hidro)tehnične ukrepe.

3 REZULTATI
3 RESULTS

3.1 Podoba gozda
3.1 Forest characteristics

Povprečna lesna zaloga je bila ocenjena na  
388 m3/ha (koeficient variacije 45 %). Porazdelitev 
lesne zaloge po razširjenih debelinskih (20 cm)  
razredih je bila naslednja: A 24 %, B 53 % in  
C 23 %. Povprečna temeljnica je znašala  

30,9 m2/ha (koeficient variacije 40 %). Zgornja 
višina za smreko je znašala 30 m in bukev 29 m.  
Bukev je s 64 % prevladovala v lesni zalogi, sledila 
je smreka z 22 %, črni gaber s 4 %, macesen s 3 %,  
druge drevesne vrste (gorski javor, mokovec, 
jelka, mali jesen) pa 7 %. Skupna frekvenčna 
porazdelitev dreves nakazuje sicer negativno 
eksponentno funkcijo in s tem na prebiralno 
strukturo gozda (Slika 1). Vendar je to delno 
posledica različnih rastiščnih razmer, saj na 
strmih predelih prevladujejo toploljubne združbe 
s drobnejšima črnim gabrom in malim jesenom, 
medtem ko na manj ekstremnih rastiščih prevla-
dujejo enomerni bukovi sestoji z večjimi premeri. 
Iz drevesne sestave frekvenčne porazdelitve je 
vidno pomanjkanje bukovih in smrekovih dreves 
v nižjih debelinskih razredih. 

Na vsaki ploskvi smo ocenili tudi število mladja 
graditeljic sestojev, bukve in smreke, v dveh višin-
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Slika 2: Opozorilna karta drobirskih tokov, pripravljena s programom TopRunDF. Barvna lestvica kaže verjetnost 
preplavitve drobirskega toka. S črno črto je označena cesta.
Figure 2: The debris-flow warning map prepared with the TopRunDF model. The color chart shows the debris-flow 
overflow probability. Black line denotes road. 

Preglednica 2: Gostote mladja bukve in smreke glede na višinski razred na hektar
Table 2: Regeneration density of European beech and Norway spruce by height class per hectare

Drevesna vrsta
Višinski razred mladja

Skupaj
10 cm ≤ H < 1.3 m 1.3 m ≤ H in premer < 

10 cm

Bukev 273 193 466

Smreka 489 129 618

Skupaj 762 322 1084

skih razredih (preglednica 1). Glede na to, da gre za 
bukova rastišča, je bukovega pomladka zelo malo, 
kar kaže na neprimerne mikrorastiščne razmere 
za klimaksne vrste. Pomladka svetloljubnih vrst 
(smreka, črni gaber, mali jesen) je bilo več, kar 
kaže na ustreznejše, bolj odprte in skrajnostne 
mikrorastiščne  razmere za te vrste. 

3.2 Modeliranje drobirskih tokov
3.2 Debris flow modelling

Pri izdelavi opozorilne karte vpliva drobirskih 
tokov s programom TopRunDF (Slika 2) smo 
kot točke proženj drobirskih tokov uporabili 
koordinate s karte podvrženosti za pojavljanje 
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Slika 3: Sestoji, izločeni po prilagojeni metodi NaiS (Frehner in sod., 2005). Številke označujejo sestoje NaiS. 
Črne črte predstavljajo vplivna območja drobirskih tokov, izločenih na podlagi karte podvrženosti pojavljanja 
drobirskih tokov, modeliranja s programom TopRunDF in terenskimi ogledi. Siva črta označuje cesto. 
Figure 3: Stands delineated with the NaiS methodology (Frehner et al., 2005). Numbers denote NaiS stands. Black 
lines show debris flow impact areas, divided to source and infiltration areas. The grey line is a state road. 
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drobirskih tokov (GeoZS). Karta prikazuje vse 
preplavljene površine in verjetnost za preplavitev 
v sosednje celice. Ker prikazuje skrajen mogoč 
doseg drobirskega toka, je primerna za uporabo 
kot opozorilna karta. 

3.4 NaiS sestoji in smernice za ukrepanje
3.4 NaiS stands and guidelines

Vegetacijske sestoje NaiS smo izločili glede na kri-
terije (rastišče, pomlajevanje in prisotnost dreves 
v debelinskih razredih NaiS). Vplivno območje 
drobirskega toka (črna črta, slika 3 ) je razdeljeno 
na območje proženja in območje infiltracije. Na 
raziskovalnem območju so prevladovali odrasli 
bukovi sestoji s primesjo smreke brez pomla-
jevanja. V teh sestojih je drevje uvrščeno v dva 
debelinska razreda NaiS. Po površini so sledili 
gozdovi ekstremnih rastišč, gabrovja na pečinah ali 
velikih naklonih. V manjši meri smo na območju 
kartirali dobro pomlajen bukov gozd z drevesi 

v dveh debelinskih razredih NaiS in nizek gozd 
macesna in smreke. 

Smernice za ukrepanje smo podali glede 
na kombinacijo vplivnega območja (območje 
proženja ali infiltracije) in vegetacijskega sestoja 
NaiS. Zaradi velikega števila sestojev s posebnimi 
smernicami (Fidej, 2011) v nadaljevanju navajamo 
le splošne smernice. 
a) Območje proženja drobirskih tokov in  
 sproščanja materiala:
 Ohranjamo poraslost tal. Na površinah, kjer  
 se je pomladek že uveljavil, odstranimo  
 zgornjo plast in omogočimo nemoten razvoj  
 mladih dreves. Zaradi plitvih tal in velikih  
 naklonov pospešujemo drevesa manjših mer.  
 Odstranjujemo drevesa velikih mer (prsni  
 premer nad 40 cm). Gostota dreves do premera  
 30 cm naj bo velika, saj velika prekoreninje- 
 nost tal pomeni dobro vezanje zemljine in  
 manj možnosti za zemeljske plazove ali usade,  
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 ki lahko pomenijo začetek drobirskega toka.  
 Če se v drevesni sestavi pojavljata črni gaber  
 in mali jesen, obe vrsti pospešujemo. V sestojih  
 brez pomlajevanja oblikujemo razpršene vrzeli  
 do 6 arov oz. vrzeli naj ne bodo večje od  
 12 arov na že pomlajenih površinah. Prevelike  
 vrzeli na strmini omogočijo silovit razvoj trav  
 in onemogočijo razvoj podmladka.

Na predelih, kjer prevladujeta črni gaber in 
mali jesen, so gostote dreves zaradi pogostega 
vegetativnega razmnoževanja veliko večje kot 
pri semenskih drevesih. Zato nizek gozd gabra 
in malega jesena, še zlasti v panjevski obliki, 
omogoča boljše zaustavljanje materiala in veza-
nje zemljine. Poleg tega imajo šopi črnega gabra 
večjo stopnjo elastičnosti kot semenska drevesa 
in so zato primernejši ob pogostejših motnjah. 
Zaradi majhnih mer in mase tudi ne pomeni 
nevarnosti za prevrnitev. Zaradi naštetih dejstev 
ga pospešujemo v vsakem primeru.
b) Območje infiltracije:
 V sestojni zgradbi naj prevladujejo drevesa  
 manjših  mer (prsni premer do 40 cm). Ko  

 pomladek doseže stopnjo letvenjaka, posto- 
 poma odstranimo še preostalo nadstojno  
 drevje. S točkovnimi sečnjami nizke jakosti  
 zagotavljamo zadostno stopnjo raznomernosti.  
 Zagotavljamo stalno pomlajevanje v obliki  
 manjših vrzeli. Prevelike vrzeli na strmini  
 spodbudijo razvoj mladju konkurenčnih trav.  
 Pomlajevanje mora biti zagotovljeno na površini  
 vsaj 2–5 ara/ha ali dosegati vsaj 3 % pokrovnost  
 podmladka na vsakem ha površine.

Bolj kot je bilo stanje sestoja NaiS različno od 
ciljnega, večja je bila nujnost ukrepanja. Ocenju-
jemo, da je nujnost ukrepanja največja v slabo 
pomlajenih enomernih sestojih, sledijo sestoji 
brez pomlajevanja, a z drevjem v dveh debelin-
skih razredih NaiS in majhna nujnost ukrepanja 
v nizkem gozdu gabra in jesena.

Na območju strug in hudourniških vršajev 
gojitveni ukrepi niso mogoči (siva barva, Slika 4).  
Taka območja pokrivajo 16,5 ha površin, kar je  
40 % celotnega vplivnega območja. Na teh 
območjih sicer prevladujejo starejši drogovnjaki 
in debeljaki, pomladka pa ni in njegova vzposta-

Slika 4: Nujnost gojitvenega ukrepanja v vplivnih območjih glede na sestoje NaiS
Figure 4: Necessity of silvicultural measures in impact areas according to NaiS stands 
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vitev zaradi odloženega materiala kratkoročno 
niti ni mogoča.

Na območju strug in vršajev je mogočih več 
hidrotehničnih ukrepov. Glavni namen ukrepov je 
zaščita spodaj ležeče infrastrukture, v našem primeru 
ceste. Na prehodih struge v vršaj bi bila smiselna 
namestitev podajno-lovilnih mrež, katerih funkcija 
je zadrževanje manjših drobirskih tokov in grobega 
materiala. Ti objekti so po navadi iz kovinskih 
materialov v obliki mrež. Na hudournikih z izrazito 
globinsko in bočno erozijo (Slika 5) je smiselno utr-
jevanje dna hudourniške struge s talnimi pragovi in 
stopnjevanje struge s prečnimi objekti (pregradami), 
s katerimi preprečimo nadaljnjo poglabljanje struge 
in rušenje brežin. Na hudournikih, ki neposredno 
ogrožajo infrastrukturo, bi bila smiselna izdelava 
preusmerjevalnih oz. vodilnih objektov, ki bi pre-
usmerili hudourniški tok in drobirski material na 
manj ogroženo območje. Glavni namen teh objektov 
ni prestrezanje rušilnih sil, ampak preusmeritev 
vodnega toka oz. hudourniškega materiala. Takšni 
objekti morajo biti izdelani iz masivnih materialov, 
kot sta armiran beton ali kamen.

Slika 5: Hudourniški jarek z odmrlo drevnino (foto: G. Fidej)
Figure 5: Torrential channel with dead trees (photo: G. Fidej)

V predelih hudourniških jarkov (Slika 5), kjer 
je zaradi bočne erozije veliko odmrle drevnine, 
je le-to treba odstraniti ali razrezati na krajše 
dolžine (1–2 m). V preostalih varovalnih goz-
dovih zunaj vplivnih območij drobirskih tokov 
svetujemo odstranjevanje drevesnih ostankov 
iz strug hudournikov, vzpostavljanje malopo-
vršinsko raznomerne strukture ter točkovno 
vzpostavljanje pomladitvenih jeder (velikosti 
2–5 a). Ohranjamo delež iglavcev, zlasti jelke in 
macesna, medtem ko je smreka manj primerna. 
Priporočamo terenski ogled enkrat na leto in 
spremljanje stanja gozdnih sestojev.

4 RAZPRAVA
4 DISSCUSSION

4.1 Podoba gozda
4.1 Forest characteristics

Prebiralen gozd vzdržuje primerno strukturo 
varovalnih oziroma zaščitnih gozdov, saj zago-
tavlja malopovršinsko raznomerno strukturo, ki 
zagotavlja dolgoročno zaščito (Ott in sod., 1997; 
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O'Hara, 2006). Takšen način gojenja je prime-
ren, saj je blizu režimu naravnih motenj alpskih 
bukovih gozdov, kjer se večinoma pojavljajo ujme 
manjših do srednjih jakosti (Leibundgut, 1982; 
Splechnta in sod., 2005). Porazdelitev števila 
dreves po debelinskih stopnjah daje vtis ustre-
znosti in kaže na raznomernost sestojev. Vendar 
pogled po posameznih drevesnih vrstah kaže na 
jasno pomanjkanje glavnih drevesnih vrst (bukev, 
smreka) v nižjih debelinskih razredih (Slika 1). 
Tako v spodnjih delih pobočij prevladujejo bukovi 
drogovnjaki in debeljaki, višje ter na ekstremnih 
rastiščih pa nizek gozda gabra in malega jesena. 
Ker je teren zlasti višje na pobočjih težko dosto-
pen in v sestojih prevladuje bukev, je v praksi 
prebiralen način gojenja težko izvedljiv. Sestoji na 
raziskovalnem območju v veliki meri odstopajo 
od ciljne strukture, ki optimalno varuje pred 
drobirskimi tokovi. Zato priporočamo premeno v 
malopovršinsko raznomeren gozd z vzpostavitvijo 
razpršenih obnovitvenih jeder, velikosti npr. 2–5 
arov. V ciljni strukturi gozda naj bodo drevesa 
manjših mer (do 40 cm premera), manjša lesna 
zaloga, večja gostota dreves v nižjih debelinskih 
razredih in veliko pomlajevanja. Na splošno je 
v Soteski malo podmladka. Deloma se pojavlja 
v vrzelih, vendar smo na terenu opazili veliko 
starejših nepomlajenih vrzeli manjših velikosti. 
Tudi po žledu v letu 2014, ki je zelo presvetlil 
sestoje na spodnjih delih pobočja, se pomladek 
bukve pojavlja le tu in tam. Na kamnitem terenu 
je pomlajevanje bukve še posebno oteženo, se pa 
v teh razmerah občasno pomlajuje smreka. Ob 
presvetlitvah na ekstremnih terenih prevladajo 
svetloljubne drevesne vrste (črni gaber, mali jesen).

4.2 Modeliranje drobirskih tokov
4.2 Debris flow modelling

Opozorilna karta drobirski tokov (Slika 2) prika-
zuje skrajni mogoč doseg drobirskega toka, kar je v 
skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje 
območij, ogroženih zaradi poplav … (2007) ter 
prikazuje tudi verjetnost dosega. Prednost pro-
grama TopRunDF je preprosta uporaba, velika 
hitrost računanja ter hitro in preprosto pridobi-
vanje vhodnih podatkov. Slabost je empiričnost 
modela, kar pomeni, da modeliranje temelji na 
specifičnih razmerah, v katerih je nastal. Zato 

je potrebno veliko simulacij ob spreminjanju 
vhodnih parametrov, da ugotovimo verjetne 
rezultate. V času modeliranja še niso bili na voljo 
LiDAR-ski posnetki, ki so mnogo bolj natančni 
kot model reliefa. Večja natančnost pa pri mode-
liranju pomeni zanesljivejše simulacije gibanja in 
odlaganja drobirskih tokov. V našem primeru bi 
to pomenilo zanesljivejše meje možnega dosega 
drobirskega toka na opozorilni karti. 

4.3 Sestoji NaiS in ukrepanje
4.3 NaiS stands and measures

Izločanje sestojev je bilo zahtevno, saj ni izrazitih 
ločnic med različnimi vrstami sestojev. Prehod iz 
bukovega gozda v gozd malega jesena in črnega 
gabra je lahko neposreden (npr. stičišče pobočje-
-pečina), večinoma pa je vmes pas združbe bukve in 
črnega gabra. Izločanje sestojev dodatno omejujeta 
reliefna razgibanost pobočij in težka prehodnost 
takšnega terena. Na predelih, kjer je hudourniški 
material zasul rastišča v conah infiltracije, se na 
nekaterih predelih sušijo drevesa. Na takih obmo-
čjih sicer prevladujejo drogovnjaki in debeljaki, 
podmladka pa ni in njegova vzpostavitev zaradi 
odloženega materiala niti ni mogoča. Odstranjevanje 
tega materiala pa zaradi velikih količin ni smotrno, 
razen ob cesti. V tem primeru gozdnogojitveni 
ukrepi niso mogoči. Te površine lahko prepustimo 
naravnem razvoju. Gledano kratkoročno, je vprašljiv 
tudi nadaljnji sukcesijski razvoj, saj se ob izjemnih 
padavinskih dogodkih lahko ponovno naloži 
material, ki onemogoča nastajanje tal oz. velika 
količina vode spere že nastala tla. V izrazitih ero-
zijskih jarkih in hudourniških strugah na območju 
vršajev predlagamo manjša in stroškovno ugodna 
stabilizacijska ureditvena dela, ki bi dopolnjevala 
gojitvene ukrepe v zaščitnih gozdovih vplivnih 
območij. Najpomembnejša je stabilizacija erozijskih 
in hudourniških strug, s čimer bi preprečili njihovo 
širitev v gozdni prostor (Slika 5). Skupna površina 
proučevanega območja meri 207 ha. Izločeno 
vplivno območje drobirskih tokov zavzema 42 ha oz. 
20 % celotnega območja. Kar 16 ha oz. 40 % površine 
vplivnega območja so hudourniške struge in vršaji, 
na katerih gozdnogojitveno ukrepanje ni mogoče. 
Na preostalih 60 % (26 ha) vplivnega območja je 
predlagano gozdnogojitveno ukrepanje nujno. 
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Glede na to, da se na območju raziskave pojavljajo 
številne skalne pečine, je na velikem delu območja 
in infrastrukture možnost padajočega kamenja. V 
praksi bi pri izločanju zaščitnih gozdov izvedli tudi 
simulacije padajočega kamenja. Na takšen način 
bi kot zaščitni gozd izločili večino obravnavanega 
pobočje Soteske. 

5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSIONS

Objektiven način izločanja zaščitnih gozdov, kot 
je prikazan v tem prispevku, bi bilo treba izpeljati 
na ravni celotne Slovenije. Uporaba preprostih 
empiričnih modelov, kot je TopRunDF, je smiselna 
za osnovno določanje vplivnih območij drobirskih 
tokov in pripravo opozorilnih kart. Za pripravo 
kart ogroženosti je treba uporabiti kompleksnejše 
matematične modele, ki so zanesljivejši. Za objek-
tivno izločanje zaščitnih gozdov je po zgledu 
iz drugih alpskih držav potrebno računalniško 
modeliranje z modeli za naravne nevarnosti, kot 
so padajoče kamenje, zemeljski in snežni plazovi, 
hudourniki in poplavne vode. Na vsakem obrav-
navanem območju je treba definirati prisotne 
geološke nevarnosti in nato opraviti simulacije. Na 
takšen način bi lahko objektivno izločili območja 
zaščitnih gozdov, katerih površina je določena 
preveč subjektivno. Le strokovno in objektivno 
izločeni zaščitni gozdovi so lahko podlaga za 
prostorsko načrtovanje in dodeljevanje subvencij 
za gospodarjenje s temi gozdovi. Z varovalnimi 
in zaščitni gozdovi je treba gospodariti, saj le 
raznomerni sestoji zagotavljajo trajno varovanje 
rastišča, varovanje pred pobočnimi masnimi 
premiki in posledično infrastrukture. 

6 POVZETEK
Varovalni gozdovi imajo pomembno vlogo pri 
zmanjševanju učinkov naravnih nevarnosti v 
obliki padajočega kamenja, snežnih in zemeljskih 
plazov ter drobirskih in hudourniških tokov. V 
Soteski med Bledom in Bohinjem smo proučili 
učinkovitost varovalnih in zaščitnih gozdov pred 
drobirskimi tokovi. Opredelili smo vplivno obmo-
čje drobirskih tokov in z uporabo modeliranja 
teh pojavov izločili gozd, ki opravlja zaščitno 
funkcijo in varuje spodaj ležečo infrastrukturo 

(cesta in železnica). Na podlagi razlik med ciljnim 
stanjem gozda, ki varuje pred drobirskimi tokovi, 
in dejanskim stanjem gozda, ugotovljenim na 
terenu, smo predlagali smernice za ukrepanje in 
določili nujnost ukrepanja za vsako posamezno 
vplivno območje drobirskega toka. 

Proučevano območje zavzemajo strma pobočja 
varovalnih gozdov na 470 do 1100 m nadmorske 
višine na desnem bregu Save Bohinjke. Prevladujejo 
rastišča Anemone trifoliae-Fagetum, Ostryo-Fagetum 
in Ostryo-Ornetum. Na 26 vzorčnih ploskvah smo 
popisali vsa živa drevesa s prsnim premerom, večjim 
od 10 cm. Opravili smo popise podmladka in sestoje 
ocenili po metodi NaiS. Geološki zavod Slovenije 
je izdelal geološko karto in karto dovzetnosti 
pojavljanja drobirskih tokov, ki smo jo uporabili 
pri našem delu. Pri modeliranju drobirskih tokov 
s programom TopRunDF smo kot začetne točke 
(točke proženja) drobirskih tokov uporabili najver-
jetnejša mesta nastanka drobirskih tokov, ki smo 
jih odčitali s karte dovzetnosti drobirskih tokov. Na 
vzorčnih ploskvah je povprečna lesna zaloga znašala  
388 m3/ha, temeljnica pa 30,9 m2/ha. Bukev je s  
64 % prevladovala v lesni zalogi, sledila je smreka 
z 22 %, črni gaber s 4 %, macesen s 3 %, druge 
drevesne vrste (gorski javor, mokovec, jelka, mali 
jesen) pa s 7 %. Pomladka glavnih drevesnih vrst, 
smreke in bukve, je malo, frekvenčna porazdelitev 
dreves nakazuje enomerno zgradbo na spodnjih, 
manj strmih delih pobočij, medtem ko na bolj 
termofilnih rastiščih nad skalnimi pečinami pre-
vladuje nizek gozd črnega gabra in malega jesena 
(Ostryo-Ornetum). Z modelom TopRunDF smo 
izdelali opozorilno karto drobirskih tokov, ki pri-
kazuje skrajne meje dosega drobirskega toka. Za 
gospodarjenje s ciljem krepitve varovalne in zaščitne 
vloge teh gozdov navajamo splošne smernice. Pre-
vladujejo naj drevesa manjših mer, ki so stabilnejša 
na strmih pobočjih. Pokrovnost lesne vegetacija naj 
bo čim večja, saj prekoreninjenost tal pomeni dobro 
vezanje zemljine in manj možnosti za zemeljske 
plazove in usade. Pospešujemo mali jesen in črni 
gaber, ki se vegetativno razmnožujeta in tvorita 
goste sestoje. V sestojih oblikujemo manjše vrzeli za 
pomlajevanje in ustvarjamo mozaično raznomeren 
gozd. Na območjih hudourniških strug in vršajev 
(odloženega drobirja in hudourniškega materiala) 
gojitveni ukrepi niso mogoči. Ta območja zavzemajo 
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40 % površine vplivnega območja. Na teh območjih 
so za zaščito nižje ležečih infrastrukturnih objektov 
potrebni tehnični ukrepi v obliki hudourniških 
pregrad, podajno-lovilnih mrež in preusmerjevalnih 
oz. vodilnih objektov. V prihodnosti je treba uvesti 
strokovne objektivne metode, kot je modeliranje, 
da bi se izognili subjektivnem izločanju varovalnih 
in zaščitnih gozdov. 

6 SUMMARY

Protection forests have an important role of miti-
gating the influence of various natural hazards 
such as rockfall, avalanches, landslides, torrents 
and debris flows. In Soteska gorge, between Bled 
and Bohinj, an assessment of protective forest 
efficiency against debris flow was performed. We 
defined debris flow impact areas with modelling 
and made a delineation of protection forests that 
protects the infrastructure (road and railway) 
against debris flows. According to the discre-
pancy between protection forest target profile 
and actual state of the structural characteristic 
of forest management guidelines were given and 
necessity for measures was defined. 

Study area is represented by steep slopes with 
protection forests between 470 and 1100 m asl. on 
the right bank of Sava Bohinjka River. The domi-
nant associations are Anemone trifoliae-Fagetum, 
Ostryo-Fagetum and Ostryo-Ornetum. Here, we 
established 26 sampling plots where all live trees 
with dbh greater than 10 cm were recorded. Rege-
neration was sampled and stand description was 
made according to NaiS method. The Geological 
Survey of Slovenia created the geological map and 
debris flow susceptibility map of the study area. 
For debris flow modelling we used TopRunDF 
model, where debris flow starting points were 
obtained from the susceptibility map of the study 
area. The average growing stock of all sample plots 
was 388 m3/ha and basal area accounted for 30.9 
m2/ha. Beech was dominant tree species with 64 
% in growing stock, followed by Norway spruce 
with 22 %, hop-hornbeam with 4 %, European 
larch with 3 % while the rest of three species 
(sycamore maple, whitebeam, silver fir, manna 
ash) accounted for 7 %. Regeneration of main tree 
species, beech and Norway spruce, was sparse. 
Frequency distribution indicates even-aged struc-

ture on lower less steep parts of the slopes, while 
on the upper more steep and thermophilic sites 
above cliff faces low forest of hop-hornbeam and 
manna ash prevails (Ostryo-Ornetum). TopRunDF 
model was used to develop the debris flow war-
ning map. To enhance the protective function of 
forests general management guidelines are given: 
maintaining smaller-dimension trees is preferable, 
since such trees are proven to be more stable on 
steep slopes. Coverage of woody vegetation should 
be high, as a dense, interconnected root system 
keeps the soil together, reducing the possibility 
of landslides or erosion scars that can trigger a 
debris flow. Hop-hornbeam and manna ash should 
be favoured if present, as they form dense stands 
and easily resprout. In stands small regeneration 
patches should be formed and small scale irregular 
shelterwood structure promoted. On torrents and 
areas with deposited rocky debris silvicultural 
measures are not feasible. These areas represent 
40 % of debris flow impact areas. Here, hydro-
technical measures can be applied to ensure the 
protection of infrastructure, i.e. a series of check 
dams in torrents, flexible net barriers, torrent-
-to-fan transitions, and deflection dams can be 
erected. To avoid subjectivity in delineation of 
protection forest in the future, objective methods 
such as modelling need to be implemented. 
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Ocenjevanje razlik v fenološkem razvoju dreves v nižinskem 
poplavnem gozdu na podlagi satelitskih posnetkov 
Estimation of the leaf-out phenology of trees in a floodplain forest using satellite-based 
data

David HLADNIK1

Izvleček:
Hladnik, D.: Ocenjevanje razlik v fenološkem razvoju dreves v nižinskem poplavnem gozdu na podlagi satelitskih 
posnetkov; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 4. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 24. 
Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Na območju Krakovskega pragozdnega rezervata smo ocenjevali fenološke razlike prevladujočih drevesnih vrst 
na podlagi satelitskih posnetkov Sentinel-2. Ocenili smo vrednosti normiranega diferencialnega vegetacijskega 
indeksa NDVI v obdobju med 29. marcem in 5. oktobrom 2017. Razlike v fenološkem razvoju doba, belega gabra 
in črne jelše smo potrdili s štirimi zaporednimi satelitskimi posnetki v aprilu in maju. Ocene NDVI iz tretje 
dekade aprila, druge in tretje dekade v maju 2017 je bilo mogoče uporabiti za razlikovanje razvoja najzgodnej-
šega olistanja belega gabra, kasnejšega olistanja doba in in poznega končnega olistanja črne jelše. S primerjavo 
vzorčnih ploskev v dobovih sestojih je mogoče sklepati o mikrorastiščnih razlikah, ki vplivajo tudi na oceno 
vegetacijskih indeksov.
Ključne besede: Krakovski gozd, fenološki razvoj dreves, NDVI, Sentinel-2

Abstract:
Hladnik, D.: Estimation of the Leaf-out Phenology of Trees in a Floodplain Forest Using Satellite-Based Data; 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 76/2018, vol 4. In Slovenian, abstract and summary in 
English, lit. quot. 24. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In Krakovo virgin forest reserve we assessed the phenological differences of the prevailing tree species on the 
basis of the Sentinel-2 satellite imagery. We assessed the values of the normalized difference vegetation index 
NDVI in the period from March 29 to October 5, 2017. The differences in the phenological development of 
pedunculate oak, common hornbeam and black alder were confirmed with four consecutive satellite images in 
April and May. NVDI assessment from the third decade in April, second and third decade in May 2017 could 
be used for differentiating the development of the earliest leaf-out of common hornbeam, subsequent leaf-out of 
pedunculate oak and late final leaf-out of black alder. Comparison of sampling plots in pedunculate oak stands 
enables us to conclude about the micro site differences that also affect the assessment of vegetation indices. 
Key words: Krakovo forest, phenological development of trees, NDVI, Sentinel-2

Znanstvena razprava

1 Izr. prof. dr. D. H., UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 
SI-1000 Ljubljana, Slovenija. david.hladnik@bf.uni-lj.si

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Tehnologije daljinskega zaznavanja so posebno 
primerne za ocenjevanje površinskih razsežnosti 
in razmestitve kmetijskih in gozdnih zemljišč ter 
drugih enot rabe prostora in pokrovnosti (Oštir, 
2006; Jones in Vaughan, 2010). Pri določanju 
poljščin in tudi naravne vegetacije je mogoče 
učinkovito uporabiti značilne razlike njihovega 

razvoja v vegetacijski dobi ali fenološkega razvoja 
rastlin. To dosežemo z monitoringom sezonskega 
vzorca sprememb listne površine (LAI), ki jih 
ocenjujemo z vegetacijskimi indeksi (Jones in 
Vaughan, 2010). Najpogosteje temeljijo na raz-
likah spektralnega odboja vegetacije v bližnjem 
infrardečem (NIR, 750 nm – 1 μm) in vidnem 
(380 do 750 nm) delu spektra, natančneje ostremu 
povečanju spektralnega odboja, ki  nastane nad 
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700 nm valovne dolžine in je značilen prav za 
zeleno vegetacijo. V številnih raziskavah (Wang 
s sod., 2005; Schuster in sod., 2012; Tillack s sod., 
2014) je bila predstavljena dobra povezanost med 
indeksom listne površine, ocenjenim s terenskimi 
neposrednimi ali posrednimi metodami in vege-
tacijskimi indeksi, ki jih pridobimo na podlagi 
daljinskega zaznavanja. Terensko ocenjevanje 
LAI kot celotne enostranske listne površine na 
površinski enoti zemljišča je drago in zamudno, 
bodisi pri vzorčnem ocenjevanju količine opada ali 
pri posrednem ocenjevanju dnevnega globalnega 
sončnega obsevanja nad krošnjami dreves in pod 
njimi. Na podlagi korelacije LAI z vegetacijskimi 
indeksi pa so bile odkrite značilnosti, ki jih lahko 
uporabimo tudi pri fenoloških opazovanjih dreves 
v gozdnih sestojih na podlagi satelitskih posnetkov.
Na Slovenskem se podobno kot drugod v Evropi 
ponašajo z dolgo tradicijo fenoloških opazovanj, 
kajti nacionalna fenološka opazovalna mreža je 
bila zasnovana leta 1951 (Žust, 2015). Med 60 
opazovanimi rastlinskimi vrstami je 28 drevesnih 
vrst in grmovnic, za katere opazujejo fenološke faze 
olistanja oziroma pojav prvih mladih poganjkov 
iglavcev, začetek in čas splošnega cvetenja, prve 
zrele plodove, jesensko rumenenje in odpadanje 
listov. Pri opazovanju razlik med drevesnimi 
vrstami z daljinskim pridobivanjem podatkov 
ponujajo boljša izhodišča podrobnejši opisi fenofaz 
drevesnih vrst, pri katerih razlikujejo več razvoj-
nih stopenj olistanja (Vilhar, 2014) – do tretjine 
krošnje, dveh tretjin, večine krošnje in olistanja 
celotne krošnje. Za tako ocenjevanje olistanja 
potrebujemo podatke satelitskih sistemov z veliko 
časovno ločljivostjo oziroma veliko pogostostjo 
snemanja.

Pred leti so Japelj in sod. (2013) predstavili 
možnosti za ocenjevanje velikih poškodb v gozdo-
vih na Slovenskem na podlagi satelitskih sistemov z 
različnimi prostorskimi, spektralnimi in časovnimi 
ločljivostmi. Opozoriti velja na novosti, ki so že 
ali še bodo izboljšale tudi kakovost vsakdanjega 
dela gozdarskih strokovnjakov na Slovenskem. 
V prispevku, ki bi lahko vplival na »kanček poli-
tične volje in podpore slovenskemu vesoljskemu 
programu« (Pavlovič, 2016), je bilo ocenjeno, da 
bo tudi Slovenija prav kmalu stopila v vesolje z 
lastnim satelitom. Najmanjše satelite v razredu 

nanosatelitov (teža do 10 kg) razvija Univerza 
v Mariboru, malo večje (razred mikrosatelitov, 
teža do 100 kg) pa Center odličnosti Vesolje-SI 
v Ljubljani. Ker je bila izstrelitev mikrosatelita 
že večkrat najavljena, snovalci nanosatelita pa 
govorijo le o svojem prvencu, je negotovo sklepati 
o začetku pridobivanja podatkov s slovenskim 
satelitskim sistemom. Odločilnejši je razvoj nove 
generacije satelitov Sentinel Evropske vesoljske 
agencije (ESA) za opazovanje Zemlje v okviru 
evropskega programa Copernicus. Po prvih 
najavah na Slovenskem, ko so za satelite Sentinel 
uporabili slovensko ime Varuhi (Veljanovski s sod., 
2014), smo konec leta 2015 pridobili prve posnetke 
misije Sentinel-2 z visokoločljivim multispektral-
nim optičnim senzorjem in jih začeli uporabljati 
tudi v gozdarstvu. Skupino satelitov Sentinel sicer 
sestavlja šest misij, ki v konstelaciji dveh satelitov 
zagotavljajo prostorsko in časovno pokritost opa-
zovanja Zemlje z različnimi tehnologijami, kot so 
radarski instrumenti in multispektralni senzorji 
za opazovanje in monitoring zemeljskega površja, 
oceanov in atmosfere (ESA 2017):
• Sentinel-1 sestavljata dva radarska satelita v  
 polarno orbitalni tirnici, razmaknjena za 1800  
 ali pol oboda tirnice. Neodvisno od vremenskih  
 in svetlobnih razmer z radarskim instrumentom  
 C-SAR (synthetic aperture radar – umetnood- 
 prtinski radar) zagotavljata podatke za moni- 
 toring zemeljskega površja (na primer premiki  
 zemljišč, poplave, krčitve gozdov, gopodarjenje  
 z vodo in prstjo) in oceanov (obseg arktič- 
 nega ledu, premiki ledenih plošč, spremljanje  
 morskega okolja vključno z odkrivanjem razlitja  
 oljnih madežev, določanjem ladij in nadzorom  
 pomorskega prometa). Podatke zajemata v štirih  
 polarizacijskih načinih s prostorsko ločljivostjo  
 od 5 x 5 m do 20 x 40 m, v paru pa zagotavljata  
 podatke o zemeljskem površju vsakih 6 dni.  
 Sentinel-1A  so izstrelili 3. aprila 2014, Sentinel 
 -1B pa 25. aprila 2016 iz evropskega vesoljskega  
 oporišča v Francoski Gvajani.
• Sentinel-2 je polarno orbitalna misija za  
 pridobivanje optičnih multispektralnih visoko  
 ločjivih posnetkov in monitoring zemeljskega  
 površja (posnetki o vegetaciji, pokrovnost s  
 prstjo, celinske vode, obalna območja, nadzor  
 naravnih nesreč, pomoč pri reševanju).  
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 Sentinel-2A so izstrelili 23. junija 2015, 7. marca  
 2017 pa mu je sledil Sentinel-2B. Na območjih  
 ozračja brez oblakov satelita zagotavljata  
 podatke o zemeljskem površju vsakih pet dni na  
 ekvatorju in celo pogosteje na višjih zemlje- 
 pisnih širinah. Odlikujeta se s senzorji za  
 zajem vidne, bližnje infrardeče in kratkovalovne 
  infrardeče svetlobe v 13 spektralnih kanalih  
 z ločljivostjo 10 x 10 m (4 kanali), 20 x 20 m  
 (6 kanalov) in 60 x 60 m (3 kanali). Utirjena sta  
 na višini 786 km in snemata pasove zemeljskega  
 površja, široke 290 km.
• Sentinel-3 je misija večnamenskih instru- 
 mentov – za zajem multispektralnih vrednosti  
 morja in kopnega (OLCI z 21 spektralnimi 
 kanali z ločljivostjo 300 m); radiometra za  
 snemanje temperature na površju morja in 
 kopnega (SLSTR z 9 spektralnimi kanali z  
 ločljivostjo od 500 m do 1 km) z dvema kana- 
 loma, posebej optimiranima za določanje  
 požarov; dvofrekvenčnim umetnoodprtinskim  
 radarskim višinomerom (SRAL) za merjenje  
 površinske topografije oceanov, valovanja in  
 hitrosti vetra nad oceani, topografskih podatkov  
 o morskem ledu, ledenikih, rekah in jezerih.  
 S še večjo časovno ločljivostjo (SLSTR ~1 dan,  
 OLCI ~2 dni) in večjim prostorskim obsegom  
 snemanja (1270 km v 21 spektralnih kanalih  
 instrumenta OLCI) so tej misiji predvideli  
 veliko komplementarnost z misijo Sentinel-2  
 tudi v monitoringu zemeljskega površja in  
 vegetacije. Sentinel-3A so izstrelili 16. februarja  
 2016. 
•	 Sentinela 4 in 5 bosta meteorološka satelita,  
 namenjena monitoringu atmosfere, ocenjevanju  
 plinov in aerosolov, ki vplivajo na kakovost  
 zraka in  podnebne razmere. 
•	 Sentinel-6 z radarskim višinomerom bo name- 
 njen merjenju globalne višine morske gladine,  
 operativni oceanografiji in raziskovanju  
 podnebja.

Dosedanje izkušnje pri uporabi satelitskih 
posnetkov misije Sentinel-2 kažejo na velike 
možnosti za operativno delo v slovenskem 
gozdarstvu. Z operativnim delom mislimo zlasti 
na reševanje  težav pri ocenjevanju površinskih 
razsežnosti gozdov in monitoringu strukture 
gozdnih sestojev. Ob dobrih prostorskih, spek-

tralnih in časovnih ločljivostih je odločilna tudi 
možnost brezplačne uporabe podatkov (https://
scihub.copernicus.eu). Doslej niti pri razisko-
valnem delu ni bilo na voljo dovolj sredstev, 
da bi lahko začeli spremljati razvoj vegetacije 
z visokoločljivimi satelitskimi posnetki v času 
vegetacijske dobe ali celo v večletnih časovnih 
obdobjih. Cilj prispevka je pokazati možen pri-
stop pri določanju vrstne sestave gozdnih sestojev 
na podlagi fenološkega razvoja drevesnih vrst in 
vegetacijskih indeksov, izpeljanih iz satelitskih 
posnetkov Sentinel-2. Zaradi velike sestojne 
pestrosti in mikrorastiščnih razlik v nižinskih 
poplavnih gozdovih (Hladnik in Pintar, 2017) 
smo prikazali le analizo spektralnega odboja v 
štirih kanalih z 10-metrsko ločljivostjo.

2 RAZISKOVALNI OBJEKT IN 
METODE DELA

2 RESEARCH OBJECT AND WORKING 
METHODS

Za raziskovalni objekt smo izbrali JV Slovenijo 
(Krakovski gozd), ker so bile tam v zadnjih dveh 
letih vremenske razmere za spremljanje fenolo-
škega razvoja dreves v gozdnih sestojih s satelit-
skimi posnetki Sentinel-2 ugodnejše kot drugod v 
Sloveniji (Slika 1). V času spomladanskega olistanja 
so bili drugod le redko na voljo posnetki, ki jih 
ne bi zastirali oblaki, v JV Sloveniji pa smo zlasti 
po izstrelitvi drugega satelita v marcu 2017 lahko 
pridobili niz štirih  posnetkov za oceno fenološkega 
razvoja dreves od konca marca do konca maja.

Metodologijo dela in pomen vegetacijskih 
indeksov je mogoče učinkoviteje predstaviti na 
podlagi predhodnih izsledkov o ocenjevanju 
sestojne zgradbe s podatki laserskega skeniranja 
Slovenije (Hladnik in Pintar, 2017). Na območju 
Krakovskega gozda smo s segmentacijo teh podat-
kov pokazali nove možnosti pri razmejevanju eno-
mernih sestojev. Sestojna karta višinskih razredov 
je bila predstavljena kot izhodišče za podrobnejši 
opis sestojev s terenskim ocenjevanjem in za 
ocenjevanje vrstne sestave na podlagi novejših 
satelitskih posnetkov Sentinel-2. Podrobneje 
so bile predstavljene tudi rastiščne in sestojne 
razmere na ožjem raziskovalnem območju v 
Krakovskem gozdu (Hladnik in Pintar, 2017). V 
gozdovih rastiščnega tipa dobovja in dobovega 
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Slika 1: Razdelitev Slovenije na posamezne 100-kilometrske izseke satelitskih posnetkov Sentinel-2 (označeno 
z belo barvo) in ožjim raziskovalnim območjem v Krakovskem gozdu (oranžno). Posnetki so bili posneti ob 
10:00:31, le posnetka z dne 26. 8. 2017 sta bila posneta ob 9:50:31 (Vir podatkov: ESA 2017).
Figure 1: Division of Slovenia into individual 100-km sections of the Sentinel-2 satellite images (marked with white 
color) and narrow research area in Krakovo virgin forest (orange). The images were recorded at 10:00:31, only the 
two images of the 26. 8. 2017 were made at 9:50:31(Data source: ESA 2017).

belogabrovja prevladujeta dob (Quercus robur 
L.) in beli gaber (Carpinus betulus L.). Dobrave 
občasno poplavljenih nižinskih gozdov so delno 
nastale z naravnim razvojem gozdov, večinoma 
pa s sajenjem želoda in dobovih sadik. Po golo-
sečnjah, ki so potekale še po drugi svetovni 
vojni, in opustitvi vzdrževanja odvodnih jarkov 
je znova zamočvirjene površine prerasla jelša 
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), na sušnejših tleh 
pa so se razvili obsežni gabrovi sestoji s primesjo 
doba in drugih listavcev.

Za oceno fenološkega razvoja najpogostejših 
drevesnih vrst na območju Krakovskega gozda 
smo uporabili posnetke Sentinel-2, posnete 29. 
marca, 21. aprila, 18. in 28. maja 2017. Ocenjevanje 
razlik v spektralnem odboju smo nadaljevali do 
jesenske porumenelosti listov s posnetki, posne-
timi 20. junija, 7. julija, 26. avgusta, 18. septembra  

in 5. oktobra 2017. Analizirali smo vrednosti 
spektralnega odboja v vidnem in bližnjem infrar-
dečem delu spektra, ki so izhodišče za številne 
vegetacijske indekse  – od preprostih:

DVI = NIR–R   (razlika med vrednostmi v  
bližnjem infrardečem in rdečem delu spektra),

RVI = NIR / R   (količnik med vrednostmi v 
bližnjem infrardečem in rdečem delu spektra); 
do normiranih diferencialnih vegetacijskih  
indeksov:

NDVI = (NIR–R) / (NIR+R)   (razmerje med 
razliko bližnjega IR in rdečega kanala ter njuno 
vsoto),

GNDVI = (NIR–G) /(NIR+G)   (razmerje med 
razliko bližnjega IR in zelenega kanala ter njuno 
vsoto).
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Jones in Vaughan (2010) sta predstavila še več 
kot 20 različnih vegetacijskih indeksov, s katerimi 
skušajo odstraniti ali omejiti vpliv različnih 
motečih dejavnikov, kot so različna osvetljenost 
in naklon površja, vpliv spektralnega odboja prsti, 
absorpcija atmosfere in vpliv aerosolov v njej. 
Prirejeni so tudi za ocenjevanje količine klorofila, 
fotosintetske aktivnosti rastlin, vsebnosti vode in 
suhe snovi v vegetaciji.

V tej študiji smo uporabili posnetke, ki so bili 
ortorektificirani s podpikselsko natančnostjo 
(kartografska projekcija UTM, elipsoid WGS 
84) in radiometrično korigirani (raven L-2A, 
korekcije zaradi atmosferskih vplivov aerosolov 
in vodne pare, vrednosti pikslov so umerjene na 
spektralni odboj zemeljskega površja – bottom 
of atmosphere reflectance BOA). Za posnetek  
21. aprila 2017 je bila na voljo radiometrična 
korekcija ravni L-1C (vrednosti pikslov umer-
jene na sevanje z vrha atmosfere –  top of atmo-
sphere reflectance TOA). Multispektralni instru-
ment (MSI) satelita Sentinel-2 zajema podatke v  
13 kanalih (Gascon in sod., 2016): 
• štirih  kanalih z 10 m pikslom: modri B2  
 (490 nm), zeleni B3 (560 nm), rdeči B4  
 (665 nm) in bližnji infrardeči B8 (842 nm);
• šestih kanalih z 20 m: štirimi za določanje  
 značilnosti vegetacije B5 (705 nm), B6 (740 nm), 
 B7 (783 nm) in B8A (865 nm) ter dvema  
 kratkovalovnima infrardečima kanaloma B11  
 (610 nm) in B12 (2190 nm) za določanje  
 snežnih površin, ledu in oblakov ali ocenjevanje  
 sprememb vsebnosti vode v rastlinah;
• treh kanalih s 60 m za določanje oblakov in  
 atmosferske korekcije: B1 za aerosole (443 nm),  
 B9 za vodno paro (945 nm) in B10 za določanje  
 cirusov (1375 nm). 

Za ponazorizev vrednosti spektralnega odboja 
na satelitskih posnetkih (Slika 2) smo na ortofoto 
posnetkih označili vzorčne ploskve (velikosti 50 
x 50 m oziroma 5 x 5 pikslov z ločljivostjo 10 m), 
izbrane v sestojih s prevladujočimi posameznimi 
drevesnimi vrstami (Slika 3). Na območju že 
predstavljenega raziskovalnega objekta (Hladnik 
in Pintar, 2017) smo iskali čiste sestoje posame-
znih drevesnih vrst, homogene vsaj v zgornjem 
sestojnem sloju, kajti določali smo prevladujoče 
drevesne vrste na podlagi spektralnega odboja 

njihovih krošenj v sestojni strehi. Določanje homo-
genih vzorčnih ploskev na satelitskih posnetkih 
je manj učinkovito, če na terenu ne preverimo 
sestave drevesnih vrst. Pogosto je bilo treba meje 
vzorčnih ploskev premikati, da smo se na primer 
v sestoju doba izognili posamično primešanim 
drevesom belega gabra ali jelše. Višine sestojne 
strehe smo ocenili na podlagi podatkov laserskega 
skeniranja Slovenije (Hladnik in Pintar, 2017). 
Predstavili smo del ploskev iz obsežnejše zbirke, 
v katero so zajeta tudi kmetijska zemljišča, vodne 
površine in površine brez vegetacije.

Na sliki 2 so prikazane vrednosti pikslov na 
satelitskih posnetkih, kot so zapisane v formatu 
JPEG2000. Če bi jih želeli ponazoriti z vrednostmi 
spektralnega odboja zemeljskega površja, bi 
morali uporabiti faktor 1/10000 (Gascon in sod., 
2016). Drevesne vrste smo primerjali z najnižjim 
spektralnim odbojem, ki je značilen za vodne 
površine – reke Krke pri Kostanjevici in najin-
tenzivnejšim odbojem na kmetijskih zemljiščih, 
ki smo ga konec maja določili na njivi pri naselju 
Naklo, vzhodno od Krakovskega gozda. Jeseni 
smo na kmetiji povprašali o načinu obdelovanja 
kmetijskih zemljišč in preverili, da je bil takrat 
na njivi v bujnem razvoju zgodnji krompir (Turk, 
2017). Podobno smo za ponazoritev spektralnega 
odboja iskali tudi homogene sestoje iglavcev. 
Ocene za smreko izvirajo iz mlajšega drogovnjaka 
posajenih smrek pri naselju Čučja Mlaka, zahodno 
od Krakovskega gozda.  

V vidnem delu spektra so bile razlike med 
drevesnimi vrstami majhne, zato je bilo priča-
kovati večje razlike v normiranih diferencialnih 
vegetacijskih indeksih (NDVI) in zlasti morebitne 
razlike v fenološkem razvoju doba, belega gabra 
in črne jelše na območju Krakovskega gozda.

V Krakovskem gozdu so po manj kot deset- 
letnem obdobju opazovanja opozorili na veliko 
variabilnost fenofaze prvih listov doba; med 
letoma 2004 in 2011 je bilo ocenjenih za 16 dni 
razlike, povprečje fenofaze prvih listov pa je bilo 
v 117 dnevu julijanskega koledarja (Vilhar in 
sod., 2013). Za leto 2017 smo pridobili podatke 
o začetku olistanja doba iz Krakovskemu gozdu 
bližnje fenološke postaje Brod (Žust, 2017). 
Prvi listi doba so bili opaženi 4. 4. 2017, začetek 
cvetenja črne jelše pa 24. 3. 2017. O morebitnih 
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Preglednica 1: Sestojni kazalniki na vzorčnih ploskvah velikih 50 x 50 m, na katerih smo ocenjevali spektralni 
odboj in vegetacijske indekse satelitskih posnetkov Sentinel-2 v letu 2017.
Table 1: Stand indices on the 50 x 50 m sampling plots, where we were assessing spectral reflection and vegetation 
indices of the Sentinel-2 satellite images in 2017.

Številka ploskve Drevesna vrsta Prevladujoči  
premeri d1,3 (cm)

Višina sestojne  
strehe (m)

Zastornost  
krošenj (%)

1 beli gaber 20 – 25 22,2 96

9 beli gaber 25 – 35 25,3 100

2 črna jelša 20 – 30 25,3 95

3 črna jelša 20 – 30 26,6 96

8 črna jelša 20 – 30 21,2 91

4 dob > 40 25,6 97

6 dob > 50 33,2 95

7 dob > 50 32,4 99

Slika 2: Vrednosti pikslov satelitskega posnetka Sentinel-2 za spektralni odboj, ocenjen na vzorčnih ploskvah 
velikosti 50 x 50 m v treh gozdnih sestojih doba, belega gabra in črne jelše (v oklepajih označenih z zaporedno 
številko) ter dveh primerjanih objektih in sestoju smreke na območju Krakovskega gozda 28. maja 2017
Figure 2: Pixel value of Sentinel-2 satellite image for spectral reflectance, assessed on 50 x 50 m sampling plots in 
three forest stands of pedunculate oak, common hornbeam, and black alder (marked with a serial number) and on 
two comparative objects and spruce stand in the area of Krakovo forest on May 28, 2017
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razlikah v fenološkem razvoju drevesnih vrst 
smo sklepali tudi na podlagi tujih opazovanj, ki 
sicer niso primerljiva z rastiščnimi razmerami v 
Krakovskem gozdu, ponujajo pa zanimive razlike 
med dobom in belim gabrom ter zlasti izredno 
velike razlike v času začetka olistanja evropskih 
listavcev – celo 40 do 70 dni v 150 letih od začetka 
Marshamovih opazovanj (Vitasse s sod., 2014). 

3 REZULTATI
3 RESULTS

Na podlagi satelitskih posnetkov Sentinel-2 smo 
v letu 2017 ocenili razlike v fenološkem razvoju 
olistanja pri dobu, črni jelši in belem gabru. Na 
terenu sicer nismo ocenjevali začetka olistanja in 
njegovega razvoja ter ga primerjali s podatki o 

Slika 3: Vzorčne ploskve, prikazane na ortofoto posnetkih z označenimi mejami odsekov (Viri podatkov: Geo-
detska uprava RS, 2013; Zavod za gozdove Slovenije)
Figure 3: Sampling plots, shown on orthophoto images with marked section boundaries (Data sources: The Surveying 
and Mapping Authority of the RS, 2013; Slovenia Forest Service)

spektralnem odboju drevesnih krošenj na izbra-
nih vzorčnih ploskvah. Vegetacijske indekse smo 
ocenjevali sproti ob pridobivanju posameznih 
satelitskih posnetkov v letu 2017 in nejasnosti 
pri interpretaciji za nazaj pojasnjevali s teren-
skim preverjanjem zgradbe sestojev, grmovnega 
in zeliščnega sloja. Na posnetku iz konca marca 
(88. dan v letu) so bile najvišje vrednosti NDVI 
ocenjene v sestojih belega gabra, v dveh sestojih 
črne jelše pa je bil fenološki razvoj vegetacije 
povsem različen (Slika 4). Visoke vrednosti NDVI 
na ploskvi št. 3 je bilo konec marca in še v drugi 
dekadi aprila mogoče pripisati zgodnjemu olistanju 
čremse (Prunus padus L.) pod sestojno streho 
črne jelše zahodno od gozdnega rezervata (Slika 
3 in 5). Na posnetkih sredi maja 2017 (138. dan 
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Slika 4: Vegetacijski indeksi NDVI za dob, beli gaber in črno jelšo na območju Krakovskega gozda v letu 2017, 
ocenjeni s podatki satelitskega sistema Sentinel-2. Ob posameznih opazovalnih dnevih so označeni standardni 
odkloni za ocenjene vegetacijske indekse na vzorčnih ploskvah velikosti 50 x 50 m. Z zaporednimi številkami 
ob drevesnih vrstah so označene vzorčne ploskve v gozdnih sestojih na raziskovalnem območju.
Figure 4: NDVI vegetation indices for pedunculate oak, common hornbeam, and black alder in the Krakovo forest 
area in 2017, assessed on the basis of Sentinel-2 satellite system data. On individual monitoring days, standard 
deviations for assessed vegetation indices on the 50 x 50 m sampling plots are marked. Serial numbers next to the 
tree species denote sampling plots in forest stands in the research area.



GozdVestn 76 (2018) 4 189

Hladnik, D.: Ocenjevanje razlik v fenološkem razvoju dreves v nižinskem poplavnem gozdu  
na podlagi satelitskih posnetkov

Slika 5: Kompozitni sliki, sestavljeni iz vegetacijskih indeksov NDVI satelitskih posnetkov Sentinel-2 29. marca, 
21. aprila in 18. maja 2017 (a) ter 21. aprila, 18. in 28. maja 2017 (b). Označene so vzorčne ploskve in meje 
odsekov,  meje Krakovskega gozdnega rezervata z debelejšo črno barvo (b) (Viri podatkov: ESA 2017, Zavod 
za gozdove Slovenije).
Figure 5: Composite images, composed of NDVI vegetation indices based on Sentinel-2 satellite images of March 
29, April 21, and May 18, 2017 (a) and April 21, May 18 and 28, 2017 (b). Sampling plots and section boundaries, 
boundaries of the Krakovo forest reserve are marked with a bold black line (b) (Data sources: ESA 2017, Slovenia 
Forest Service)
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Slika 6: Parcelne meje (označene črno) na območju Krakovskega gozdnega rezervata, položene na izsek iz 
kompozitne podobe, sestavljene iz vegetacisjkih indeksov, ocenjenih na satelitskih posnetkih Sentinel-2 iz aprila 
in druge ter tretje dekade maja 2017. Z belo barvo so označene meje gozdarskih odsekov (Viri podatkov: ESA 
2017, Geodetska uprava RS, Zavod za gozdove Slovenije).
Figure 6: Parcel boundaries (marked black) in the area of the Krakovo forest reserve, laid upon the section of the 
composite image, composed of the vegetation indices, assessed on the Sentinel-2 satellite images from April and the 
second and third decade of May 2017. Forestry sector boundaries are marked with white color (Data sources: ESA 
2017, The Surveying and Mapping Authority of the RS, Slovenia Forest Service). 

v letu) je črna jelša zastrla čremso ter grmovni 
sloj krhlike (Frangula alnus Mill.) in do jeseni 
z vegetacijskimi indeksi ni bilo mogoče zaznati 
razlik med dvema sestojema črne jelše, v katerih 
sta bili postavljeni ploskvi št. 3 in 8. Na ploskvi 
št. 2 je bila čremsa pod zastorom črne jelše manj 
pogosta, zato so bile vrednosti NDVI v tem delu 
sestoja primerljive s ploskvijo št. 8 v celotnem 
obdobju razvoja olistanja črne jelše (Slika 5). 

Pri belem gabru je mogoče sklepati o zgo-
dnejšem začetku olistanja, kot je bilo ocenjeno v 
sestojih doba, večje vrednosti vegetacijskih inde-
ksov belega gabra pa smo ocenjevali v celotnem 
vegetacijskem obdobju (Slika 4).

S primerjavo vzorčnih ploskev v dobovih sesto-
jih je mogoče sklepati o mikrorastiščnih razlikah, 
ki vplivajo tudi na oceno vegetacijskih indeksov. 
Na sliki 4 smo ocenili zgodnejši razvoj olistanja 

Hladnik, D.: Ocenjevanje razlik v fenološkem razvoju dreves v nižinskem poplavnem gozdu  
na podlagi satelitskih posnetkov
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na vzorčni ploskvi št. 6, ki leži severneje od nasipa 
gozdne ceste, za katerim se spomladi dalj časa 
zadržuje površinska voda, v nepoplavljenem delu 
pa je zgodaj spomladi  bolj razvit tudi zeliščni sloj. 
Razlike med vzorčnimi ploskvami doba so ostale 
tudi poleti, na posnetkih v jesenskem času pa jih ni 
bilo mogoče preveriti, ker so na posnetkih v času 
jesenske porumenelosti listov ta del Krakovskega 
gozda zastirali oblaki.

Ocenjene vegetacijske indekse v štirih spomla-
danskih obdobjih smo združili v dve kompozitni 
sliki in jih prikazali z barvnim modelom RGB. 
Združili smo ocene NDVI iz konca marca, tretje 
dekade aprila in druge dekade maja 2017 in jih 
prikazali z uporabo treh osnovnih barv – rdeče, 
zelene in modre (Slika 5a). Na podlagi prevladu-
jočih odtenkov zelene barve na sliki 5a je mogoče 
sklepati o razvoju olistanja belega gabra in doba v 
tretji dekadi aprila, modri odtenki pa ponazarjajo 
kasnejši začetek olistanja črne jelše.

Na kompozitnem posnetku, sestavljenem iz 
vegetacijskih indeksov zadnje dekade v aprilu, 
druge in tretje dekade v maju 2017 (Slika 5b), so 
sestoji treh prevladujočih drevesnih vrst prikazani 
na podlagi homogenejših vrednosti. Sestojem in 
skupinam dreves belega gabra na tej kompozitni 
podobi pripadajo najsvetlejši barvni odtenki, ker so 
bile njihove krošnje najprej olistane in so že v maju 
dosegle največje vrednosti vegetacijskih indeksov. 
Za sestoje črne jelše smo ocenili največje vrednosti 
šele v juniju 2017 (Slika 4a) in so na kompozitni 
sliki ponazorjeni z modrikasto barvo. Na območju 
Krakovskega gozdnega rezervata preplet rožna-
tih in najsvetlejših barvnih odtenkov ponazarja 
dvoslojne sestoje doba in belega gabra, z velikim 
deležem odmrlih dobov, ki so bili že podrobneje 
predstavljeni na podlagi terenskih podatkov in 
laserskega skeniranja Slovenije (Hladnik in Pintar, 
2017). Meje gozdnih sestojev in skupine dreves 
so na tem kompozitnem posnetku kljub 10 m 
pikslom jasno prepoznavne in skladne s sestoji 
na ortofoto posnetkih iz leta 2013 (Slika 3).
Kompozitna slika z ocenjenim fenološkim razvo-
jem drevesnih vrst je eno od izhodišč za kasnejše 
postopke segmentacije ali nadzorovane klasifika-
cije satelitskih posnetkov. Gozdne sestoje, ki so 
bili na območju Krakovskega gozda ponazorjeni 

s podatki laserskega skeniranja Slovenije in raz-
mejeni po sestojnih višinskih razredih (Hladnik 
in Pintar, 2017), bi dopolnili z ocenami o treh 
prevladujočih drevesnih vrstah. Razmejevanje 
sestojev, v katerih prevladujejo dob, črna jelša ali 
beli gaber bi bilo učinkovito v odsekih vzhodno in 
jugovzhodno od gozdnega rezervata v Krakovskem 
gozdu (Slika 5b). Tam so dobovi sestoji ocenjeni z 
večjimi površinami homogenih rožnatih odtenkov, 
meje z modrikasto označenimi večjimi sestoji 
črne jelše so ostre, manj ostri so prehodi v sestoje 
belega gabra z najsvetlejšimi barvnimi odtenki.
Zahodno in jugozahodno od gozdnega rezervata 
je sestojna zgradba pestrejša (Slika 6). Sklepati je 
mogoče, da je razdelitev gozdov na majhne parcele 
lastnikov odločilnejša od naravnih dejavnikov in 
prizadevanja gozdarskih načrtovalcev. Pri vsakda-
njem delu revirnih gozdarjev bi bilo učinkoviteje 
uporabiti kompozitno sliko vegetacijskih indeksov, 
prekrito z mejami posameznih parcel, namesto 
razmejevanja mešanih sestojev z različnimi deleži 
posameznih drevesnih vrst, ki bi jih razmejevali 
po posameznih odsekih.

4 RAZPRAVA IN SKLEPI
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Z ocenjevanjem fenološkega razvoja drevesnih 
vrst smo začeli v letu 2017, ker je bilo z izstreli-
tvijo drugega satelita iz misije Sentinel-2 mogoče 
pridobiti podatke o zemeljskem površju vsakih 
pet dni. Kljub taki časovni ločljivosti oziroma 
zajemanju podatkov na zemeljskem površju z 
nekajdnevnim razmakom so na Slovenskem 
omejene možnosti za intenzivno spremljanje 
razvoja vegetacije in ocenjevanje njenih spre-
memb. Oblaki na območju Alp in tudi dinarskega 
sveta pogosto zastirajo zemeljsko površje, tako 
da v spomladanskem obdobju leta 2017 ni bilo 
mogoče pridobiti primernih posnetkov za ana-
lizo razvoja olistanja drevesnih vrst na območju 
osrednje Slovenije do Karavank in Kamniško- 
Savinjskih Alp. Na ravni države smo želeli prika-
zati novejše satelitske posnetke iz konca poletja 
2017, toda za alpski del je bilo mogoče pridobiti 
sprejemljive posnetke le v časovnem intervalu, 
večjem od enega meseca, pa še takrat so območja 
gorskih gozdov na Pokljuki, Jelovici in v Kamni-
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ško-Savinjskih Alpah zastirali oblaki (Slika 1). 
Boljše razmere so v JV delu Slovenije, zato smo 
lahko ocenjevali vegetacijske indekse od olista-
nja v marcu do jesenske porumenelosti listov v 
oktobru (Slika 4).

Kljub dolgi tradiciji fenoloških opazovanj na 
Slovenskem ne zbiramo podatkov o vegetaciji, ki 
bi jih lahko neposredno uporabili pri ocenjevanju 
fenološkega razvoja drevesnih vrst, zlasti razvoja 
olistanosti. Ob podatkih o začetku cvetenja ali 
olistanja je pomembno zlasti, kako hitro in koliko 
čaša poteka olistanje dreves. Po ocenah Larcherja 
(1994, cit. Schulze in sod., 2005) traja na primer 
razvoj listov pri belem gabru od začetka aprila do 
sredine maja, pri dobu pa od začetka do konca 
maja. Puchalka s sod. (2017) so v sestoju doba na 
Poljskem ocenili velike razlike v času do polne 
olistanosti – do 24 dni razlike med posameznimi 
drevesi v sestoju oziroma vzorcu. Leta 2014 so 
najzgodnejšo polno olistanost pri izbranih drevesih 
doba ocenili že 25. aprila, zadnja drevesa doba v 
vzorcu pa so bila polno olistana šele 19. maja. Na 
podlagi fenoloških opazovanj iz Nemčije je mogoče 
sklepati o kasnejšem olistanju črne jelše. Tillack 
in sod. (2014) so poročali, da so listi v krošnjah 
črne jelše šele v 115. dnevu leta začeli zastirati 
vegetacijo pod krošnjami. Ob kasnejšem začetku 
olistanja pa je za črno jelšo značilno tudi zelo 
dolgo obdobje do polne olistanosti. Escenbach in 
Kappen (1996) sta na severu Nemčije spremljala 
dolgo olistanje črne jelše, ki se je začelo v maju, 
polno razvite liste pa sta določila šele v juliju.

Opazovanja fenološkega razvoja dreves iz 
evropskih držav ni primerno privzeti za neposre-
dno primerjavo s povsem drugačnimi rastiščnimi 
razmerami na območju Krakovskega gozda. 
Lahko pa potrdimo razlike v poteku olistanja, 
ki smo jih za beli gaber, dob in črno jelšo oce-
nili z vegetacijskimi indeksi NDVI satelitskih 
posnetkov Sentinel-2. Natančnosti klasifikacije 
treh prevladujočih drevesnih vrst na območju 
Krakovskega gozda nismo preizkušali na ravni 
posameznih pikslov. Prve ocene smo pridobili s 
terenskim preverjanjem sestojev ali vsaj skupin 
dreves doba, belega gabra ali jelše. V naslednjih 
letih bomo preverili, kakšna je stabilnost napo-
vedovanja oziroma ocenjevanja posameznih 

drevesnih vrst ob velikih razlikah v času olistanja, 
o katerih so poročali tudi na Slovenskem (Vilhar 
in sod., 2013) in zlasti v stoletju in pol Marshamo-
vih opazovanj (Vitasse s sod., 2014) na območju 
Norfolka v Veliki Britaniji. V tem obdobju so na 
primer opazili začetek olistanja belega gabra že 
v 60. dnevu leta, najkasneje pa v 127. dnevu. Pri 
dobu so ekstremne vrednosti v začetku olistanja 
opazili najzgodneje v 85. dnevu, najkasneje pa v 
140. dnevu (Sparks in Carey, 1995; cit. Vitasse s 
sod., 2014).

S satelitskimi posnetki in velikimi omejitvami, 
ki jih zlasti spomladi na Slovenskem povzroča 
zastiranje oblakov, ne pričakujemo velikih možno-
sti za pomoč dosedanji mreži fenoloških opazo-
vanj na ravni celotne države. Z ocenjevanjem 
fenološkega razvoja drevesnih vrst smo zlasti 
potrdili, da satelitski posnetki in vegetacijski 
indeksi ponujajo izhodišča za kartiranje drevesnih 
vrst, ki prevladujejo v strehi gozdnih sestojev. 
Ob malopovršinskem načinu gospodarjenja v 
slovenskih gozdovih je težko pričakovati, da 
bomo vrstno sestavo gozdnih sestojev zanesljivo 
ocenjevali s standardiziranimi postopki, ki bi jih 
hitro posploševali iz posameznih raziskovalnih 
objektov, kot je bil predstavljen na območju Kra-
kovskega gozda. Pri fenoloških opazovanjih so 
odločilni tudi gradienti ekoloških dejavnikov, ki 
na Slovenskem pri posameznih drevesnih vrstah 
pomikajo začetek olistanja za več dni po različnih 
pasovih nadmorskih višin (Vilhar in sod., 2013). 
Z ocenjevanjem fenološkega razvoja na velikih 
prostorskih razsežnostih so sicer pokazali na 
skladnost med terenskimi opazovanji in podatki 
iz satelitskih posnetkov (Polgar in Primack, 2011), 
opozarjajo pa na omejitve, ki jih povzročajo razlike 
v uporabljeni tehnologiji pridobivanja podatkov,  
podnebne in topografske značilnosti ter razlike 
v pokrovnosti in rabi prostora na zemeljskem 
površju.

Tudi pri hitrem ocenjevanju poškodovanosti 
gozdov smo le na podlagi spektralnega odboja 
vegetacije, ki jo zaznamo s pasivnimi senzorji 
satelitskih sistemov, pogosto nemočni. Po žledu 
leta 2014 so z vegetacijskimi indeksi sicer zaznali 
velikopovršinske poškodbe gozdov (Ogris in sod., 
2016), vendar s prostorsko ločljivost 250 m ali celo 
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1 km (multispektralni posnetki in produkti instru-
menta MODIS) le na ravni gozdnogospodarskih 
enot. V letošnji zimi smo pozorno spremljali, ali 
bo po vetrolomih v slovenskih gozdovih mogoče 
oceniti večje površinske poškodbe gozdov, vendar 
do začetka zgodnje pomladi ni bilo na voljo 
posnetkov gozdov, ki jih ne bi zastirali oblaki.

Posnetki Sentinel-2 zaradi svoje velike časovne, 
prostorske in spektralne ločljivosti ponujajo 
možnosti za nadaljevanje Koblerjevega (2011) 
dela in dobrih rezultatov, ki jih je z daljinskim 
pridobivanjem podatkov dosegel pri ocenjeva-
nju deležev treh dominantnih drevesnih vrst na 
območju jelovo bukovih gozdov. Ocenjevanje 
fenološkega razvoja drevesnih vrst bomo v letu 
2018 nadaljevali  na Pohorju, Krasu in tudi v 
Trnovskem gozdu, kjer je mogoče pričakovati 
ugodnejše vremenske razmere za pridobivanje 
satelitskih posnetkov.

5 SUMMARY

At the end of 2015, we acquired the first images 
of the Sentinel-2 mission with the high resolution 
multispectral optical sensor and began to use them 
also in the forestry in Slovenia. We selected the 
SE Slovenia as the research object, since in the 
last two years, the weather conditions there were 
more favorable for monitoring the phenological 
development of the trees in forest stands with 
the Sentinel-2 satellite imagery than elsewhere 
in Slovenia. In the period of the spring leaf-out, 
images, not veiled by the clouds, were only rarely 
available elsewhere, however we could, above 
all after the launching of the second satellite in 
March 2017, acquire a series of four images for the 
assessment of the phenological tree development 
from the end of March to the end of May in the 
SE Slovenia. We applied the Sentinel-2 images, 
recorded on March 29, April 21, May 18 and 28, 
2018, for assessing the phenological development 
of the prevailing tree species in the Krakovo virgin 
forest area. The assessment of the differences in the 
spectral reflection was continued to the yellowing 
of the leaves in the fall with the images, recorded 
on June 20, July 7, August 26, September 18, and 
October 5, 2017. 

With the satellite image processing, we conti-
nued the assessment of the forest stands’ structure 
in the Krakovo forest area, where we had initially 
delineated the stands on the basis of the tree crowns 
height classes (Hladnik and Pintar, 217) with the 
data of laser scanning of Slovenia. In this article 
we had determined the prevailing tree species 
on the basis of the spectral reflectance of their 
crowns in the stand canopy.

On the basis of the Sentinel-2 satellite data, in 
2017, we assessed the differences in the phenolo-
gical development of leaving out at pedunculate 
oak, black alder, and common hornbeam. On the 
image from the end of March, the highest NDVI 
values were assessed in the common hornbeam 
stands and in two black alder stands the pheno-
logical development of the vegetation was fully 
unlike (Figure 4). High NDVI values at the end 
of March and also in the second decade of April 
could be attributed to the early leaf-out of the 
bird cherry (Prunus padus L.) under the stand 
canopy of black alder west of the forest reserve 
(Figure 3 and 5a). On the images in the middle 
of May 2017 (138th day of the year) black alder 
covered the bird cherry and shrub layer of alder 
buckthorn (Frangula alnus Mill.) and it was not 
possible to detect the differences between two 
stands of black alder with the vegetation indices 
by the fall.

On the composite image, composed of vegeta-
tion indices of the last decade in April, the second 
and the third decade in May 2017 (Figure 5b), 
the stands of the three prevailing tree species are 
displayed on the basis of more homogenous values. 
Stands and tree groups of common hornbeam on 
this composite image are colored with the lightest 
shades of colors, since their crowns were leafed out 
first and achieved the highest values of vegetation 
indices already in May. With common hornbeam, 
it is possible to conclude about an earlier beginning 
of leaf-out than assessed in the pedunculate oak 
stands and we assessed higher values of common 
hornbeam vegetation indices throughout the 
whole vegetation period. The highest values for 
the black alder stands were assessed as late as 
in June 2017 (Figure 4) and they are depicted 
with bluish color on the composite image. In the 
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Krakovo virgin forest reserve, the intertwining of 
the rosy and the lightest shades of color depicts 
the two-layered stands of pedunculate oak and 
common hornbeam with a large share of dead 
pedunculate oaks, which were already presen-
ted in detail on the basis of field data and laser 
scanning of Slovenia (Hladnik and Pintar, 2017). 
Despite 10 m pixels, the forest stands’ boundaries 
and tree groups are clearly identifiable on this 
composite image and are in accordance with the 
stands in the orthophoto images of 2013 (Figure 
3). The stand structure is more varied in the west 
and south-west of the forest reserve (Figure 6). 
We can conclude that the division of forests into 
small owners’ parcels is more decisive than the 
natural factors and striving of forestry planners.  

Considering the small-area management 
manner in Slovenian forests, we can hardly expect 
to assess the species composition of forest stands 
accurately using the standardized procedures 
we would quickly generalize from individual 
research objects as the one presented in the area 
of Krakovo forest. Assessing the phenological 
development of the tree species we above all 
confirmed, that satellite images and vegetation 
indices offer good starting points for mapping 
tree species, prevailing in the forest stand canopy. 
The classification accuracy of the three prevailing 
tree species in the area of the Krakovo forest has 
not been tested on the level of individual pixels 
yet. The first assessments were acquired with the 
field check of stands or, at least, tree groups of 
pedunculate oak, common hornbeam, or alder. In 
the coming years, we will check the stability of the 
forecast or, respectively, assessment of individual 
tree species, bearing in mind the expected large 
differences in the leaf-out period.  
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GDK 145.7(045)=163.6

LATINSKO IME
Lecanosticta acicola (Thüm.) Syd. (teleomorf: Myco-
sphaerella dearnessii M. E. Barr; staro, neveljavno 
ime: Scirrhia acicola (Dearn.) Sigg.).

RAZŠIRJENOST
Bolezen se pojavlja v nekaterih državah Azije, Afrike, 
Severne in Južne Amerike ter Centralne Amerike, kjer je 
najverjetneje naravni areal glive. V Evropi je razširjena 
v omejenem obsegu. V Sloveniji smo glivo prvič našli 
leta 2008 na Bledu, kasneje pa še v Ljubljani, Celju, 
Kostanjevici na Krki, Čatežu ob Savi ter v Posočju.

GOSTITELJI
Bori (Pinus spp.)

OPIS 
Prvi simptomi okužbe iglic so rumene ali oranžne 
pege, ki s časom postanejo temno rjave. Pege se širijo 
v trakove, ki obkrožijo iglico in povzročijo odmiranje 
njenega vrha (slika 1). Na rjavih delih odmrle iglice se 
pozno jeseni začno oblikovati strome kot črne pege, 
ki spomladi prodrejo skozi povrhnjico (slika 2). Pri 
močni okužbi odmre celotna iglica, ki je najprej povsem 
enakomerno rjava, nato pa posivi. Pri močnih okužbah 
iglice odpadejo takoj po odmiranju, pri šibkejših pa po 
enem ali dveh letih. Pri zelo okuženih borih na vejah 
ostanejo le iglice tekočega leta, zato je veja čopičastega 
videza (slika 3). Po nekaj letih lahko okuženo drevo 
odmre. Na daljše razdalje se gliva prenaša z okuženimi 
sadikami, pošiljkami semena s primesmi iglic, z orod-
jem, vozili ali na oblekah delavcev, turistov in drugih 
obiskovalcev okuženih območij. Na krajše razdalje 
trose raznašajo žuželke, dež in veter.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• Značilna okužena iglica ima živo in zeleno osnovo,  
 sledi zelen del z rumenimi pegami ter odmrl vrh  
 (slika 1),

• rjavenje iglic in osutost krošnje (sliki 4 in 5),
• pri zelo okuženih borih na vejah ostanejo le  
 iglice tekočega leta, zato je veja čopičastega videza  
 (slika 2).

VPLIV
Rjavenje borovih iglic povzroča odmiranje iglic borov. 
Prirastek okuženega drevesa se zmanjša in drevo hira. 
Na JV delu ZDA gliva zavira rast sadik in mlajših 
dreves predvsem dolgoigličastega bora (P. palustris), 
katerega areal se je zaradi te bolezni skrčil na 25 % 
prejšnjega območja razširjenosti. Okužba z glivo  
L. acicola naj bi na leto povzročila zmanjšanje lesnega 
prirastka borov na jugu ZDA za 453.000 m3. Doslej za 
Evropo niso poročane večje ekonomske škode zaradi 
rjavenja borovih iglic. V zadnjih letih se povečujeta 
jakost in razširjenost bolezni, kar opažamo tudi v 
Sloveniji. S širjenjem v obsežne sestoje rušja na robu 
gozdne meje ali v varovalne gozdove lahko rjavenje 
borovih iglic povzroči tudi velike ekološke spremembe.

MOŽNE ZAMENJAVE
Rjavenje borovih iglic lahko zamenjamo z drugimi 
boleznimi borovih iglic, ki jih povzročajo glive: npr. 
rdeča pegavost borovih iglic (Dothistroma pini in 
D. septosporum), rumeni borov osip (Cyclaneusma 
minus), sušica najmlajših borovih poganjkov (Diplo-
dia pinea), borov osip (Lophodermium seditiosum). 
Žuželke, ki sesajo sok iz iglic, lahko povzročijo 
poškodbe, ki so podobne začetnim simptomom 
rjavenja borovih iglic (npr. borova penarica –  
Haematoloma dorsata).

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 

Slika 1: Značilne rjave pege, obdane z odmrlim rumenim tkivom, 
ki so se ponekod že razširile v trakove. Vrh iglice je odmrl in je ostro 
ločen od žive in zelene osnove (vir: EPPO).
Slika 2: Povrhnjica delno prekriva zrela trosišča, iz katerih se izločajo 
trosi v obliki olivno zelene sluzi (foto: D. Jurc).

Slika 3: Zelo okužen grm rušja (P. mugo); veje so tipičnega čopičastega 
videza, iglice prejšnjih let so odpadle, pritrjene so le iglice letošnjega 
leta, ki že kažejo znamenja okužbe (foto: T. Hauptman). 
Slika 4: Zelo okužena krošnja črnega bora (P. nigra) (foto: D. Jurc)
Slika 5: Rjavenje iglic rušja (P. mugo) (foto: D. Jurc)
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ČE OPAZITE OPISANE SIMPTOME ALI NAJDETE ŠKODLJIVCA,
obvestite Gozdarski inštitut Slovenije (Oddelek za varstvo gozdov) ali 

o najdbi poročajte v spletnem portalu Invazivke oziroma z mobilno aplikacijo Invazivke.

Rjavenje borovih iglic
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LATINSKO IME
Aromia bungii (Faldermann, 1835)

RAZŠIRJENOST
Rdečevratni kozliček izvira iz JV Azije. V Evropi so 
ga našli le v Nemčiji (Bavarska) in Italiji (Lombardija 
in Neapelj) in vsakič so opravili postopke za izkoreni-
njenje vrste. V Neaplju izkoreninjenje rdečevratnega 
kozlička ni več mogoče, zato tam izvajajo ukrepe 
zadrževanja njegovega širjenja.

GOSTITELJI
Rdečevratni kozliček je oligofag, ki v glavnem napada 
vrste iz rodu Prunus (slive, češnje, breskve, marelice, ...).

OPIS 
Aromia bungii je bleščeče črn hrošč z živo rdečim oprs-
jem (slika 1). Dolg je od 20 do 40 mm. Odrasli hrošči 
so aktivni od junija do avgusta. Samica v povprečju 
odloži 325 do 357 jajčec na skorjo debla in vej. Jajčeca 
so belkasta in podolgovata, dolga okrog 2 mm. Ličinke 
so bledo rumenkasto bele in imajo tri pare členjenih 
nog (slika 2). V dolžino zrastejo od 42 do 52 mm. Na 
začetku se hranijo s floemom, kasneje pa z gostiteljevim 
lesom, pri čemer v njem izjedajo obsežne rove. Razvoj 
ličink traja od 21 do 33 mesecev in v tem času lahko 
ličinka 2- do 3-krat prezimi. Ličinka se zabubi spomladi. 
Buba je svetlo rumena, dolga 22 do 38 mm in z razločno 
nakazanimi okončinami odraslega hrošča. Po 17 do 23 
dneh se iz bube izleže odrasel hrošč. Celoten razvoj 
rdečevratnega kozlička traja od 2 do 4 leta. Smrtnost 
A. bungii povzroča več vrst zajedavcev in patogenov, 
učinkovit plenilec tega hrošča oz. njegovih ličink pa je 
veliki detel. Glavna pot vnosa rdečevratnega kozlička 
na nova območja je trgovina z lesom in lesenimi izdelki 
ter z lesenim pakirnim materialom. Na kratke razdalje 
se hrošči lahko širijo z letenjem.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
Večinoma se Aromia bungii pojavlja na drevesih iz rodu 
Prunus, kjer povzroča naslednje simptome in znake:
• odmiranje dreves,
• eliptične izhodne odprtine v skorji (6–10 x 10–16 mm)  
 (slika 3),
• rdečkasto črvino ob izhodnih odprtinah in na  
 koreničniku (slika 4), 
• tanke rovne sisteme pod lubjem ter debelejše in  
 obsežnejše rove v lesu.

VPLIV
A. bungii velja za enega najbolj uničujočih škodljivcev 
sadnega drevja, zlasti breskev. Ličinke s hranjenjem z 
živimi tkivi oslabijo gostiteljsko drevo, ki zato postane 
občutljivo za druge neugodne vplive iz okolja, kot so 
škodljivci, bolezni, pomanjkanje vode in hranil, .... 
Rdečevratni kozliček povzroča sušenje dreves in izgubo 
pridelka v sadovnjakih. A. bungii je potencialno tveganje 
tudi za gozdove, saj so nekatere vrste iz rodu Prunus 
pomembne gozdne vrste (čremsa, črn trn, rešeljika, ...). 
Na drevesa vplivajo samo ličinke in ne odrasli hrošči; 
napadajo predvsem živa drevesa, ki kažejo znake 
poškodovanosti ali oslabelosti. Opazovanja v Italiji 
kažejo, da škodljivec lahko napade tudi zdrava drevesa.

MOŽNE ZAMENJAVE
Hrošči so zelo podobni domorodnemu moškatnemu 
kozličku (Aromia moschata ambrosiaca), ki pa se 
pojavlja na vrbah (Salix spp.). Vrsti se razlikujeta po 
barvi pokrovk, ki so pri moškatnem kozličku kovin-
sko zelene. Podobne simptome in znake na drevju iz 
rodu Prunus povzročajo tudi ličinke več domorodnih 
vrst žuželk, in sicer sadnega koreninarja (Capnodis 
tenebrionis, krasnik), malega strigoša (Cerambyx 
scopolii, kozliček) in vrbarja (Cossus cossus, metulj).

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 

 GDK 145.7(045)=163.6

Rdečevratni kozliček

Slika 1: Odrasel hrošč A. bungii (foto: Bayerische Landesanstalt 
für Landwirtschaft). 
Slika 2: Ličinka A. bungii (foto: Bayerische Landesanstalt für  
Landwirtschaft). 

Slika 3: Izhodne odprtine (foto: Bayerische Landesanstalt für  
Landwirtschaft). 
Slika 4: Zaradi aktivnosti ličink se ob vznožju debla in ob  
izhodnih odprtinah nabira črvina (foto: Tian Xu et al. 2016).   
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ČE OPAZITE OPISANE SIMPTOME ALI NAJDETE ŠKODLJIVCA, 
obvestite Gozdarski inštitut Slovenije (Oddelek za varstvo gozdov) ali 

o najdbi poročajte v spletnem portalu Invazivke oziroma z mobilno aplikacijo Invazivke.

Publikacija je nastala v okviru projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770), ki ga 
sofinancirajo Evropska komisija v okviru finančnega mehanizma LIFE, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije. Priprava prispevka je bila izvedena v okviru Javne gozdarske službe GIS.
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Problematika voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na 
primeru Pohorja
Off-Road Motorized Vehicle Driving: the Pohorje Hills Case Study

Peter ZAJC1, Jernej BERZELAK2, Jurij GULIČ3, Sebastjan ŠTRUC4, Ljudmila MEDVED5,  
Branko GRADIŠNIK6

Izvleček:
Zajc, P., Berzelak, J., Gulič, J., Štruc, S., Medved, L., Gradišnik, B.: Problematika voženj z motornimi vozili v 
naravnem okolju na primeru Pohorja; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 4. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom 
v angleščini, cit. lit. 16. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V Sloveniji je vožnja z vozili na motorni ali drug lasten pogon v naravnem okolju prepovedana. Kljub temu 
poteka vožnja z enduro oz. motokros motorji, štirikolesniki in motornimi sanmi. Inšpektorat RS za okolje in 
prostor v poročilih za leti 2015 in 2016 ugotavlja, da kljub spremembi Zakona o ohranjanju narave v letu 2014  
težava nadzora voženj z motornimi vozili v naravnem okolju ni rešena. Nadzorni organi se soočajo s težavo 
izvedbe samega prekrškovnega postopka, ker kršiteljev ni mogoče ustaviti ali prepoznati. V okviru projekta 
SUPORT – trajnostno upravljanje Pohorja smo pridobili nekatere podatke o prostorski razporeditvi, frekvenci 
voženj ter značilnostih voženj na podlagi mnenj voznikov motornih vozil v naravnem okolju. Projektno območje 
je obsegalo 25.771 ha ovršnega dela Pohorja med Klopnovrškimi barji in Malo Kopo. Na podlagi pridobljenih 
podatkov in diskusije na nacionalnem posvetu leta 2016 smo oblikovali morebitne ukrepe izboljšanja upravljanja 
voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Na ponovnem posvetu leta 2017 na Kopah smo ugotavljali, da 
ostaja  težava enako pereča, saj se na področju predlaganih sprememb pravne ureditve, izvajanja neposrednega 
nadzora v naravi ter vzpostavljanja območij za vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju ni kaj spremenilo.
Ključne besede: gozdni prostor, narava, terenska vozila, prosti čas, konflikti

Abstract:
Zajc, P., Berzelak, J., Gulič, J., Štruc, S., Medved, L., Gradišnik, B.: Off-Road Motorized Vehicle Driving; Gozdarski 
vestnik (Professional Journal of Forestry), 76/2018, vol. 4. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. 
quot. 16. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Driving motor vehicles or other self-propulsion vehicles in natural environment is forbidden in Slovenia. Ne-
vertheless, driving the enduro or motocross motors, four-wheelers, and snowmobiles takes place. Inspectorate 
for the Environment and Spatial Planning states in its reports for the years 2015 and 2016, that despite the change 
of the Nature Conservation Act in 2014, the problem of the off-road motorized vehicle driving control has not 
been solved. Governance bodies face a problem with execution of the minor offence proceedings itself, since the 
offenders cannot be stopped or recognized. In the framework of the SUPORT project – sustainable management 
of the Pohorje Hills we acquired some data about spatial distribution, driving frequency, and driving charac-
teristics on the basis of the opinions of the off-road motorized vehicles’ drivers. Project area covered 25.771 ha 
of the upper Pohorje Hills part between Klopni vrh marshes and Mala Kopa. On the basis of the acquired data 
and discussion on the national conference in 2016, we formed potential measures for improving the off-road 
motorized vehicles driving management. On the next conference in 2017 on Kope, we found, that the topical 
issue did not lessen, since there were not many changes in the field of the proposed changes of the legal system, 
performing direct control in nature, and establishing areas for the off-road motorized vehicle driving. 
Key words: forest space, nature, off-road vehicles, free time, conflicts
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju, 
kot so vožnja z enduro oz. motokros motorji, 
štirikolesniki in motornimi sanmi, uvrščamo med 
športe na prostem (Pomfret, 2006; The Outdoor 
Recreation …, 2012). Zakon o pravilih cestnega 
prometa (2013) motorne sani uvršča med športne 
pripomočke, ki so definirani kot posebna prevo-
zna sredstva, ki "omogočajo gibanje, hitrejše od 
hoje pešca", med katere zakon uvršča še skiro, 
kotalke, rolke, rolerje, smuči, sanke, otroško 
kolo, monokolo, miniaturna motorna vozila, 
gokart in podobna prevozna sredstva. Za potrebe 
tega prispevka bomo motorne sani razumeli kot 
motorno vozilo, skupaj z enduro oz. motokros 
motorji ter štirikolesniki.

Športi na prostem so proizvod moderne dobe, 
ki je spremljala  vedno večjo industrializacijo od 
druge polovice 19. stoletja  naprej (Skår in sod., 
2008). Pred tem so bile aktivnosti, kot so hoja, 
smučanje, lov in ribolov, sestavni del agrarnih 
družb. Ob  vedno večji industrializaciji pa se je 
njihov kontekst deloma spremenil v razne oblike 
športa (Tordsen, 2003, cit. po Skår in sod., 2008). 
Tehnološki napredek je omogočil diverzifikacijo 
športov na prostem in  večanje števila ljudi, ki se z 
njimi ukvarjajo, pri čemer se zdi, da so pomisleki 
povezani (Shultis, 2001):
•	 s	povečevanjem	količine	 tehnoloških	 inova- 
 cij in hitrostjo, s katero le-te vstopajo na  
 množični trg,
•	 s	povečevanjem	količine	in	stopnje	družbenih	 
 in okoljskih vplivov, povezanih s tehnološkimi  
 inovacijami,
•	 z	vplivom	novih	tehnologij	na	samo	izkušnjo	 
 športov na prostem ter
•	 s	kulturno	vlogo	narave.

Tehnološki napredek, potrošništvo in komerci-
alizacija so spremenili posameznikov odnos doje-
manja narave in ukvarjanja s športi na prostem. 
Skår in sodelavci (2008) na primeru Norveške 
ugotavljajo, da  je uveljavljeno mnenje, da motive 
tradicionalnih norveških športov na prostem 
označujejo potreba po preprostosti, miru ter 
fizični vadbi. Razvoj novejših športov na prostem, 
ki temeljijo na tehnologiji, pa naj bi bil povezan z 

veliko stopnjo pripravljenosti, naporom, nevar-
nostjo, hitrostjo in vznemirljivostjo.

V Sloveniji je vožnja z vozili na motorni ali 
drug lasten pogon v naravnem okolju prepove-
dana (Zakon o ohranjanju narave, 2004). Naravno 
okolje je opredeljeno kot okolje, ki "obsega živo in 
neživo naravo nekega območja, ki ga ni ustvaril 
človek, nanj pa vpliva, ga oblikuje in uporablja. 
To so vsa območja zunaj:
•	 naselij,
•	 javnih	in	nekategoriziranih	cest,	ki	se	upora- 
 bljajo za javni cestni promet, v skladu s predpisi,  
 ki urejajo ceste, ter drugih prometnih površin,  
 ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in  
 parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo ceste  
 in varnost cestnega prometa,
•	 gozdnih	 cest	 v	 skladu	 s	 predpisi,	 ki	 urejajo	 
 gozdove,
•	 območij,	 ki	 so	 s	prostorskimi	 akti	 določena	 
 kot površine za rekreacijo in šport,
•	 omrežij	gospodarske	javne	infrastrukture	in
•	 območij	rudarskih	operacij,	ki	so	določena	v	 
 skladu s predpisi, ki urejajo prostor in rudar- 
 stvo." (Zakon o ohranjanju narave, 2004)

Inšpektorat RS za okolje in prostor v poročilih 
za leti 2015 in 2016 ugotavlja, da kljub spremembi 
Zakona o ohranjanju narave v letu 2014 težava 
nadzora voženj z motornimi vozili v naravnem 
okolju ni rešena. Nadzorni organi se soočajo s 
težavo izvedbe samega prekrškovnega postopka, 
ker kršiteljev ni mogoče ustaviti ali prepoznati. 
Brez obvezne registracije vozil in povišanja obsto-
ječih glob naj bi bil nadzor, tudi v spremstvu 
policije, "neučinkovit in večinoma tudi nevaren" 
(Poročilo o delu … 2015; Poročilo o delu … 2016). 
Nadzorni organi poostrene nadzore opravljajo brez 
medsebojnega obveščanja o aktualnih akcijah in 
stanju, kar pripomore k neuspešnim poostrenim 
nadzorom (Hanžekovič, 2015). Policisti se sreču-
jejo s težavami pri izvajanju poostrenih nadzorov 
naravnega okolja, ki izhajajo iz težke dostopnosti 
terenov, neupoštevanja zakonitih ukazov kršiteljev 
s strani policistov kot tudi neprimerne opreme 
(Hanžekovič, 2015; SUPORT …, 2016).

Znaten del Pohorja je naravovarstveno 
pomembno območje na državni in evropski ravni 
– med drugim spada v vseevropsko omrežje Natura 
2000. Hkrati je Pohorje privlačno območje za 
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nabiralništvo in preživljanje prostega časa (Daneu 
in Gulič, 2010). Številni interesi na omejenem 
območju terjajo aktivno upravljanje in usklaje-
vanje. Ena izmed težav na Pohorju  je stihijska 
vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju, 
na kar med drugim nakazujejo vidne posledice 
v naravi in poročila s terena. Med drugim kot 
grožnja prispeva k izgubi specifičnih lastnosti, 
struktur, drobljenju habitata in k vznemirjanju 
ciljnih vrst na rastiščih. Tak primer so rastišča 
divjega petelina (Tetrao urogallus).

Kljub aktualnosti problematike vožnje z motor-
nimi vozili v naravnem okolju je v Sloveniji na 
voljo malo strokovne in znanstvene literature. V 
okviru projekta SUPORT je bil eden izmed ciljev 
pridobiti čim boljše podatke o dejanskem stanju 
motenj v prostoru na projektnem območju, ki je 
obsegalo 25.771 ha ovršnega dela Pohorja med 
Klopnovrškimi barji in Malo Kopo. Tako smo 
za vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju 
želeli oceniti :
•	 prostorsko	razporeditev	voženj,
•	 frekvence	voženj	ter
•	 značilnostih	voženj	na	podlagi	mnenj	voznikov	 
 motornih vozil.

2 METODE
2 METHODS

Prostorska razporeditev
Na Zavodu za gozdove Slovenije smo s pomočjo 
ekspertne ocene revirnih gozdarjev evidentirali 
prostorsko razporeditev motenj v gozdnem pro-
storu. V evidentiranje je bilo vključenih 30 revir-
nih gozdarjev iz območnih enot Celje, Maribor 
in Slovenj Gradec. Kot programsko okolje smo 
uporabili spletni urejevalnik GIS, ki je osnovan 
v okolju ESRI – ArcGIS Server 10.3.1. Spletni 
urejevalnik na najpreprostejši način omogoča 
vpogled v zbrane podatke brez namestitve dodatne 
programske opreme, vendar zgolj za registrirane 
uporabnike. Omogoča vnos podatkov in ureja-
nje geometrij ter opisnih podatkov. Registrirani 
uporabniki imajo možnost vpogleda v že zbrane 
podatke ter dodajanje novih in urejanje že obstoje-
čih podatkov. Prav tako lahko vidimo tudi zbrane 
podatke  drugih registriranih uporabnikov. Podatki 
se zbirajo na več lokacijah in hranijo v centralni 
bazi. Zbrani podatki so na voljo na enem mestu in 

tako pripravljeni za nadaljnje analize. Za potrebe 
projekta SUPORT je pregledovalnik z navodili za 
uporabnike razvil dr. Tomaž Šturm.

Revirni gozdarji so vnašali geometrije in opisne 
podatke o posameznih motnjah. Geometrijo je 
bilo mogoče zarisati kot točko, linijo ali poligon. 
K vsaki geometriji je bil dodan opisni podatek 
vrste motenje:
•	 motorne	sani,
•	 enduro	oz.	motokros	motorji	in	štirikolesniki,
•	 kolesarjenje	in	hoja		zunaj	planinskih	poti,
•	 tek	na	smučeh,
•	 prostori	za	piknik,
•	 kampiranje.

Obseg skupne površine motenj na projektnem 
območju je bil ocenjen z evidentirano površino:
•	 pri	poligonskih	geometrijah	z	obsegom	površine	 
 poligona,
•	 pri	točkovnih	in	linijskih	geometrijah	je	bilo	 
 dodano vplivno območje 50 m in tako določena  
 površina poligona motnje.

Kljub dobremu poznavanju razmer revirnih 
gozdarjev na posameznem delu projektnega 
območja je pri razlagi rezultatov treba upoštevati 
subjektivnost posameznikove ocene.
Frekvenca voženj

Na Zavodu za varstvo narave OE Maribor 
smo množičnost in časovno razporeditev voženj 
z motornimi vozili v naravnem okolju na ovršju 
Pohorja izvajali s pomočjo dveh različnih metod. 
Prva je temeljila na beleženju podatkov s pomočjo 
elektronskih senzorjev, ki zaznavajo vozila na 
podlagi motenj v magnetnem polju. Te naprave 
zabeležijo aktivnost, ko mimo njih preide objekt iz 
feromagnetnih kovin (kolesa, motorji, snežne sani 
in avtomobili) in spremenijo okoliško magnetno 
polje Zemlje ali umetno magnetno polje, ki ga 
ustvarja električna žica pod napetostjo. Z drugo 
metodo smo motnje v naravnem okolju beležili 
na podlagi sprožilnih/foto kamer z infrardečimi 
senzorji. Vse zajete posnetke (slika, video) smo 
analizirali po prenosu podatkov z naprav za 
beleženje. Z obema metodama smo beležili tudi 
čas pojava motenj.

Elektronski števci za štetje prehodov motornih 
vozil so bili postavljeni septembra 2015. Upora-
bili smo magnetometerski tip senzorja, ki deluje 
na načelu magnetizma – beleži se vsak premik 
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kovinskega predmeta nad senzorjem. Jakost 
zaznave je mogoče prilagoditi glede na tip vozila 
(kolo, motor, avtomobil …). Trije števci so bili 
postavljeni v naravnem okolju – na planinskih 
poteh in brezpotju. Analizirali smo podatke, 
zabeležene v hranilniku podatkov do aprila 2016 
(jesensko in zimsko obdobje). Za prenos podatkov 
smo uporabili programsko orodje NUMERO, za 
obdelavo podatkov pa ECOPC.

Podatki, pridobljeni s sprožilnimi kamerami, 
nudijo poglobljene in zelo podrobne informa-
cije o aktivnostih na prostem in omogočajo 
ocenjevanje različnih vprašanj spremljanja in 
vrednotenja obiska v (za)varovanih območjih. 
Zaradi velike količine podatkov, ki jih ustvarijo 
sprožilne kamere, se le-te najbolje  izkažejo pri 
kratkotrajnem spremljanju. 

Z namenom spremljanja stanja motenj v 
naravnem okolju na območju pojavljanja zava-
rovanih vrst (divji petelin, ruševec) smo v zimi 
2015/2016 fotokamere (deset enot) postavili na 
območju gozdnega rezervata Lovrenška jezera. 
Fotokamere smo postavili na lokacijah zunaj 
označenih planinskih/pohodni poti, kjer smo 

v prejšnjih letih opazili sledi motornih sani. Za 
vsako lokacijo postavitve fotokamere smo določili 
geolokacijo s pomočjo GPS.

Pri postavitvi fotokamer smo upoštevali:
•	 višino	 postavitve	 (v	 višini	 vsaj	 enega	metra	 
 od tal zaradi količine snega, ki lahko zapade na  
 lokacijah, ki so na nadmorski višini okoli  
 1.500 m n.v.),
•	 smer	 posnetka	 kamere	 (neposredna	 sončna	 
 svetloba lahko vpliva na slabo kakovost  
 posnetkov, zato smo fotokamere namestili v  
 smeri severa).

Značilnosti voženj na podlagi mnenj  
voznikov motornih vozil

Na RRA Koroška smo skupaj z zunanjim 
sodelavcem dr. Jernejem Berzelakom poskusili 
oceniti značilnosti voženj na podlagi mnenj 
voznikov motornih vozil. Podatke smo pridobili 
z anketnim vprašalnikom, ki je zajemal naslednje 
tematske sklope vprašanj:
•	 pogostost	vožnje	različnih	vrst	motornih	vozil	 
 (enduro oz. motokros motorjev, štirikolesnikov  
 in motornih sani) na splošno ter na območju  
 Pohorja,

Slika 1: Postavitev števcev – izvedba na terenu (foto: S. Štruc)
Figure 1: Setting of the counters – field implementation (photo: S. Štruc)



GozdVestn 76 (2018) 4200

Zajc, P., Berzelak, J., Gulič, J., Štruc, S., Medved, L., Gradišnik, B.: Problematika voženj z motornimi vozili  
v naravnem okolju na primeru Pohorja

Slika 2: Postavitev fotokamer, izvedba na terenu (foto: S. Štruc)
Figure 2: Setting of the photo cameras, field implementation (photo: S. Štruc)

•	 privlačnost	vožnje	po	različnih	delih	prostora	 
 in pogostost vožnje po takih delih prostora na  
 območju Pohorja, 
•	 razlogi	 za	 privlačnost	 Pohorja	 za	 vožnjo	 z	 
 motornimi vozili,
•	 mnenja	 o	 potencialnih	 ukrepih	 za	 urejanje	 
 vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju,

•	 seznanjenosti	z	naravovarstvenimi	ukrepi	na		 
 območju Pohorja ter
•	 nekatera	splošna	vprašanja.	

Pred zasnovo anketnega vprašalnika smo 
se odločili za dva polstrukturirana intervjuja s 
predstavniki slovenskih uvoznikov rekreativnih 
motornih vozil ter enim uporabnikom. Z njihovo 

Slika 3: Prikaz zajetega posnetka kamere z motornimi sanmi (foto: arhiv Zavoda RS za varstvo narave)
Figure 3: Display of the taken camera recording of a snowmobile (photo: archive of Institute of the RS for Nature 
Conservation) 
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pomočjo smo izvedli pilotno izpolnjevanje ankete 
in na podlagi odzivov dopolnili nekatera vprašanja.
Ciljna populacije ankete so bili posamezniki, ki 
so se v zadnjih dveh letih za namene preživljanja 
prostega časa na Pohorju vozili z vsaj eno izmed 
treh vrst motornih vozil: enduro oz. motokros 
motorjem, štirikolesnikom ali motornimi sanmi. 
Podatke smo zbrali z uporabo spletnega anketi-
ranja. Ker gre za specifično populacijo, za katero 
brez velikega vložka sredstev ni mogoče pridobiti 
celostnega seznama oseb (vzorčnega okvira), smo 
uporabili spletno anketo s splošnim vabilom. 
Vabilo za sodelovanje v anketi smo s prošnjo po 
nadaljnjem posredovanju poslali po elektronski 
pošti posameznikom, ki se ukvarjajo z vožnjo vsaj 
ene izmed treh vrst vozil. Objavljeno je bilo tudi v 
elektronskih novicah podjetja Ski & Sea, d. o. o.,  
slovenskem uvozniku rekreativnih motornih 
vozil. Prek  omenjenih kanalov je bilo vabilo nato 
objavljeno tudi na različnih spletnih forumih in 
družbenih omrežjih. V anketi je skupno sode-
lovalo 173 anketirancev, pri čemer jih je bilo 56 
izločenih zaradi premalo odgovorjenih vprašanj. 
V nadaljnjo analizo so bili vključeni le tisti anke-
tiranci, ki so v zadnjih dveh letih svoj prosti čas 
kdaj preživljali na Pohorju in se v tem obdobju 
tam za namene preživljanja prostega časa tudi 
vozili z vsaj eno izmed treh vrst motornih vozil. 
Obema  določiloma je ustrezalo 91 anketirancev.

Pomembno je opozoriti, da vzorec posame-
znikov ne omogoča statističnega posploševanja 
rezultatov na populacijo. Zaradi spletnega načina 
anketiranja so v anketi lahko sodelovali le uporab-
niki interneta, ki so prejeli vabilo k sodelovanju. 
Vzorčenje ni  potekalo po postopkih  naključnega 
izbora posameznikov, verjetnosti izbora oseb iz 
ciljne populacije niso znane, posamezniki pa bi 
lahko v anketi sodelovali tudi večkrat. Za prepre-
čevanje slednjega je bila sicer  narejena analiza 

dostopov do ankete, ki ni odkrila očitnih poskusov 
namernega večkratnega izpolnjevanja vprašalnika. 
Upoštevati je treba tudi, da je število anketirancev 
po posameznih vrstah vozil razmeroma majhno: 
38 voznikov enduro oz. motokros motorjev, 52 
voznikov štirikolesnikov in 29 voznikov motor-
nih sani. Čeprav so takšni izračuni pomembni za 
agregacijo podatkov in relativne primerjave med 
skupinami, je pri njihovi interpretaciji potrebna 
previdnost. Pri interpretaciji rezultatov se je zlasti 
pomembno izogibati sklepom o dejanski pogostosti 
opazovanih značilnosti v populaciji. Zbrane podatke 
je smiselno analizirati in interpretirati predvsem 
glede informativnega vpogleda in primerjave 
posameznih vidikov vožnje z motornimi vozili v 
naravnem okolju za posameznike, ki so sodelovali 
v raziskavi. Pri primerjavah se je smiselno osredo-
točati predvsem na najizrazitejše razlike med pri-
merjanimi skupinami voznikov različnih motornih 
vozil, ki se kažejo skozi razmeroma velike razlike 
v izračunanih deležih oziroma povprečjih. Tako 
je mogoče prepoznati značilnosti, ki so ob kritični 
strokovni presoji uporabne kot dodatna informa-
cija pri nadaljnjih aktivnostih upravljanja vožnje 
z motornimi vozili v naravnem okolju. Rezultati 
so lahko uporabni tudi za usmerjanje morebitnih 
nadaljnjih raziskav problematike.

3 REZULTATI Z RAZPRAVO
3 RESULTS WITH DISCUSSION

Prostorska razporeditev
Revirni gozdarji so evidentirali motnje na dobrih 
24 % površine projektnega območja oz. 6.267 ha  
(preglednica 1). Motnje zaradi dejavnosti v zim-
skem obdobju, to so bile vožnje z motornimi 
sanmi, so bile evidentirane na 795 ha, v obdobju 
zunaj zime pa na 5.604 ha. Motnje v obeh obdo-
bjih so bile evidentirane na 132 ha. Največjo 

Preglednica 1: Ocenjena površina motenj na projektnem območju med Klopnovrškimi barji in Malo Kopo
Table 1: Assessed disturbance areas on the project area between Klopni vrh marshes and Mala Kopa

Vrsta motnje Evidentirana površina

Enduro oz. motokros motorji, štirikolesniki 5.526 ha

Motorne sani 795 ha

Nelegalni prostori za piknike 18 ha

Hoja in kolesarjenje  zunaj planinskih poti 71 ha
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evidentirano površino zavzema vožnja z enduro 
oz. motokros motorji in štirikolesniki. Največje 
evidentirano območje voženj z motornimi sanmi 
je bilo evidentirano med Ribniško kočo in Kopami. 
Revirni gozdarji na nobeni površini niso zabeležili 
teka na smučeh in kampiranja, čeprav sta, glede 
na poročila s terena, obe motnji prisotni. Ob tem 
so revirni gozdarji ocenili, da v oblikah, ki se 
pojavljata, še ne pomenita bistvenega vpliva na 
ciljne habitatne tipe ter živalske in rastlinske vrste.

Frekvenca voženj
Slika 4 prikazuje časovno porazdelitev motenj v 
naravnem okolju na treh lokacijah v februarju 
2016. Lokacije so na ovršnih legah Zahodnega 
Pohorja na nadmorski višini 1.450 do 1.520 metrov 
n.v., na planinski poti PP1 – Slovenski planinski 
transverzali. V zimskem obdobju koledarskega 
leta na območjih  potekajo tudi tek na smučeh, 
turno smučanje in smučarsko pohodništvo. Pri 
analizi podatkov smo ugotovili, da je senzor enako 
zaznaval različna okovja smuči (tek na smučeh, 

turno smučarnje, smučarsko pohodništvo) ter 
motorne sani kot tudi morebitne teptalne stroje. Po 
lastnem poznavanju razmer na terenu ocenjujemo, 
da tek na smučeh, turno smučanje in smučarsko 
pohodništvo pretežno potekajo v svetlem delu 
dneva (od sončnega vzhoda do sončnega zahoda). 
Zato smo v podrobnejšo analizo prehodov po 
dnevih (slika 5) vključili zgolj temni del dneva, za 
katerega smo predpostavili, da prehodi v pretežni 
meri predstavljajo motorne sani. Na lokacijah 
Otiše in Ovčar (slika 4) je možnost, da nekaj 
prehodov predstavlja teptalni stroj, ki občasno, 
nekajkrat na zimsko sezono, tepta pohodno pot 
med turističnim centrom Kope ter Ribniško kočo.

V februarju traja povprečno svetli del dneva 
od 7. ure dopoldan do 17. ure popoldan. Več 
kot polovica vseh motenj z motornimi vozili se 
dogodi v temnem delu dneva. Predpostavljamo, 
da gre v pretežni meri za vožnjo z motornimi 
sanmi. Povprečno število prehodov na dan na 
treh lokacijah je 33,0, v nočnem delu dneva pa 

Slika 4: Povprečno število prehodov na treh lokacijah na dan v posamezni uri dneva; februar 2016. Predposta-
vljamo, da  so bile pretežno vožnje z motornimi sanmi.
Figure 4: Mean number of passages on three locations per day in an individual hour of the day; February 2016. We 
assume that snowmobile driving prevailed.
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Slika 5: Skupno število prehodov na planinskih poteh (tri lokacije) po dnevih v tednu (obdobje 1. 1. 2016 – 31. 
3. 2016) za temen del dneva (v času za januar med 16. in 8. uro, za februar med 17. in 7. uro in za marec med 
18. in 6. uro) na treh lokacijah: Otiše, Ovčar in Mulejev vrh. Predpostavljamo, da  so bile pretežno vožnje z 
motornimi sanmi.
Figure 5: Total number of passages on mountain paths (three locations) by the days in the week (period from 1. 1. 
2016 – 31. 3. 2016) for the dark part of the day (in January between 16 pm and 8 am, February between 17 pm 
and 7 am, and March between 18 pm and 6 am) on three locations: Otiše, Ovčar and Mulejev vrh. We assume that 
snowmobile driving prevailed.

18,3. V februarju leta 2016 je bilo v temnem delu 
dneva zabeleženih skupno 532 prehodov, od tega 
na lokaciji OTISE – Otiše (JV od turističnega 
centra Kope) 282 prehodov, na lokaciji OVCAR 
– Ovčarjevo pri Črnem Vrhu 228 prehodov in na 
lokaciji MULEJ VRH – Mulejev vrh (SZ od Rogle) 
22 prehodov. Skupno število prehodov s snežnimi 
sanmi na vseh treh lokacijah v obdobju 1. 1. 2016 
do 31. 3. 2016 (januar med 16. uro popoldan in 
8. uro zjutraj, za februar med 17. uro popoldan 
7. uro zjutraj in za marec med 18. uro zvečer in 
6. uro zjutraj) sta bila 1.002 prehoda (slika 5).

Slika 5 prikazuje dnevno razporeditev vožnje 
z motornimi sanmi na planinskih poteh na 
treh lokacijah: Otiše, Ovčarjevo in Muljev vrh. 
Časovna razporeditev kaže, da se je v obdobju od 
ponedeljka do petka zaznalo 42 % prehodov, ob 
sobotah in nedeljah pa 48 %. Okoli ene tretjine 
vseh prehodov se je zaznalo ob sobotah.

Na slikah 6 in 7 prikazujemo analizo podatkov, 
pridobljenih s sprožilnimi kamerami na območju 

gozdnega rezervata Lovrenška jezera (južni del) na 
območju zunaj označenih planinskih poti. V analizi 
smo upoštevali podatke, pridobljene z vseh kamer 
skupno v istem dnevu, saj na slikah ni mogoče z 
gotovostjo prepoznati, ali gre za iste ali različne 
motorne sani na različnih lokacijah. Snežne sani 
niso registrirane, kakovost posnetkov pa večinoma 
ne omogoča zanesljive določitve vozil (slika 6).

V času med 20. in 8. uro je bilo zaznanih 20 % 
vseh voženj na dan (slika 7). V temnem delu dneva 
med 16. in 8. uro število prehodov z motornimi 
sanmi pomeni skoraj polovico vseh voženj v 
celotnem dnevu. Največji delež v obdobju štirih  
ur čez dan pomenijo vožnje s snežnimi sanmi 
med 12. in 16. uro (40 %).

Značilnostih voženj na podlagi mnenj voz-
nikov motornih vozil

Preglednica 2 predstavlja deleže vrst vozil, s 
katerimi so se anketiranci v zadnjih dveh letih 
za namene preživljanja prostega časa vsaj enkrat 
vozili po Pohorju. Med temi je bilo 41 %voznikov 
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Slika 6: Skupno število prehodov s snežnimi sani na dan (24 ur) v obdobju med 19. 2. 2016 in 26. 3. 2016 na 
mestih sprožilnih kamer na območju gozdnega rezervata Lovrenška jezera 
Figure 6: Total number of snowmobile passages per day (24 hours) in the period from 19. 2. 2016 to 26. 3. 2016 on 
the spots of motion activated cameras in the Lovrenc Lakes forest reserve area
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Preglednica 2: Vrste motornih vozil, s katerimi so se anketiranci v zadnjih dveh letih za namene preživljanja 
prostega časa vozili po Pohorju.
Table 2: Types of motorized vehicles, used for driving on the Pohorje Hills by the respondents to spend their free 
time in the last two years.

Vrsta vozila Delež* Število

Samo enduro/motokros motor 27 % 25

Samo štirikolesnik 34 % 31

Samo motorne sani 12 % 11

Enduro/motokros motor in štirikolesnik 7 % 6

Enduro/motokros motor in motorne sani 3 % 3

Štirikolesnik in motorne sani 12 % 11

Vse tri vrste vozil 4 % 4

Skupaj 100 % 91

* Deleži, izračunani glede na število vseh anketirancev, ki so se v zadnjih dveh letih za namene preživljanja prostega časa vozili 
na območju Pohorja z vsaj eno vrsto vozila. Če oseba za posamezno vrsto vozila ni odgovorila, je bilo pri izračunu predposta-
vljeno, da te vrste vozila ni uporabljala. Osebe, ki niso odgovorile za nobeno vrsto vozila, so bile izključene iz izračuna.
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Slika 7: Skupno število prehodov z motornimi sanmi glede na posamezne dele dneva v obdobju med 19. 2. 2016 
in 26. 3. 2016 na mestih sprožilnih kamer na območju gozdnega rezervata Lovrenška jezera
Figure 7: Total number of snowmobile passages by the individual parts of the day in the period between 19. 2. 2016 
and 26. 3. 2016 on the spots of motion activated cameras in the Lovrenc Lakes forest reserve area

1 Izraz »voznik« se nanaša na osebo, ki je v zadnjih dveh letih vsaj enkrat vozila eno ali več izmed treh vrst motornih vozil na 
območju Pohorja. Ker je lahko ista oseba vozila več vrst vozil, so nekateri anketiranci vključeni v več skupin. V statističnem  
pogledu torej skupine med seboj niso neodvisne. 

enduro oz. motokros motorjev, 57 % voznikov 
štirikolesnikov in 31 % tistih, ki so se vozili z 
motornimi sanmi1. Dobra petina anketirancev 
se je vozila z več kot eno vrsto vozila, 4 % pa z 
vsemi tremi. Opozarjamo, da so deleži odvisni od 
značilnosti posameznikov, ki obiskujejo spletna 
mesta, na katerih je bilo objavljeno vabilo za 
sodelovanje v anketi.

Večina voznikov ima v lasti vrsto motornega 
vozila, s katerim so se v zadnjih dveh letih v prostem 
času vozili na območju Pohorja (preglednica 3).  
Odstotek lastnikov je zlasti velik med vozniki 
motorjev in štirikolesnikov.

Velika večina (91 %) anketirancev je moških. 
Skupno je v vzorec zajetih le sedem žensk, zaradi 
česar dodatne analize po spolu niso smiselne.

Skupinske vožnje so najpogostejše med vozniki 
enduro oz. motokros motorjev (Slika 8), sledijo 
jim vozniki motornih sani. Med slednjimi je 

nekoliko več takšnih, ki se približno enako pogosto 
vozijo sami ali v skupini. Vozniki štirikolesnikov 
pa se izrazito več kot v preostalih dveh skupinah 
vozijo sami.

Osrednji sklop vprašanj za vsako vrsto vozila 
se je nanašal na značilnosti in mnenja o vožnji s 
tem vozilom na območju Pohorja. Pri interpretaciji 
podatkov je treba upoštevati, da so vključeni le 
tisti anketiranci, ki so se za namene preživljanja 
prostega časa v zadnjih dveh letih dejansko vozili 
s posamezno vrsto vozila na območju Pohorja.

Pogostost vožnje posameznih vrst vozil po 
Pohorju (slika 9) v zadnjih dveh sezonah je priča-
kovano  manjša v primerjavi s splošno pogostostjo, 
kar kaže, da večina anketirancev uporablja ta vozila 
tudi za vožnjo po drugih območjih. Kljub temu je 
mogoče zaznati določene podobnosti s splošno 
pogostostjo vožnje. Podobnost je predvsem izrazita 
za motorne sani. Ker ima skoraj 70 % anketirancev 
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Slika 8: Običajen način vožnje (sam ali v skupini) glede na vrsto vozila
Figure 8: Usual way of driving (alone or in a group) by vehicle type

Preglednica 3: Deleži lastnikov vrste vozil, s katerimi so se vozili.
Table 3: Shares of owners of vehicle types, used for driving.

Lastništvo vozila Delež* Število lastnikov Število voznikov

Enduro/motokros motor 77 % 27 35
Štiri- 

kolesnik 80 % 41 51

Samo motorne sani 52 % 15 29
* Delež lastnikov je izračunan glede na število anketirancev, ki so se s posamezno vrsto vozila v zadnjih dveh letih vozili na  
   območju Pohorja.

stalno bivališče v podravski ali koroški regiji, je to 
lahko povezano z geografsko ustreznostjo Pohorja 
za takšne vožnje v sezoni. Največja pogostost voženj 
po Pohorju se kaže med vozniki enduro oz. moto-
kros motorjev. Delež anketirancev, ki vozijo po 
Pohorju le enkrat na leto ali redkeje, pa je večji med 
vozniki motornih sani in štirikolesnikov. Slednji 
se očitno v večji meri vozijo po drugih območjih, 
saj se na splošno največ nekajkrat na leto vozi le 
petina voznikov štirikolesnikov. 

Pogostost vožnje po posameznih delih prostora 
na Pohorju so anketiranci ocenjevali na šeststo-

penjski lestvici od "zelo pogosto" do "nikoli". Pre-
glednici 4 in slika 10 prikazujeta povprečne ocene 
oziroma porazdelitve ocen pogostosti vožnje.

Med vozniki različnih vrst motornih vozil so 
razmeroma velike razlike v povprečni pogostosti 
vožnje po javnih cestah na Pohorju. Takšna vožnja 
je zmerno pogosta le med vozniki štirikolesnikov, 
med katerimi se po njih pogosto ali zelo pogosto vozi 
polovica. Takšnih anketirancev je med vozniki enduro 
oziroma motokros motorjev le petina. Še redkejša je 
vožnja po javnih cestah med vozniki motornih sani, 
saj se skoraj polovica nikoli ne vozi po njih.

Zajc, P., Berzelak, J., Gulič, J., Štruc, S., Medved, L., Gradišnik, B.: Problematika voženj z motornimi vozili  
v naravnem okolju na primeru Pohorja
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Slika 9: Običajna pogostost vožnje posamezne vrste vozila v sezoni po Pohorju za namene preživljanja prostega časa
Figure 9: Usual driving frequency of an individual vehicle type used for spending free time in the season on the 
Pohorje Hills

Preglednica 4: Povprečne ocene pogosti vožnje v različnih delih prostora na območju Pohorja po vrstah vozil
Table 4: Mean assessments of driving frequency in diverse space parts in the Pohorje area by vehicle type

Enduro/motokros motor Štirikolesnik Motorne sani

Deli  
prostora

Povprečna ocena
(st. odklon) Število Povprečna ocena

(st. odklon) Število Povprečna ocena
(st. odklon) Število

Javne ceste 2,2
(1,6) 30 3,1

(1,6) 48 1,3
(1,4) 22

Gozdne 
ceste

3,8
(1,1) 30 3,8

(1,2) 48 3,4
(1,9) 22

Gozdne 
vlake

3,6
(1,5) 29 3,1

(1,5) 48 3,1
(2,1) 23

Poljske poti 2,6
(1,4) 29 2,4

(1,6) 48 2,2
(1,9) 22

Planinske 
poti ipd.

2,6
(1,9) 29 1,9

(1,5) 48 1,7
(1,9) 23

Brezpotja 3,0
(1,8) 30 2,0

(1,8) 48 2,8
(2,0) 24

Vodotoki 2,4
(2,0) 30 1,6

(1,6) 48 1,0
(1,7) 22

Za izračun povprečij so bile odgovorom pripisane vrednosti od 0 (nikoli) do 5 (zelo pogosto). 
Višja vrednost tako pomeni večjo pogostost vožnje.
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Slika 10: Ocene pogostosti vožnje v različnih delih prostora na območju Pohorja po vrstah vozil
Figure 10: Assessments of driving frequency in diverse space parts in the Pohorje Hills area by vehicle types
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Preglednica 5: Deleži anketirancev, ki so izbrali posamezen razlog privlačnosti Pohorja za vožnjo z motornimi 
vozili; po vrstah vozil.
Table 5: Shares of respondents choosing an individual reason for attraction of the Pohorje Hilla for motorized vehicle 
driving; by vehicle types.

Enduro/motokros 
motor Štirikolesnik Motorne sani

Razlog* Delež Število Delež Število Delež Število

Tereni 85 % 27 84 % 41 84 % 21

Razgledi 50 % 16 69 % 34 44 % 11

Neposeljenost 47 % 15 35 % 17 44 % 11

Majhna verjetnost  
nadzora prepovedi vožnje 13 % 4 6 % 3 4 % 1

Bližina domu 53 % 17 43 % 21 48 % 12

Drugi razlogi 3 % 1 8 % 4 16 % 4

Skupaj - 32 - 49 - 25

* Anketiranci so lahko izbrali enega ali več razlogov. Vsota deležev pri posamezni vrsti motornega vozila zato presega 100 %.

Skupine voznikov so si bistveno bolj podobne 
pri pogostosti vožnje po gozdnih cestah. Po njih 
se pogosto ali zelo pogosto vozi približno dve 
tretjini voznikov motorjev in motornih sani ter 
dobrih 70 % voznikov štirikolesnikov. V pov-
prečju je pogostost med vozniki motornih sani 
nekoliko nižja, saj se jih 15 % nikoli ne vozi po 
takšnih cestah.

Med motoristi je pogostost vožnje po gozdnih 
vlakah zelo podobna pogostosti vožnje po gozdnih 
cestah, med vozniki štirikolesnikov in motornih 
sani pa je nekoliko manjša. Dobra petina slednjih 
se nikoli ne vozi po gozdnih vlakah.

Pogostost vožnje po poljskih poteh se med 
skupinami voznikov ne razlikuje bistveno. Deleži 
voznikov, ki se po njih vozijo pogosto ali zelo 
pogosto, so si med skupinami zelo podobni. 
Podobno velja za deleže voznikov motorjev in 
štirikolesnikov, ki se po teh poteh vozijo redko 
oziroma zelo redko. Med vozniki motornih sani 
je ta delež  manjši zaradi izrazito večjega deleža 

anketirancev, ki se nikoli ne vozijo po poljskih 
poteh, kar se odraža tudi v  manjši povprečni 
pogostosti vožnje.

Vožnja po planinskih in podobnih poteh je v 
povprečju najpogostejša med vozniki motorjev, 
čeprav se tudi med njimi po teh poteh pogosto 
ali zelo pogosto vozi manj kot polovica anketi-
rancev, zelo redko pa skoraj tretjina. Med vozniki 
drugih dveh vrst vozil se jih skoraj dve tretjini po 
teh poteh vozi redko, zelo redko ali nikoli. Delež 
anketirancev, ki se nikoli ne vozijo po planinskih 
poteh, je največji med vozniki motornih sani 
(skoraj 40 %).

V povprečju pogostejša kot vožnja po planin-
skih poteh je med vsemi skupinami voznikov 
vožnja po brezpotjih. Njena pogostost je zelo 
podobna med vozniki motorjev in motornih sani: 
v obeh skupinah se po brezpotjih pogosto ali zelo 
pogosto vozi približno 45 % anketirancev, redko 
ali zelo redko pa nekaj manj kot 30 %. Takšna 
vožnja je bistveno manj pogosta med vozniki 
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Preglednica 7: Povprečne ocene strinjanja z različnimi trditvami glede urejanja vožnje z motornimi vozili;  
po vrstah vozil
Table 7: Mean assessments of approving diverse statements regarding motorized vehicle driving regulation;  
by vehicle types

Preglednica 6: Deleži anketirancev, ki so seznanjeni s prepovedjo vožnje v naravnem okolju oziroma vključenostjo 
Pohorja v omrežje Natura 2000; po vrstah vozil.
Table 6: Shares of respondents familiar with the ban of off-road driving or, respectively, inclusion of the Pohorje Hills 
in Natura 2000 network; by vehicle types.

Enduro/ 
motokros motor Štirikolesnik Motorne sani Skupaj

Ukrep Delež Število Delež Število Delež Število Delež Število

Seznanjenost s prepovedjo 
vožnje v naravnem okolju 

na Pohorju
81 % 25 71 % 32 80 % 20 75 % 57

Seznanjenost z  
vključenostjo Pohorja  
v omrežje Natura 2000

58 % 18 53 % 24 65 % 17 58 % 44

Skupaj - 31 - 45 26 76

Enduro/motokros 
motor Štirikolesnik Motorne sani

Trditev o urejanju vožnje
Povprečna 

ocena
(st. odklon)

Število
Povprečna 

ocena
(st. odklon)

Število
Povprečna 

ocena
(st. odklon)

Število

Pripravljen plačati za 
vožnjo po urejenih in 

legalnih površinah

3.9
(1.5) 29 3.5

(1.5) 48 4.0
(1.5) 25

Če bi bilo več urejenih in 
legalnih poti  ter površin, 

bi se več vozil po njih.

4.4
(1.1) 29 4.1

(1.3) 47 4.0
(1.5) 25

Če bi se globa za vožnjo 
po prepovedanih  

površinah zelo povečala, 
bi se manj vozil po njih.

2.1
(1.4) 30 2.5

(1.5) 43 2.4
(1.6) 23

Če bi za prekršek vožnje 
po prepovedanih  

površinah uvedli ukrep 
odvzema vozila, bi se  

manj vozil po njih.

2.1
(1.4) 30 2.7

(1.5) 42 2.4
(1.7) 23
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štirikolesnikov, saj se jih po brezpotjih pogosto ali 
zelo pogosto vozi manj kot 30 %, podoben delež 
pa se jih po brezpotjih ne vozi nikoli.

Vožnja po vodotokih je na splošno redka. 
Predvsem to velja za voznike motornih sani, med 
katerimi se jih približno dve tretjini nikoli ne vozi 
po tem delu prostora. Med vozniki štirikolesnikov 
se po vodotokih pogosto vozi približno petina, 
približno 40 % pa nikoli. V povprečju je takšna 
vožnja nekoliko pogostejša med anketiranimi 
vozniki motorjev, katerih se po vodotokih pogosto 
ali zelo pogosto vozi dobra tretjina, dobra četrtina 
pa redko ali zelo redko oziroma nikoli.

Tereni so največkrat navedeni kot razlog pri-
vlačnosti Pohorja za vožnjo z motornimi vozili 
med vsemi tremi skupinami voznikov (pregle-
dnica 5). Predvsem med vozniki štirikolesnikov 
so zelo pogost dejavnik privlačnosti Pohorja tudi 
razgledi. Vozniki enduro oz. motokros motorjev 
ter motornih sani pa so nekoliko pogosteje kot 
vozniki štirikolesnikov navajali neposeljenost 
območja ter bližino domu.

Majhna verjetnost nadzora vožnje je med 
vsemi skupinami voznikov redko izpostavljena 
kot razlog privlačnosti Pohorja za vožnjo. Čeprav 
ta razlog razmeroma pogosteje navajajo vozniki 
motorjev, so ob upoštevanju majhnega absolutnega 
števila anketirancev majhne dejanske razlike med 
skupinami.

Tri četrtine anketirancev je poročalo, da so 
seznanjeni s prepovedjo vožnje v naravnem 
okolju na Pohorju (preglednica 6). Med vozniki 
enduro oz. motokros motorjev in motornih sani 
je takšnih anketirancev približno 80 %, med 
vozniki štirikolesnikov pa je delež nekoliko 
manjši. Seznanjenost z vključenostjo Pohorja v 
omrežje Natura 2000 je manjša, vendar je s tem 
ukrepom še vedno seznanjena več kot polovica 
vseh anketirancev. Delež je nekoliko večji med 
vozniki motornih sani.

Mnenje o različnih ukrepih za urejanje vožnje 
z motornimi vozili so anketiranci izražali na pet-
stopenjski lestvici strinjanja s štirimi trditvami. Pri 
tem ocena ena pomeni, da se anketiranec sploh 
ne strinja, pet pa da se povsem strinja. Povprečne 
ocene strinjanja s trditvami (preglednica 7) in tudi 
porazdelitve posameznih ocen so med vozniki 
vseh vrst vozil precej podobne.

Anketiranci izražajo razmeroma veliko pripra-
vljenost plačila za vožnjo po takšnih površinah. 
S plačilom se povsem ali pretežno strinja več kot 
70 % voznikov enduro oz. motokros motorjev in 
motornih sani ter le malo  manjši delež voznikov 
štirikolesnikov. Med slednjimi je sicer manj popol-
nega strinjanja s takšnim ukrepom in nekoliko 
več nestrinjanja.

Vozniki vseh vrst motornih vozil so si tudi 
razmeroma enotni, da bi se več vozili po ureje-
nih in legalnih površinah, če bi bilo na voljo več 
takšnih površin. S tem se pretežno ali povsem 
strinja skoraj 80 % voznikov motorjev in dobrih 
70 % voznikov drugih dveh vrst vozil. Med vozniki 
motornih sani je sicer  večji delež anketirancev, ki 
se ne strinjajo s to trditvijo (slabih 30 %).

Med vsemi skupinami voznikov pa je nestri-
njanje z vplivom strožjih kazenskih ukrepov na 
pogostost vožnje po prepovednih površinah. 
Povprečne ocene in strukture odgovorov so zelo 
podobne tako za višje kazni kot tudi za ukrep 
odvzema vozila. Vozniki štirikolesnikov se v 
nekoliko večji meri strinjajo z učinkom ukrepa 
odvzema vozila kot z učinkom višjih kazni. Med 
vozniki drugih vrst vozil pa je razlika predvsem v 
nekoliko večji polarizaciji mnenj, pri čemer je do 
učinka odvzema vozila manjši del anketirancev 
zavzel nevtralno mnenje kot do učinka višjih kazni.

4 ZAKLJUČKI
4 CONCLUSIONS

Pridobljeni podatki o prostorski razporeditvi, 
frekvenci voženj in značilnostih voženj na podlagi 
mnenj voznikov motornih vozil so nakazali, da 
vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju na 
območju Pohorja ni redka. Pridobljene podatke 
smo marca 2016 predstavili na nacionalnem 
posvetu, ki je potekal v Slovenj Gradcu, udeležilo 
se ga je okoli 70 udeleženk in udeležencev, med 
drugimi predstavniki: lastnikov zemljišč, Zavoda 
za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo 
narave, občin, nevladnih organizacij (planinci, 
lovci …), uporabnikov – voznikov motornih 
vozil, turističnega gospodarstva, policije, pristoj-
nih inšpekcijskih služb, Ministrstva za okolje in 
prostor, Službe vlade RS za razvoj in kohezijsko 
politiko, Triglavskega narodnega parka, RRA 
Koroške ter zainteresirane javnosti.
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V diskusiji posveta se je potrdilo, da je težava 
kompleksna. Na podlagi diskusije in pridobljenih 
podatkov smo oblikovali morebitne ukrepe, ki 
smo jih strnili v naslednje sklope:
•	 na	državni	ravni	je	treba	urediti	evidentiranje	 
 (registracije) motornih vozil, namenjenih  
 vožnji v naravnem okolju – kar  bi morala  
 država po Zakonu o ohranjanju narave (2004)  
 narediti najkasneje do 31. 12. 2016, vendar se  
 to ni zgodilo;
•	 odpraviti	je	treba	nepravilnost	z	nesorazmerno		 
 majhnimi prekrški za vožnjo z motornimi  
 vozili v naravnem okolju;
•	 na	regionalnem	ali	državnem	nivoju	je	treba	 
 začeti iskati prostor/prostore, kjer bi tovrstna  
 vožnja z motornimi vozili lahko potekala in bi  
 to bilo sprejemljivo z družbenega vidika in  
 vidika varstva narave – pri tem je treba  
 upoštevati pričakovanja uporabnikov ter  
 specifičnost posameznih zvrsti voženj;
•	 na	ožjem	območju	Pohorja	je	smiselno	začeti	 
 s postopki za ustanovitev zavarovanega  
 območja, kje bi bilo mogoče učinkoviteje  
 izvajati naravovarstveni nadzor;
•	 treba	je	sistematično	izobraževati,	ozaveščati	 
 ter graditi strpnost med različnimi uporabniki  
 prostora ter zavedanje, da sta prostor in naravno  
 okolje eden izmed pomembnejših naravnih  
 virov v Sloveniji;
•	 v	širšem	družbenem	kontekstu	si	je	smiselno	 
 prizadevati za razvoj turizma v skladu z Zeleno  
 shemo slovenskega turizma, ki gradi na  
 naravnih danostih in spoštovanju narave kot  
 eni izmed prioritet razvoja Slovenije in s tem  
 Pohorja.

Junija 2017 je na Kopah na Pohorju ponovno 
potekal posvet o problematiki vožnje z motor-
nimi vozili v naravnem okolju. Posvet je v okviru 
bilateralnega sodelovanja v okviru Programa 
finančnega mehanizma EGP 2009–2014 orga-
niziral Zavod za gozdove Slovenije, Območna 
enota Slovenj Gradec. Posveta se je udeležilo 
skoraj  sto udeleženk in udeležencev. Po letu od 
predlaganih možnih ukrepov na nacionalnem 
posvetu v Slovenj Gradcu leta 2016 so ugotavljali, 
da težava ostaja  enako pereča, saj se na področju 
predlaganih sprememb pravne ureditve, izvajanja 

neposrednega nadzora v naravi ter vzpostavljanja 
območij za vožnjo z motornimi vozili v naravnem 
okolju ni kaj spremenilo. 

5 POVZETEK
V Sloveniji je vožnja z vozili na motorni ali drug 
lasten pogon v naravnem okolju prepovedana 
(Zakon o ohranjanju narave, 2004). Policisti se 
srečujejo s težavami pri poostrenih nadzorih 
naravnega okolja, ki izhajajo iz težko dostopnih 
terenov, neupoštevanja policistovih zakonitih 
ukazov kršiteljem kot tudi neprimerne opreme 
(Hanžekovič, 2015; SUPORT …, 2016). 

Znaten del Pohorja je prepoznan kot nara-
vovarstveno pomembno območje na državni in 
evropski ravni – med drugim spada v vseevropsko 
omrežje Natura 2000. Hkrati je Pohorje privlačno 
območje za nabiralništvo in preživljanje prostega 
časa, tudi za vožnjo z motornimi vozili v naravnem 
okolju (Daneu in Gulič, 2010). Številni interesi na 
omejenem območju terjajo aktivno upravljanje in 
usklajevanje.

V okviru projekta SUPORT – trajnostno upra-
vljanje Pohorja smo poskusili oceniti prostorsko 
razporeditev, frekvence voženj ter značilnosti 
voženj na podlagi mnenj voznikov motornih 
vozil v naravnem okolju. Projektno območje je 
obsegalo 25.771 ha ovršnega dela Pohorja med 
Klopnovrškimi barji in Malo Kopo. 

Evidentiranje prostorske razporeditve je  potekalo 
s pomočjo ekspertne ocene revirnih gozdarjev na 
podlagi spletnega pregledovalnika GIS. Revirni 
gozdarji so vožnjo z enduro oz. motokros motorji 
ter štirikolesniki evidentirali na 5.526 ha, vožnjo 
z motornimi sanmi pa na 795 ha projektnega 
območja. 

Frekvenco voženj smo ugotavljali z metodama 
magnetometrskih senzorjev elektronskih števcev 
ter s sprožilnimi kamerami. Poudarek je bil na 
vožnji z motornimi sanmi v zimski sezoni v letih 
2015 in 2016. Pridobljeni podatki nakazujejo, da 
je okoli tretjina vseh prehodov  potekala v soboto, 
skoraj polovica prehodov pa je bila v temnem delu 
dneva med četrto popoldan in osmo uro zjutraj. 

Značilnostih voženj na podlagi mnenj voznikov 
motornih vozil smo ugotavljali na podlagi spletnega 
anketiranja. Ciljna populacije ankete so bili posa-
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mezniki, ki so se v zadnjih dveh letih za namene 
preživljanja prostega časa na Pohorju vozili z vsaj 
eno izmed treh vrst motornih vozil: enduro oz. 
motokros motorjem, štirikolesnikom ali motor-
nimi sanmi. V anketi je skupno sodelovalo 173 
anketirancev. V nadaljnjo analizo so bili vključeni 
le tisti, ki so v zadnjih dveh letih svoj prosti čas 
kdaj preživljali na Pohorju in se v tem obdobju tam 
za namene preživljanja prostega časa tudi vozili z 
vsaj eno izmed treh vrst motornih vozil. Obema  
določiloma je ustrezalo 91 anketirancev. Anketni 
vprašalnik je zajemal tematske sklope vprašanj:
•	 pogostost	vožnje	različnih	vrst	motornih	vozil	 
 (enduro oz. motokros motorjev, štirikolesnikov  
 in motornih sanil) na splošno ter na območju  
 Pohorja,
•	 privlačnost	vožnje	po	različnih	delih	prostora	 
 in pogostost vožnje po takih delih prostora na  
 območju Pohorja, 
•	 razlogi	 za	 privlačnost	 Pohorja	 za	 vožnjo	 z	 
 motornimi vozili,
•	 mnenja	 o	 potencialnih	 ukrepih	 za	 urejanje	 
 vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju,
•	 seznanjenosti	z	naravovarstvenimi	ukrepi	na		 
 območju Pohorja ter
•	 nekatera	splošna	vprašanja.

Pomembno je opozoriti, da vzorec posamezni-
kov, vključenih v analizo spletnega anketiranja, 
ne omogoča statistično veljavnega posploševanja 
rezultatov na populacijo. Pri interpretaciji rezul-
tatov se je zlasti pomembno izogibati sklepom 
o dejanski pogostosti opazovanih značilnosti  v 
populaciji. Zbrane podatke je smiselno analizirati 
in interpretirati predvsem  glede informativnega 
vpogleda in primerjave posameznih vidikov 
vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju za 
posameznike, ki so sodelovali v raziskavi. Rezultati 
so lahko uporabni tudi za usmerjanje morebitnih 
nadaljnjih raziskav problematike. 

Ocene o prostorski razporeditvi, frekvenci 
voženj ter značilnostih voženj na podlagi mnenj 
voznikov motornih vozil v naravnem okolju smo 
marca 2016 predstavili na nacionalnem posvetu, 
ki je potekal v Slovenj Gradcu. Na podlagi prido-
bljenih podatkov in diskusije posveta smo obli-
kovali morebitne  ukrepe na področju potrebnih 
sprememb pravne ureditve, neposrednega nadzora 

v naravi ter vzpostavljanja območij za vožnjo z 
motornimi vozili v naravnem okolju.

Junija 2017 je na Kopah na Pohorju ponovno 
potekal posvet o problematiki vožnje z motornimi 
vozili v naravnem okolju. Po letu od predlaga-
nih možnih ukrepov na nacionalnem posvetu 
v Slovenj Gradcu leta 2016 smo ugotavljali, da 
ostaja  težava enako pereča, saj se na področju 
predlaganih sprememb pravne ureditve, izvajanja 
neposrednega nadzora v naravi ter vzpostavljanja 
območij za vožnjo z motornimi vozili v naravnem 
okolju ni kaj spremenilo.

5 SUMMARY

Driving motor vehicles or other self-propulsion 
vehicles in natural environment is forbidden in 
Slovenia (Nature Conservation Act, 2004). The 
police face problems in tighter controls of natural 
environment that originate in inaccessible terrains, 
noncompliance with legal police officer’s orders to 
the offenders as well as inappropriate equipment 
(Hanžekovič, 2015; SUPORT …, 2016). 

A substantial part of Pohorje is determined 
as an environmentally important area on both 
the country and European level – it also belongs 
into the Pan-European network Natura 2000. At 
the same time, the Pohorje Hills is an attractive 
area for gathering and free time activities, also for 
off-road motorized vehicle drivings (Daneu and 
Gulič, 2010). Numerous interests in the limited 
area require active management and coordination.

In the framework of the SUPORT project – 
sustainable management of the Pohorje Hills we 
tried to assess spatial distribution and frequency 
of drivings as well as driving characteristics on the 
basis of the opinions of the off-road motorized 
vehicles drivers. Project area covered 25.771 ha 
of the upper Pohorje Hills part between Klopni 
vrh marshes and Mala Kopa. 

Recording of the spatial distribution took place 
with the help of expert assessment by the district 
foresters on the basis of the GIS web browser. Dis-
trict foresters recorded enduro or motocross and 
four-wheeler driving on 5.526 ha and snowmobile 
driving on 795 ha of the project area. 

We determined driving frequency using the 
electronic counters’ magnetometer sensors and 
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motion activated camera methods. The stress 
was laid on the snowmobile drivings in winter 
seasons 2015 and 2016. The acquired data indicate 
that around a third of all passages took place on 
Saturdays and almost a half of passages occurred 
in the dark part of the day between four p.m. and 
eight a.m. 

Driving characteristics based on opinions of 
motorized vehicle drivers were determined on 
the basis of web survey. Target population of the 
survey consisted of individuals, who were driving 
at least one of the three types of motorized vehi-
cles: enduro or motocross motor, four-wheeler or 
snowmobile for spending their free time on the 
Pohorje Hills in the last two years.  A total of 173 
respondents participated in the survey. Further 
analysis included only the ones who occasionally 
spent their free time on the Pohorje Hills in this 
period and drove at least one of the three types of 
motorized vehicles for spending their free time. 91 
respondents complied with both provisions. The 
survey comprised the following themed complexes:
•	 frequency	of	diverse	types	of	motorized	vehicles	 
 (enduro or motocross motors, four-wheelers  
 and snowmobiles) in general and in the Pohorje  
 Hills area,
•	 attraction	of	driving	on	diverse	parts	of	 the	 
 space and driving frequency on such parts of  
 the space on the the Pohorje Hills area,
•	 reasons	for	the	attraction	of	the	Pohorje	Hills	 
 for driving with motorized vehicles,
•	 opinions	about	potential	actions	for	regulating	 
 off-road motorized vehicle driving,
•	 familiarity	with	 environmental	measures	 in	 
 the Pohorje Hills area and
•	 some	general	questions.

It is important to draw attention to the fact, 
that the sample of individuals, included into 
the analysis of the web survey, does not enable 
a statistically valid generalization of the results 
to the population. Interpreting the results, it is 
especially important to avoid conclusions about 
actual frequency of the observed characteristics 
in the population. It makes sense to analyze and 
interpret the gathered data mainly with regard to 
the informative insight and comparison of diverse 
aspects of the off-road motorized vehicle driving 

for the individuals participating in the survey. The 
results may also be useful for directing potential 
new researches of the problematics.

Assessments about spatial distribution, driving 
frequency, and driving characteristics on the basis 
of the off-road motorized vehicle drivers were 
presented in March 2016 at the national conference 
in Slovenj Gradec. On the basis of acquired data 
and the discussion at the conference, we formed 
potential measures in the field of the necessary 
changes of the legal system, direct control in 
nature, and establishing the off-road motorized 
vehicle driving areas. 

In June 2017, a conference about off-road 
motorized vehicle driving problematics took 
place again on the Pohorje Hills. A year after 
the proposed possible measures at the national 
conference in Slovenj Gradec in 2016 we found, 
that the topical issue did not lessen, since there 
were not many changes in the field of the proposed 
changes of the legal system, performing direct 
control in nature, and establishing areas for the 
off-road motorized vehicle driving. 
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Na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvajamo 
periodično zbiranje podatkov o odkupnih cenah 
gozdnih lesnih sortimentov v sklopu javne goz-
darske službe. S spremljanjem cen lesa smo začeli 
v letu 2017. Glede na dober odziv podjetij bomo 
spremljanje cen nadaljevali tudi v letu 2018. Prva 
analiza cen z objavo je bila izvedena v februarju 
2018. Največja prednost našega zbiranja cen je v 
tem, da se cene zbirajo po sortimentih in drevesnih 
vrstah (ali skupinah drevesnih vrst – odvisno od 
sortimenta), kar omogoča primerljivost v posa-
meznem letu in med leti. 

Letošnjo prvo spletno anketo namenjeno zbi-
ranju odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov 
smo izvedli med 31. 1. in 15. 2. 2018. Podatke 

Odkupne cene lesa na kamionski cesti
GDK 737(497.4)

je posredovalo 27 podjetij, ki se ukvarjajo z 
odkupom gozdnih lesnih sortimentov. Glede na 
količino letnega odkupa so sodelovala različno 
velika podjetja: odkup do 10.000 m3 – 11 podjetij, 
odkup med 10.000 m3 in 30.000 m3 – 11 podjetij, 
odkup med 30.000 m3 in 50.000 m3 – 1 podjetje, 
odkup nad 50.000 m3 – 4 podjetja.

Cene smo ločili na cene za sortimente iglav-
cev, cene za sortimente listavcev ter cene lesa za 
kurjavo. V grafih je prikazana povprečna cena 
s standardnim odklonom. Vse podane cene so 
v €/m3. Cene ne vključujejo 22 % stopnje DDV. 
Celotna analiza odkupnih cen gozdnih lesnih 
sortimentov je objavljena na wcm.gozdis.si/novice.

Slika 1: Cene hlodov iglavcev, februar 2018
A (brez napak, »mizarska roba«), B (I. klasa),C (II. klasa), D1 (III. klasa), D2 (embalaža)

Cene sortimentov iglavcev
V nadaljevanju podajamo povprečne cene s standardnim odklonom, ki so jih podjetja posredovala 
za sortimente iglavcev.
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Slika 2: Cene lesa za celulozo in plošče, cene brusnega lesa (€/m3)

Slika 3: Cene hlodovine bukve, februar 2018
Kakovostni razredi B, C in D sledijo nekdanji delitvi JUS za hlodovino (I, II. in III).
Bukev: kakovostni razred A1: hlodi za proizvodnjo rezanega furnirja; 
             kakovostni razred A2: hlodi za proizvodnjo luščenega furnirja (''luščenci'')

Cene sortimentov listavcev
V nadaljevanju podajamo povprečne cene s standardnim odklonom, ki so jih podjetja posredovala 
za listavce. V primerjavi s preteklim obdobjem (jesen 2017) so se cene najbolj povečale pri cenah 
hlodovine hrasta in bukve ter lesa listavcev slabše kakovosti.
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Slika 4: Cene hlodovine hrasta, februar 2018
Hrast (graden, dob): hrast s srednjim premerom nad 50 cm, hrast s srednjim premerom do 50 cm
Kakovostni razredi B, C in D sledijo nekdanji delitvi JUS za hlodovino (I, II. in III).
Graden/Dob: kakovostni razred F1: hlodi za proizvodnjo furnirja prve kakovosti (nekdanji JUS F1)
         kakovostni razred F2:  hlodi za proizvodnjo furnirja druge kakovosti (nekdanji JUS F2)

Cene lesa za kurjavo
V spletni anketi smo podjetja vprašali o cenah lesa listavcev za kurjavo. Cene je podalo 14 podjetji, 
katerih povprečna cena je znašala 46,5 €/m3.   

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne 
ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodno-
sti. Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov bomo spremljali najmanj dvakrat letno in jih redno 
objavljali na naši spletni strani http://wcm.gozdis.si/. 

Tina Jemec in mag. Mitja Piškur, 
Gozdarski inštitut Slovenije
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Močan vetrolom decembra 2017 je po podatkih 
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) poškodoval 
petino slovenskih gozdov. Poškodovanih je bilo 
preko 2,2 milijona m3 drevja, od tega približno 
polovica v državnih gozdovih. Po površini priza-
detih gozdov močno izstopa kočevsko območje s 
poškodovanimi 69 % gozdnimi površinam, močno 
poškodovani so tudi gozdovi na Notranjskem in 
Koroškem. 

Po naših ocenah je bilo v vetrolomu poškodo-
vanih preko 60% vseh površin državnih gozdov. 
Na Kočevskem je bilo prizadetega gozda skoraj 
70 %, kar predstalja približno 500.000 m3 lesa, na 
Notranjskem pa je preko 460.000 m3 poškodo-
vanega lesa, kar predstavlja več kot štirikratnik 
obsega letne sečnje. V državnih gozdovih je bilo 
skupaj poškodovanega 1,1, milijona m3 lesa, to je 
skoraj enoletni obseg predvidenega poseka. Po 
terenskem ogledu je mogoče predvidevati, da 
bodo končne ocene poškodovanosti še višje, saj 

Pospešena sanacija državnih gozdov, poškodovanih v vetrolomu
GDK 421.1:23+922

Slika 1: Stanje po vetrolomu v Loški dolini, dne 6.4.2018 (foto: arhiv SiDG)

so se zaradi obilnih padavin podrla še dodatna 
drevesa.

V SiDG smo sanacijo načrtovali takoj po 
vetrolomu, a se je sam začetek sanacije zaradi 
snega žal zamaknil za skoraj 2 meseca. V času 
obilnih snežnih padavin smo delali le na okoli 
30 % običajnih zmogljivosti, čeprav bi glede na 
obseg vetroloma in roke za sanacijo dela morali 
izvajati s polnimi zmogljivostmi. Sanacijo gozdov 
dodatno otežujejo omejitve na gozdnih in ostalih 
cestah, kjer zaradi omejitev nastajajo težave s 
prevozi lesa. 

Kljub izredno omejenim možnosti izvajanja 
sečnje v februarju in marcu nismo mirovali. V 
SiDG smo takoj po vetrolomu sprejeli več ukre-
pov, katerih glavni namen je bil zagotovili čim 
hitrejšo sanacijo poškodovanih državnih gozdov:
•	 Takoj	po	nastanku	škode	smo	ustavili	večino	 
 izvajanja rednih sečenj ter preusmerili  
 zmogljivosti v sanacijo poškodovanih gozdov.  
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 Da bi kolikor je le mogoče omejili gradacijo  
 podlubnikov, smo se prednostno posvetili  
 sanaciji poškodovanih iglavcev.
•	 Uskladili	smo	program	sanacije	poškodovanih	 
 gozdov glede na nujnost, povzročanje drugih  
 nevarnosti ter ostale prioritete po sanaciji.
•	 Z	ureditvijo	gozdnih	cest	smo	omogočili	dostop	 
 v gozdove in povečali prepustnost.
•	 Zaradi	zagotovitve	dodatnih	zmogljivosti	smo	 
 izvajalce iskali tudi preko odprtega postopka  
 na evropskem trgu in ne samo preko že  
 sklenjenega okvirnega sporazuma z izvajalci,  
 ki smo jim priznali usposobljenost. 
•	 Da	bi	zagotovili	čim	bolj	učinkovito	sanacijo,	 
 smo javna naročila prilagodili načinu izvedbe.  
 Na delih, kjer je možna strojna sečnja, smo od  
 izvajalcev zahtevali zagotovitev strojne sečnje,  
 ki zagotavlja večjo varnost pri izvedbi del in  
 večjo učinkovitost sanacije. Na predelih, kjer  
 strojna sečnja ni možna, smo predvideli druge  
 načine izvajanja sečnje in spravila. Posebej smo  
 predpisovali specifične vrste spravila lesa, kot  
 je na primer žičniško spravilo na terenih, kjer  
 druge tehnologije izvedbe del ne omogočajo. 
•	 Po	 prevzemu	 gozdarske	 dejavnosti	 od	 naše	 
 hčerinske družbe Snežnik dela v poškodovanih  
 gozdovih izvajamo tudi z lastnimi zmoglji- 
 vostmi gozdne proizvodnje. 
•	 Zagotovili	 smo	 dodatne	 zmogljivosti	 za	 
 skladiščenje gozdno-lesnih sortimentov, kar  
 bo omogočilo hitrejši odvoz lesa iz gozda.

Izvedba sanacije je odvisna predvsem od:

- obsega poškodovanih gozdov, kar se kaže tako  
 v obsegu kubičnih metrov poškodovanih dreves  
 kot tudi v poškodovani površini gozdov, 
- omejenih zmogljivosti na trgu za posek in  
 prevoz lesa, 
- omejenih možnosti pri prodaji lesa iz poško- 
 dovanih gozdov, 
- omejenih zmogljivosti cest in gradbenih del  
 na nekaterih cestah, kar ponekod močno otežuje  
 izvoz lesa,
- povečane previdnosti ob nevarnosti dela zaradi  
 prelomljenih, nagnjenih in podrtih dreves.

Načrtujemo, da bomo večji del gozdov sanirai 
do sredine leta, v celoti pa do konca letošnjega 
leta. Prednost imajo gozdovi iglavcev, ki jih ogro-
žajo gradacije podlubnikov. Pričakujemo, da bo 
poleg sanacijske sečnje po vetrolomu tudi letos 
potrebna sanitarna sečnja zaradi prenamnožitve 
podlubnikov. 

Sanaciji poškodovanih dreves bomo prilagodili 
tudi program prodaje gozdno-lesnih sortimentov. 
Predelovalcem lesa, s katerimi smo letos podpisali 
dolgoročne prodajne pogodbe, bomo prednostno 
prodajali tudi les iz poškodovanih gozdov. Glede 
na Pravila družbe SiDG o načinu in merilih za 
prodajo gozdno lesnih sortimentov bomo lahko 
tem kupcem ponudili do 40 % povečanje količin 
pri hlodovini smreke in jelke ter ostali oblovini. 
Preostali del prodaje gozdno-lesnih sortimentov, 
ki bodo posledica sanacije poškodovanih gozdov, 
bomo izvedeli z novimi postopki javnih naročil.

PE
Prilagojen kmetijski 
traktor, zgibnik in 

forwarder
Strojna sečnja Žičnica

Kočevje 76 13 0

Postojna 147 12 7

Ljubljana 24 2 5

Maribor 31 3 2

Skupaj 278 30 14

Dnevna zmogljivost poseka v državnih gozdovih trenutno znaša 12.800 m3, izvajamo pa jo z nasle-
dnjimi kapacitetami zunanjih in lastnih izvajalcev:
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Pod vodstvom državnega sekretarja mag. 

Marjana Podgorška z ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano se je 6. aprila na 12. 
terenski seji sestala koordinacijska skupina za 
sanacijo posledic vetroloma. Po seji so si člani 
skupine v Leskovi dolini in Snežniku ogledali 
delovišča, kjer poteka sanacija te naravne nesreče. 
Koordinacijska skupina je na seji ugotovila, da dela 
na terenu potekajo hitro in učinkovito. Koordi-
nacijska skupina sproti išče rešitve in odpravlja 
ozka grla v gozdno-lesni verigi za učinkovito 
sanacijo posledic vetroloma. Na terenu potekajo 
okrepljene aktivnosti svetovanja, izobraževanja ter 
povezovanja lastnikov poškodovanih gozdov za 
skupno izvedbo del v gozdovih z usposobljenimi 
izvajalci. Izvaja se tudi program demonstracij 
varnega dela v gozdu v razmerah naravnih ujm na 
vseh območnih enotah ZGS, ki so bile prizadete 
v vetrolomu.

Trenutno je pri izvedbi ukrepov sanacije 
ključno, da se posek poškodovanih dreves iglav-
cev izvede čim prej, vendar na varen način. V 
naslednji fazi se bomo skupaj z državo in ZGS 
lotili obnove gozdov in tako pripomogli k ponovni 
biotski stabilnosti slovenskih gozdov ter omogočili 
normalno gospodarjenje z gozdovi. 

Za sofinanciranje načrtovanih del za sanacijo 
gozdov, ki so bili poškodovani v vetrolomu, 
bodo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano predvidoma namenili nekaj manj kot  
4 milijone evrov, medtem ko skupna ocena potreb-
nih vlaganj znaša okoli sedem milijonov evrov. 
Gozdove, državne in zasebne, bomo obnovili tudi 
z zasaditvijo okoli milijona sadik novih dreves. 

Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG)

Slika 2: Koordinacijska skupina za sanacijo posledic vetroloma, ki jo vodi državni sekretar MKGP Marjan  
Podgoršek, si je ogledala, kakšen je obseg poškodb in kako poteka sanacija (foto: arhiv SiDG).
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Podlubnik ali lubadar?
GDK 145.76 Ips typographus

Osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus) je 
eden najbolj poznanih organizmov v slovenskih 
gozdovih, saj povzroča obsežno propadanje smreke 
ne le v Sloveniji, ampak tudi širše v Evropi. Za 
to in za nekatere druge sorodne vrste, na primer 
šesterozobega smrekovega lubadarja (Pityogenes 
chalcographus), je v gozdarstvu uveljavljen izraz 
»lubadarji«, ki pa glede na veljavno sistematiko 
podlubnikov strokovno ni več ustrezen za poi-
menovanje te skupine hroščev.

Glede na najnovejše raziskave sorodstvenih 
odnosov so podlubniki bolj sorodni pravim 
rilčkarjem (Curculionidae), kot je to kazalo prej, 
zato je bila družina Scolytidae, ki je v preteklosti 
združevala podlubnike, uvrščena v družino pravih 
rilčkarjev kot poddružina podlubnikov (Curcu-
lionidae: Scolytinae). Posledično poddružine 
beljavarjev (Scolytinae), ličarjev (Hylesininae) in 
lubadarjev (Ipinae), ki so v preteklosti sestavljale 
družino podlubnikov, niso več veljavne sistemat-
ske kategorije. Uporaba izraza »lubadarji« za 
poimenovanje skupine podlubnikov, ki so včasih 
spadali v poddružino lubadarjev, zato danes ni 
več strokovno pravilen. 

Slika 1: Vrsta podlubnika - osmerozobi smrekov lubadar (foto: A. Kavčič)

Ko govorimo na splošno, oz. ko imamo v mislih 
več različnih vrst, je tako primerno uporabljati 
izraz »podlubniki«, izraz »lubadar« pa le kot del 
slovenskega imena določenih vrst podlubnikov, 
npr. osmerozobi smrekov lubadar in šesterozobi 
smrekov lubadar. 

Prav bi bilo, da gozdarska stroka osvoji novo 
terminologijo in jo pri svojem delu striktno upo-
rablja. Ne le v izogib zmedi pri poimenovanju, 
ampak bo na ta način pokazala svojo usmerjenost 
k napredku tudi na terminološkem področju 
gozdarstva. 

Več o sistematiki in pravilnem poimenovanju  
podlubnikov najdete v članku: Andreja KAVČIČ. 
2017. Usmeritve za pravilno rabo izrazov »pod-
lubnik« in »lubadar« ter najnovejša veljavna sis-
tematika podlubnikov. Novice iz varstva gozdov 
10: 19–21. URL: http://www.zdravgozd.si/nvg/
prispevek.aspx?idzapis=10-5.   

Andreja KAVČIČ
Gozdarski inštitut Slovenije,  

Oddelek za varstvo gozdov
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V Sloveniji gozdarji ne le smučamo, ampak tudi 
igramo košarko. Na turnirju v Poljanah nad Škofjo 
Loko smo domačini Kranjskega gozdarskega dru-
štva 14. aprila letos organizirali srečanje, ki so se 
ga udeležile štiri ekipe: poleg domače peterke so 
bili udeleženci še Kočevski medvedi, Gozdarski 
inštitut Slovenije (GIS) in Gozd Ljubljana.

Morda rezultati niso pomembni, ampak na 
igrišču se to ni poznalo. Borili smo se kot levi. V 
uvodnem srečanju smo Kranjčani premagali GIS 
(37:20), ki jim borbenosti ni manjkalo, morda 
nekaj centimetrov višine. V nadaljevanju je sledil 
hud boj za uvrstitev v finale in favorizirani Koče-
vski medvedi so podlegli novincu na teh tekmo-
vanjih Gozdu Ljubljana (34:43). Kot poraženci je 
ekipa iz Kočevja v boju za tretje mesto premagala 
GIS s 45:22, sledilo pa je napeto finale Kranjskim 
gozdarskim društvom in Gozdom Ljubljana. Po 
menjavah v vodstvu skozi vso tekmo je bil po izteku 

Košarkarski turnir
GDK 945.26(497.4)

Slika 1: Razglasitev rezultatov in podelitev pokalov

Gozdarstvo v času in prostoru

časa rezultat izenačen na 40, sledil je triminutni 
podaljšek in domačini smo slavili s 50:46. 

Tekme so bile končane, sledilo je še popoldan-
sko druženje ob kosilu, fotografiranje ter podelitev 
izvirnih lesenih pokalov. Tovrstno druženje je 
nujno potrebno, saj smo se srečali različni dele-
žniki v gozdarstvu, kar razen na športnih tekmo-
vanjih ni ravno pogosto. Pogrešali smo ekipe iz 
Postojne, Celja, Novega mesta in SiDG. Morda 
se bo tekmovanja udeležila katera od teh ekip na 
naslednjem turnirju v organizaciji Gozd Ljubljana. 
Še to: turnir je omogočilo podjetje Megales,d.o.o., 
sindikat ZGS, pa tudi Gozd Ljubljana in Kočevski 
medvedi so nakazali več od predvidene kotizacije. 
Zahvala njim, hvala pa tudi vsem tekmovalcem 
za sodelovanje.

Boštjan Škrlep, univ.dipl. inž. gozd. 
Zavod za gozdove Slovenije



GozdVestn 76 (2018) 4224

Gozdarstvo v času in prostoru

Gozdarski	vestnik,	LETNIK	76	•	LETO	2018	•	ŠTEVILKA	4 
Gozdarski vestnik, VOLUME 76 • YEAR 2018 • NUMBER 4

ISSN	0017-2723	/	ISSN	2536-264X 
UDK630*	1/9

Gozdarski vestnik je na Ministrstvu za kulturo vpisan 
v	razvid	medijev	pod	zap.	št.	610.

Glavni	urednik/Editor in chief: dr. Mitja Skudnik
Tehnični	urednik/Layout editor: dr. Polona Hafner

Uredniški	odbor/Editorial board 
Jurij Beguš, prof. dr. Andrej Bončina, prof. dr. Robert Brus, dr. Tine Grebenc,  

izr. prof. dr. David Hladnik, prof. dr. Miha Humar, Jošt Jakša, izr. prof. dr. Klemen Jerina,  
Janez Levstek, mag. Marko Matjašič, dr. Nenad Potočić, dr. Janez Prešern,  

prof. dr. Hans Pretzsch, dr. Klemens Schadauer, dr. Primož Simončič,  
Baldomir Svetličič, mag. Živan Veselič, Rafael Vončina
Dokumentacijska	obdelava/lndexing and classifcation 

Lucija Peršin Arifović, mag. Maja Peteh
Uredništvo	in	uprava/Editors address 

ZGDS,	Večna	pot	2,	1000	Ljubljana,	SLOVENIJA 
Tel.:	+386	(0)31	327	432 

E-mail:	gozdarski.vestnik@gmail.com 
Domača	stran:	http://zgds.si/gozdarski-vestnik/ 

TRR	NLB	d.d.	02053-0018822261
Poštnina	plačana	pri	pošti	1102	Ljubljana 
Letno	izide	10	številk/10 issues per year

Posamezna	številka	7,70	EUR. 
Letna	naročnina:	fizične	osebe	33,38	€,	za	dijake	in	študente	20,86	€,	 

pravne	osebe	91,80	€.
Gozdarski	vestnik	je	referiran	v	mednarodnih	bibliografskih	zbirkah/ 

Abstract from the journal are comprised in the international bibliographic databases: 
CAB Abstract, TREECD, AGRIS, AGRICOLA

Mnenja avtorjev objavljenih prispevkov nujno ne izražajo stališč založnika niti  
uredniškega	odbora/Opinions expressed by authors do not necessarily reflect 

the policy of the publisher nor the editorial board
Izdajo	številke	podprlo/Supported by 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tisk: Euroraster d.o.o. Ljubljana

Fotografija na naslovnici/ 
Front cover photography:  

P. Hafner

Slika: Štorklja v prekmurskih gozdovih (foto: A. Marinšek)







Gozdarski vestnik
ISSN 0017-2723

UDK 630* 1/9

Letnik 76, številka 5-6 Ljubljana, junij 2018

ZVEZA 

GOZDARSKIH 

DRUŠTEV 

SLOVENIJE

Lastnosti lesa  
lubadark

Pregled talnih  
lastnosti, ki vplivajo  

na poškodbe tal  
pri strojni sečnji 

Josip Koller - začetnik 
pogozdovanja krasa s 

črnim borom

Sredica: 
Iščemo karantenske 

 in druge gozdu 
nevarne organizme





GozdVestn 76 (2018) 5-6 225

Gozdarski vestnik, letnik 76 • številka 5-6 / Vol. 76 • No. 5-6
Slovenska strokovna revija za gozdarstvo / Slovenian professional journal for forestry 

 IŠČEMO KARANTENSKE IN   Barbara PIŠKUR
 DRUGE GOZDU NEVARNE  Rdeča pegavost borovih iglic (Dothistroma septosporum in  
 ORGANIZME  Dothistroma pini)
   Tine HaUPTman, Roman PavlIn, maja Jurc
   Ambrozijski podlubnik (Xylosandrus germanus)

 UVODNIK 226 mitja SKUDnIK
   Ali odkupna cena lubadark odraža uporabnost njihovega lesa?
  ZNANSTVENA RAZPRAVA 227 miha HUmaR, Davor KRžIŠnIK, Boštjan leSaR
   Lastnosti lesa lubadark 
   Properties of Bark Beetle Infested Wood
 PREGLEDNA ZNANSTVENA 237 Primož BRaTUn, milan KOBal
 RAZPRAVA  Pregled talnih lastnosti, ki vplivajo na poškodbe tal pri strojni sečnji 
   Forest Soil Properties, Relevant for Soil Damage During Forest Operation
 STROKOVNA RAZPRAVA 249 Franc PeRKO
   Josip Koller – začetnik pogozdovanja krasa s črnim borom 
   Josip Koller – the Pioneer of the Afforestation of Karst with the Black Pine
 GOZDARSTVO V ČASU 255 Simon ZIDaR, maarten De GROOT 
 IN PROSTORU  Invazivne tujerodne vrste ogrožajo naše gozdove –  
   projekt LIFE ARTEMIS
  257 nives PaGOn in sod. 
   Projekt LIFE DINALP BEAR za celovito upravljanje in varstvo rjavega  
   medveda v severnih Dinaridih in Alpah
  262 Staš JavORnIK, aleš KaDUnc 
   Združenje večjih gozdnih posesti – kratka predstavitev za strokovno  
   javnost
  265 Kristina SeveR 
   Belgijski gozdarji v Sloveniji izvedli trening odkazila
   268 ljudmila meDveD 
   Trije pomembni gozdarji med Pohorjem in Kozjakom: dr. Maks Wraber



GozdVestn 76 (2018) 5-6226

Uvodnik

Ali odkupna cena lubadark odraža uporabnost 
njihovega lesa?
V zadnjih letih je sanitarna sečnja postala nekakšna stalnica ne samo pri nas, ampak 
v celotni osrednji Evropi. Zaradi velike količine posekanega lesa je cena upadla. A na 
ceno ne vpliva zgolj količina, temveč tudi kakovost lesa. Zaradi diskoloracije beljave 
oziroma pomodrelosti se les lubadark pri odkupu obravnava kot razvrednoten les. 
Cena takšnega sortimenta na kamionski cesti je lahko tudi do 40 % nižja od pov-
prečne cene nepoškodovanega lesa. Raziskovalci so primerjali nekatere lastnosti 
pomodrelega in nepomodrelega lesa in ugotovili, da so mehanske lastnosti obeh zelo 
podobne, razlika je zgolj v hitrejšem vpijanju vode pri pomodrelem lesu. Les lubadark 
je torej manj primeren za uporabo na prostem, medtem ko je pri notranji uporabi 
popolnoma primerljiv z nepomodrelim. Pri tem se bo pri lastnikih gozdov pojavilo 
vprašanje, ali je prodajna cena polizdelkov iz pomodrelega lesa tudi nižja za do 40 %?

Od letošnjega septembra se bo bistveno povečala količina lesenih polizdelkov na 
Gomilskem. Tam naj bi namreč škotsko družinsko podjetje BSW Timber investiralo 
40 milijonov evrov za izgradnjo trenutno največje žage v Sloveniji. S prihodom tujega 
vlagatelja na slovenski trg lesnopredelovalne industrije se pri številnih domačih 
žagarjih pojavlja zaskrbljenost glede njihovega lastnega obstoja in s tem ogroženosti 
več kot tisoč delovnih mest. Po podatkih Statističnega urada RS smo v letu 2016 v 
tujino prodali nekaj več kot tri milijone m3 okroglega lesa, ki ga kasneje v polizdelke 
predelajo tuje žage. Večino izvoženega lesa razrežejo v Avstriji, kjer imajo sodobno 
žagarsko tehnologijo, zaradi visoke učinkovitosti pa lahko za les ponudijo tudi višje 
odkupne cene. Podjetje BSW obljublja vzpostavitev primerljive sodobne žage, ki bo 
zaposlila 170 ljudi in bo sposobna na leto razrezati 300.000 m3 lesa, torej 10 % tre-
nutnega izvoza. Zaradi sodobne tehnologije, nižjih transportnih stroškov ter cenejše 
delovne sile v Sloveniji bi moral BSW za les ponuditi odkupno ceno, ki bi bila vsaj 
primerljiva avstrijski in tako zmanjšati izvoz domačega lesa. Gradnja takšne žage bi 
morala torej bolj kot slovenske žagarje skrbeti tuje.

Intenziviranje sečnje, predvsem strojne, pogosto negativno vpliva na gozdna tla. Pri 
poškodbah tal govorimo predvsem o zbijanju, premeščanju in nastanku kolesnic. 
V drugem prispevku aktualne številke si preberite, kako je mogoče delno povečati 
odpornost gozdnih tal proti poškodbam in na podlagi katerega kazalnika bi bilo 
mogoče oceniti, katera rastišča so primernejša za strojno sečnjo in katera manj. V 
zadnjem prispevku strokovnega dela revije pa boste izvedeli, kdo je bil Josip Koller 
in kako pomemben je bil njegov prispevek za pogozdovanje takrat ogolelega Krasa.

Dr. Mitja SKUDNIK



GozdVestn 76 (2018) 5-6 227

Znanstvena razprava
GDK 81:852+145.7

Lastnosti lesa lubadark
Properties of Bark Beetle Infested Wood

Miha HUMAR1, Davor KRžIšNIK2, Boštjan LESAR3

Izvleček:
Humar, M., Kržišnik, D., Lesar, B.: Lastnosti lesa lubadark; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 5–6. V slovenščini z 
izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 35. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, jezikovni 
pregled slovenskega besedila Marjetka šivic.
V zadnjih letih se je v Sloveniji zelo povečala gradacija gozdov zaradi delovanja smrekovega lubadarja. Les lubadark 
na trgu dosega nižjo ceno, kot n-razvrednoten les. Uporaba lesa lubadark je v veliki meri odvisna od njegovih 
lastnosti. Zato smo pomodrelem lesu in kontrolnemu nepomodrelem lesu določili klasične sorpcijske lastnosti, 
dinamično sorpcijo vodne pare, kapilarni vlek, lastnosti namakanja in odpornost proti glivam razkrojevalkam 
ter upogibno trdnost in tlačno trdnost. Na podlagi vseh naštetih parametrov smo ugotovili, da pomodrel les 
hitreje vpija vodo, a ima še vedno enake mehanske lastnosti kot nepomodrel les.
Ključne besede: podlubniki, glive modrivke, odpornost lesa proti razkroju, smreka, odpornost proti navlaže-
vanju, glive razkrojevalke, les

Abstract:
Humar, M., Kržišnik, D., Lesar, B.: Properties of Bark Beetle Infested Wood; Gozdarski vestnik (Professional 
Journal of Forestry), 76/2018, vol 5-6. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 35. Translated 
by the authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka šivic.
In the recent years the damage of forest due to the bark beetles attack has increased considerably. Bark beetle 
damaged wood has considerably lower price than non-damaged wood. However, the use of such material depends 
on its relevant properties. Therefore, classic sorption properties, dynamic sorption of water vapour, capillary 
water uptake, long-term water uptake, durability, bending strength and compressive strength on control and bark 
beetles damaged spruce wood were determined. Based on all of these parameters, we can conclude that bark beetle 
damaged wood absorbs more liquid water, but has comparable mechanical properties as reference spruce wood.
Key words: Bark beetle; Blue stain; Durability; Norway spruce; Water performance; Wood decay fungi, Wood

1 Prof. dr. M. H., Univerza v Ljubljani, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Jamnikarjeva 101,  
1000 Ljubljana, Slovenija, miha.humar@bf.uni-lj.si
2 D. K., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za lesarstvo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, 
Slovenija, davor.krzisnik@bf.uni-lj.si

3 Doc. dr. B. L., Univerza v Ljubljani, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Jamnikarjeva 101,  
1000 Ljubljana, Slovenija, bostjan.lesar@bf.uni-lj.si

1 Uvod
1 IntrodUctIon
Smreka (Picea abies) sodi med najpomembnejše 
drevesne vrste v Evropi in tudi v Sloveniji. Zaradi 
široke uporabnosti so jo v preteklosti sadili tudi na 
rastiščih, kjer ni naravno prisotna. Na teh lokacijah 
so smrekova drevesa še posebno izpostavljena pod-
lubnikom in vremenskim vplivom (Repe in sod., 
2013). Tako je opaziti znatno povečanje sanitarne 
sečnje. V osrednji Evropi so najpogostejši vzrok 
za sanitarno sečnjo smrekovih dreves podlubniki, 

patogene glive in vetrolom (Repe in sod., 2013). 
Na smrekovih drevesih najpogosteje poročajo o 
pojavu naslednjih podlubnikov: Ips typographus, 
Pityogenes chalcographus, Ips amitinus, in Poly-
graphus poligraphus (Kirisitis, 2001; Repe in sod., 
2015). Veliki smrekov lubadar sodi med posebno 
agresivne podlubnike in v zadnjem obdobju 
povzroča veliko škodo na fiziološko oslabelih 
in sveže posekanih smrekovih drevesih. Večanje 
škode je povezano tudi z globalnim segrevanjem 
(Repe in sod., 2013).
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že dlje je znano, da so podlubniki tudi vektorji 
ophiostomatoidnih gliv. Samice podlubnikov 
namreč prenašajo spore v drevesa med uvrtava-
njem, ustvarjanjem materinskih rovov in izlega-
njem jajčec (Harrington, 2005; Jankowiak in sod., 
2009). Podlubniki prenašajo glive v posebnih 
strukturah, imenovanih mikangiji, pogosto pa so 
spore prilepljene tudi na površino teles. Nekatere 
žuželke se s sporami tudi hranijo in okužijo les s 
sporami v iztrebkih (Paine in sod., 1997). Okužba 
lesa z ophiostomatoidnimi glivami se odraža v 
različnih diskoloracijah. Beljava lesa se obarva 
v sivo-modrih do sivo-zelenih tonih. Zato temu 
pojavu pravimo tudi modrenje, glive pa uvrščamo 
v nesistematsko skupino gliv modrivk (Humar in 
sod., 2008; Ratnasingam in sod., 2016). V prvih 
stopnjah se obarvanja pojavljajo v pasovih. Dis-
koloracije so posledice pigmenta melanina, ki ga 
izločajo glive (Zink in Fengel, 1989; Hernandez 
in sod., 2016). Glive modrivke praviloma za svojo 
rast uporabijo hranilne snovi v parenhimskih 
celicah beljave. Kakorkoli, v literaturi je mogoče 
zaslediti, da glive modrivke včasih izražajo encime 
mamanaze, pektinaze in amilaze, ki sodelujejo tudi 
pri razkroju lesa (Schirp in sod., 2003). Četudi so 
glive modrivke sorodne glivam, ki povzročajo 
mehko trohnobo (Troya in sod., 1990), praviloma 
ne povzročajo izrazitega razkroja celičnih sten, 
zato se mehanske lastnosti pomodrelemu lesu ne 
poslabšajo (Schmid, 2006; Humar in sod., 2008). 
Po predvidevanjih hife rastejo le v notranjosti celič-
nih lumnov in pri tem ne poškodujejo notranje 
površine celičnih sten (Liese, 1964). V nasprotju 
s temi trditvami nekateri raziskovalci poročajo, 
da so hife gliv modrivk zaznali v lumnih traheid 
parenhimskih celic (Liese, 1964) ali med celicami 
v območju srednje lamele, kar se lahko odraža 
v zmanjšanju mehanskih lastnosti. Poleg tega 
nekatere glive modrivke izražajo tudi lignolitične 
encime, kar lahko privede do razgradnje lesa, 
predvsem lignina (Troya in sod., 1990; Sharpe in 
Dickinson, 1992). Zato bi bilo smiselno ovrednotiti 
mehanske lastnosti pomodrelega lesa. 

Po drugi strani pa je znano, da ophiostoma-
toidne glive, kot večina gliv modrivk, znatno 
vplivajo na permeabilnost lesa. Zato se te glive 
uporabljajo tudi za biovrezovanje slabo permea-
bilnega lesa, na primer smrekovine, pred impre-

gnacijo (Lehringer in sod., 2010; Thaler in sod., 
2012). Za potrebe biovrezovanja se najpogosteje 
uporablja albino sev glive Ophiostoma piliferum 
s komercialnim imenom Cartapip 97 (Mai in 
sod., 2004). Izboljšana permeabilnost je rezultat 
selektivne razgradnje pikenjskih membran, pri 
tem pa naj bi nastal le neznaten razkroj celične 
stene. Piknje so vrzeli v celični steni, ki omogo-
čajo transport vode iz koreninskega sistema do 
krošnje po prevodnih celicah. Vpliv te skupine 
gliv na permeabilnost je znan že nekaj desetletij 
(Mai in sod., 2004). 

Zaradi izrazite gradacije podlubnikov v slo-
venskih gozdovih je na trgu mogoče zaslediti 
povečane količine lubadark. Zato je smiselno 
določiti lastnosti pomodrelega lesa in mu dolo-
čiti omejitve pri rabi. Glavni namen te raziskave 
je določiti ključne lastnosti pomodrelega lesa 
lubadark, in sicer: mehanske lastnosti, odpornost 
proti navlaževanju in glivam.

2 MAterIALI In Metode
2 MAterIAL And Methods

2.1 Material
2.1 Materials 

Raziskavo smo izvedli na lesu smreke (Picea abies), 
ki smo ga dobili z območja žirov z rastišč 500 m 
do 700 m nad morsko gladino. Ob poseku je bil 
premer dreves od 35 cm do 45 cm. Uporabili smo 
dve skupini smrekovine: kontrolne vzorce smo 
dobili iz nepomodrele, zdrave smrekovine (Slika 
1), drugo skupino vzorcev (pomodrele vzorce) pa 
smo izdelali iz lubadark, ki so izvirale iz sanitarne 
sečnje zaradi napada lubadarja (Ips typographus). 
Gostota in širina branik obeh skupin vzorcev sta 
bili primerljivi. 

2.2 Barva lesa
2.2 color of Wood

Barvo smo lesu določili iz preslikanih slik (resolu-
cija 300 dpi) in jo izrazili v CIE L*a*b* koordina-
tnem sistemu (Humar in sod., 2008). Koordinata 
L* označuje svetlost vzorcev (L = 0 je črna; L = 
100 je bela), medtem ko sta osi a* in b* kromat-
ski. V CIE L*a*b* koordinatnem sistemu +a* 
označujejo rdeče, –a* zelene, +b* rumene in 
–b* modre ton. V tem koordinatnem sistemu je 
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mogoče ovrednotiti vsako barvo (Brock in sod., 
2000). Barvo smo določili dvajsetim vzorcem za 
posamezno skupino materialov. 

2.3 Mehanske lastnosti
2.3 Mechanical Properties

Upogibno trdnost pomodrelim in kontrolnim 
smrekovim vzorcem (0,5 × 2,0 × 10 cm3) smo 
določili s tritočkovnim upogibom na univerzal-
nem testirnem stroju Zwick/Roell Z005. Test smo 
izvajali v skladu s standardom SIST EN 310 (CEN, 
1996) in izračunali modul elastičnosti (MoE) ter 
upogibno trdnost (MoR). Pred začetkom testiranja 
smo vzorce tri tedne uravnovešali na 65 % relativni 
zračni vlažnosti in temperaturi 20 °C. Za poizkus 
smo uporabili deset vzporednih vzorcev. 

Tlačno trdnost smo določali na vzorcih nasle-
dnjih dimenzij: 2,0 cm × 2,0 cm × 5,0 cm. Za test 
smo pripravil deset kontrolnih vzorcev nepomo-
drele smrekovine in deset vzorcev pomodrele 
smrekovine. Poizkuse smo izvajali po standardu 
ASTM D 1037-99 (CEN, 1999). Pred začetkom 
testiranja smo vzorce tri tedne uravnovešali na 65 %  
relativni zračni vlažnosti in temperaturi 20 °C, 
tako da smo vzorcem izenačili vlažnost. Tlačno 
trdnost smo določali z univerzalnim testirnim 
strojem Zwick/Z 100. Na tej napravi smo vsak 

vzorec vzporedno z vlakni tlačno obremenjevali 
približno 60 sekund oziroma do največje dosežene 
obremenitve. 

Uravnovešenim vzorcem, ki smo jih uporabili 
za določenje mehanskih lastnosti, smo pred testi-
ranjem določili še gostoto, ki smo jo izračunali iz 
podatkov o masi in dimenzijah (volumen) vzorcev. 
Gostota je bila določena 40-tim vzorcem. 

2.4 odpornost proti glivam 
razkrojevalkam lesa

2.4 durability test Against Wood-destroying 
Basidiomycetes

Odpornost proti razkroju smo določili v skladu 
s standardom CEN/TS 15083-1 (CEN 2005). 
Pripravli smo 15 pomodrelih in 15 nepomodrelih 
vzorcev. Hranilna gojišča za glive smo pripravili v 
steklenih kozarcih s pokrovčkom z volumnom 350 
mL. Kot hranilni medij smo uporabili krompirjev 
glukozni agar (PDA- DIFCO). V vsak kozarec 
smo vlili po 50 mL hranilnega gojišča, jih zaprli 
in avtoklavirali (45 min; 120 °C; 1,5 bar). V avto-
klav smo vstavili še mrežice iz umetne mase, ki 
so v nadaljevanju služile za oporo vzorcem na 
hranilnem gojišču in preprečevale navlaževanje 
lesa. Ko so se kozarci ohladili, smo hranilno 
gojišče inokulirali z izbranimi vrstami gliv. Nato 

Slika 1: Videz pomodrelega lesa lubadark (levo) in referenčne smrekovine (desno)
Figure 1: Visual appearance of blue stained wood (left) and control spruce wood (right). 
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smo kozarce postavili v klimatizirano komoro s 
konstantno temperaturo 25 °C in vlažnostjo zraka 
85 %. Vzorce smo sterilizirali v avtoklavu (45 
min; 120 °C; 1,5 bar), nakar smo jih v sterilnih 
razmerah vstavili v kozarce in jih nato za 16 tednov 
izpostavili trem različnim glivam razkrojevalkam 
lesa, kot določa standard CEN/TS 15083-1 (CEN 
2005), in sicer: Fibroporia vaillantii (ZIM L037), 
Gloeophyllum trabeum (ZIM L018) in Trametes 
versicolor (ZIM L057). Po izpostavitvi glivam smo 
vzorce očistili, posušili v sušilniku (103±2 °C) 
in jim izračunali spremembo mase. Glivam smo 
izpostavili po pet vzporednih vzorcev.

2.5 odpornost lesa proti navlaževanju
2.5 Water uptake tests 

Odpornost lesa proti navlaževanju lesa smo 
določali z več metodami: kapilarnim navzemom 
in dolgotrajnim navzemanjem vode ter uravnove-
šanjem v komori s 100 % vlažnostjo zraka. Kapi-
larni navzem vode smo določili s tenziometrom 
znamke Krüss 100, kot to opisuje standard EN 

1609 (1997). Prečno (aksialno) površino vzorcev 
smo za 200 s potopili v destilirano vodo in vsaki 
2 s izmerili maso; globina potopljenosti čela je 
bila 1,0 mm. Glede na končno maso potopljenega 
vzorca in površino potopljenega čela smo navzem 
vode izrazili v gramih na kvadratni meter (g/m2). 

Dolgotrajno navzemanje vode smo ugotavljali 
z modificirano standardno laboratorijsko metodo 
o izpiranju aktivnih učinkovin iz lesa, EN 1250-2 
(1994). V tem prispevku poročamo le o vlažnosti 
vzorcev, ki smo jo določili po 1 h in 24 h nama-
kanja. Del vzorcev smo namestili v komoro s 
100 % vlažnostjo lesa in jim določili maso po 24 
urah in 3 tednih uravnovešanja. Vse teste, kjer 
smo osvetlili interakcije med vodo in lesom, smo 
opravili na desetih vzporednih vzorcih.

2.6 dinamična sorpcija vodne pare
2.6 dynamic vapor sorption Analysis

Postopek določanja sorpcijski lastnosti je potekal 
v skladu z metodologijo, opisano v De Angelis 
in sodelavci (2018). Za ta test smo uporabili en 

Slika 2: Hife gliv modrivk v parenhimskih celicah lesa lubadark
Figure 2: Hyphae of blue stain fungi in parenchyma cells of bark beetle damaged wood.



GozdVestn 76 (2018) 5-6 231

Humar, M., Kržišnik, D., Lesar, B.: Lastnosti lesa lubadark

pomodrel in en nepomodrel smrekov vzorec 
dimenzij 1,5 × 2,5 × 5,0 cm3. Vsakega posebej smo 
zmleli v mlinu Retsch SM 2000. Velikost iveri je 
bila manjša od 1 mm. Iveri smo pred analizo sušili 
48 h pri temperaturi 60 °C. Nato smo zatehtali 100 
mg iveri v vzorčno posodo iz kvarčnega stekla, ki 
smo jo obesili na SMS UltraBalanceTM v komoro 
naprave DVS INTRINSIC (SMS - Surface Measu-
rement Systems). Opravili smo dva zaporedna cikla 
navlaževanja in sušenja od 0 % do 95% % RH, z 
10 % stopnicami pri konstantni temperaturi 20 °C 
in prepihovanju s konstantno hitrostjo 200 cm3/s.

Analizo SEM smo opravili z elektronskim 
mikroskopom FEI Quanta 250 pri nizkem tlaku 
(50 Pa). Pred analizo vzorcev nismo naprašili z 
zlatom ali ogljikom. Analizo SEM smo opravili na 
treh vzorcih pomodrele in referenčne smrekovine. 
Namen analize SEM je bil potrditi prisotnost hif 
gliv modrivk v lumnih celic lesa. 

3 rezULtAtI In rAzPrAvA
3 resULts And dIscUssIon 

Temnejši videz lesa lubadark jasno kaže na pri-
sotnost gliv modrivk. Vrednost L* pomodrelega 
lesa je bila 76,4, kar je bistveno nižja vrednost od 
referenčne smrekovine (86,9) (Preglednica 1).  
Poleg tega je bilo pri pomodrelem lesu manj rdeč-
kastih in več zelenkastih tonov, kar je razvidno 
iz vrednosti a*, oziroma manj rumenkastih in 
več modrikastih tonov, kar označuje koordinata 
b* (Preglednica 1). Analiza SEM jasno nakazuje 
prisotnost gliv modrivk v lumnih traheid in 
parenhimskih celic. Na podlagi morfologije hif 
je mogoče sklepati, da glive ne pripadajo glivam 
prostotrosnicam, kamor sodi večina gliv razkro-
jevalk (Slika 2). V celicah referenčne smrekovine 
ni bilo opaziti nobenih hif. 

Z namenom zmanjšati vpliv gostote na rele-
vantne lastnosti lesa smo izbrali pomodrelo in 
kontrolno, ne-pomodrelo smrekovino s čim bolj 
primerljivo gostoto. Iz podatkov v preglednici 1 je 
razvidno, da med gostoto analizirane pomodrele 
smrekovine (462,0 kg/m3) in referenčne smreko-
vine (471,6 kg/m3) ni statistično značilnih razlik. 
Gostota obeh skupin smrekovega lesa je primer-
ljiva s podatki iz literature (Wagenführ, 1996), 
kar omogoča tudi primerjavo naših rezultatov z 
drugimi podatki iz literature. Primerljiva gostota 

je še posebno pomembna za analizo mehanskih 
lastnosti lesa. Znano je, da so mehanske lastnosti 
v veliki meri odvisne od gostote lesa. Praviloma se 
z večanjem gostote večajo tudi mehanske lastno-
sti. Modul elastičnosti (MoE) pomodrelega lesa 
(9055 N/mm2) je bil statistično značilno nižji od 
modula elastičnosti kontrolne smrekovine (10790 
N/mm2). Na podlagi opravljenih analiz nam ni 
uspelo v celoti analizirati razlogov za razlike. 
Morda je razlika povezana z manjšimi kemijskimi 
spremembami pomodrelega lesa (Troya in sod., 
1990). Po drugi strani pa razlike lahko pripišemo 
tudi naravni variabilnosti lesa (Zobel in Buijte-
nen 1989). Za razliko od modula elastičnosti pa 
med tlačno in upogibno trdnostjo pomodrele in 
referenčne smrekovine ni bilo opaziti statistično 
značilnih razlik (Preglednica 1). Rezultat je v 
skladu z dosedanjimi rezultati (Humar in sod., 
2008). Ne nazadnje pa rezultat jasno kaže, da 
so ključne mehanske lastnosti pomodrelega lesa 
primerljive z mehanskimi lastnostmi nepomodrele 
smrekovine (Lanvermann in sod., 2014; Bučar in 
Merhar, 2015). Tako je z vidika mehanskih lastnosti 
raba pomodrelega lesa popolnoma primerljiva z 
rabo nepomodrele smrekovine.

Na odločitev glede rabe lesa poleg mehanskih 
lastnosti vpliva tudi odpornost oziroma dovzetnost 
lesa za glivni razkroj. Glive razkrojevalke lesa so 
eden najpomembnejših razlogov za razvrednotenje 
lesenih konstrukcij v Evropi (Dietsch in Winter, 
2018). Zato smo določili odpornost pomodrelega 
lesa v skladu s standardom CEN/TS 15083-1 (CEN 
2005). Kot je mogoče razbrati iz preglednice 1, 
sta glivi rjave trohnobe G. trabeum in F. vaillantii 
povzročili bistveno večjo izgubo mase pri pomo-
drelih vzorcih kot pri kontrolni smrekovini. Po 
drugi strani takšne povezave nismo opazili pri 
vzorcih, izpostavljenih glivi bele trohnobe (T. 
versicolor). Upoštevati je treba, da v naravi les 
iglavcev v prvi vrsti razkrajajo predvsem glive rjave 
trohnobe, medtem ko glive bele trohnobe razkra-
jajo predvsem les listavcev (Schmidt, 2006). V 
literaturi je mogoče zaslediti več razlogov za večjo 
dovzetnost pomodrelega lesa za razkroj. Nekateri 
avtorji navajajo, da sta ključna razloga povečana 
permeabilnost in odpiranje novih vrzeli v celični 
steni med kolonizacijo lesa z glivami modrivkami 
(Dix in Webster, 1995). Pri tem je treba upoštevati, 
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da je glivna kolonizacija kompleksen proces, ki 
vključuje številne povezave med glivo in lesom 
ter med posameznimi glivami v lesu in okoljskimi 
vplivi (Deacon, 1997). Tako nekateri avtorji celo 
poročajo, da prisotnost gliv modrivk pozitivno 
vpliva na odpornost lesa, predvsem zaradi možnih 
antagonističnih reakcij med glivami modrivkami 
in glivami razkrojevalkami (Graf 2001). Kakor-
koli, kolonizacija lesa z glivami modrivkami ni 
vplivala na razvrstitev lesa v razrede odpornosti 
v skladu s standardom CEN/TS 15083-1 (2005). 
Tako referenčno kot tudi pomodrelo smrekovino 
lahko uvrstimo v peti razred odpornosti, kamor 
sodijo lesne vrste, ki so najbolj dovzetne za glivni 
razkroj. V to skupino sodi tudi les bukve, beljave 
bora in topola.

Poleg odpornosti lesa proti glivam na življenj-
sko dobo lesa na prostem zelo vpliva tudi odpor-
nost lesa proti navlaževanju (Meyer-Veltrup in 
sod., 2017). Les, ki se med padavinskimi dogodki 
manj navlaži oziroma se hitreje posuši, bo imel 
daljšo življenjsko dobo kot les, ki med dežjem 
vpije veliko vode. Zato smo naredili več različnih 
testov, s katerimi smo osvetlili odpornost lesa 
proti navlaževanju. Med testi kratkotrajnega 
navzemanja vode je pomodrel les vpil za 30 % 
več vode kot referenčna smrekovina. To je jasen 
kazalnik večje permeabilnosti smrekovega lesa 
(Preglednica 1). Tudi testi, kjer je bil smrekov 
les vodi izpostavljen daljše časovne obdobje, so 
potrdili večjo permeabilnost pomodrelega lesa. 
Po eni uri namakanja v tekoči vodi je bila vlažnost 
pomodrelega lesa (95,3 %) skoraj štirikrat višja od 
vlažnosti referenčne smrekovine (25,4 %). Razlog 
za večjo permeabilnost pomodrelega lesa lahko 
pripišemo glivni kolonizaciji lesa, ki se odraža v 
degradaciji aspiriranih pikenjskih membran in 
odprtju novih vrzeli v celični steni, ki omogočajo 
boljše prodiranje vode v les (Thaler in sod., 2012; 
Panek in sod., 2013). Aspiracija nastane v procesu 
ojedritve oziroma sušenja lesa. Pri tem torus pri-
tisne ob notranji obok piknje in zapre pikenjsko 
odprtino, da voda ne more prehajati skozi piknjo. 
Pri tem se zelo zmanjša permeabilnost. 

Kakorkoli, les na prostem ni izpostavljen le 
tekoči vodi, temveč tudi vodni pari v zraku. V 
nasprotju s testi, s katerimi smo določali prodiranje 
vode v kapljevinasti obliki v les, pomodrelost ne 

vpliva na sorpcijske lastnosti lesa. To je razvidno 
tako iz podatkov o vlažnosti lesa uravnovešenega 
v klimi s 98 % do 100 % vlažnostjo kot tudi iz DVS 
(Dynamic Vapour Sorption) krivulj (Slika 3). 
Vlažnost lesa, ki smo ga uravnovešali pri skoraj 
100 % relativni vlažnosti, je bila 27,5 % ne glede 
na to, ali je bil les pomodrel ali ne. Enakega je 
tudi zaključek iz analize DVS krivulj lesa. Podatek 
kaže, da glive modrivke ne vplivajo na sorpcijske 
lastnosti lesa.

4 sKLePI
4 concLUsIons 

V zadnjem obdobju se na trgu hlodovine veča 
količina lubadark. Uporabniki se jih pogosto izo-
gibajo, zato les lubadark na trgu dosega bistveno 
nižjo ceno, kot les nepomodrele smrekovine. Da bi 
pojasnili uporabnost pomodrelega lesa lubadark, 
smo osvetlili relevantne lastnosti tega materiala 
in ugotovili nekaj dejstev.
1. Les lubadark je bil zelo pomodrel zaradi  
 kolonizacije lesa z ophiostomatoidnih glivami,  
 kar je razvidno iz barve in analize SEM. 
2. Rezultati raziskave kažejo, da so mehanske  
 lastnosti pomodrelega lesa v grobem primerljive  
 z mehanskimi lastnostmi kontrolne, nepomo- 
 drele smrekovine. 
3. Sorpcijske lastnosti pomodrelega lesa so  
 primerljive s sorpcijskimi lastnostmi kontrolne  
 smrekovine. Po drugi strani se bistveno poslabša  
 odpornost pomodrelega lesa proti navlaževanju. 
4. Odpornost pomodrelega lesa proti glivam  
 razkrojevalkam je slabša od odpornosti  
 referenčne smrekovine, kar je verjetno tudi  
 posledica povečane permeabilnosti.  

5 PovzeteK
Smreka je ena najpomembnejših drevesnih vrst v 
srednji Evropi. V zadnjem obdobju so smrekovi 
gozdovi zelo ogroženi zaradi gradacije šestero-
zobih smrekovih lubadarjev. Hrošči podlubniki 
kolonizirajo les v simbiozi z opioostomatoidnimi 
glivami, kar je vidno v izraziti diskoloraciji lesa. 
Ta poškodba zmanjšuje tržno vrednost okuženega 
lesa. Tako so bile določene relevantne lastnosti 
pomodrelega lesa lubadark, in sicer: upogibna in 
tlačna trdnost, sorpcijske lastnosti, analiza DVS 
(dinamična sorpcija vodne pare), absorpcija vode 
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Preglednica 1: Relevantne lastnosti pomodrele smrekovine (les lubadark) in referenčnega (kontrola) smrekovega lesa
Table 1: Basic Properties of Blue Stained (from beetle damaged trees) and Control Norway Spruce Wood*

in odpornost proti glivam razkrojevalkam. Analiza 
z vrstično mikroskopijo je potrdila hudo okužbo, 
kar je razvidno tudi iz intenzivne diskoloracije lesa. 
Mehanske lastnosti so bile skoraj nespremenjene, 
prav tako so bile sorpcijske lastnosti pomodrele 
smrekovine popolnoma primerljive z referenčnimi 
vrednostmi. Po drugi strani se je zelo poslabšala 
odpornost proti navlaževanju, kar se odraža tudi 
v večji dovzetnosti za razkroj. Zato je mogoče 

pričakovati, da se bo razkroj hitreje pojavil na 
pomodrelem lesu kot pri kontrolnih referenčnih 
vzorcih srekovega lesa.

5 sUMMAry

Norway spruce is one of the most important wood 
species in Central Europe. Unfortunately, bark 
beetles have prominently attacked spruce trees. 
Bark beetles colonize wood in symbiosis with 

Pomodrel les / Blue stained Kontrola / control
Povp. / Avg. st. dev. Povp. / Avg. st. dev.

Barva / color
L* 76,4 1,6 86,9 0,3
a* 4,4 0,3 5,6 0,2
b* 8,1 0,3 11,6 0,3

Gostota/
density (kg/m3) 462,0 6,0 471,6 7,2

Upogibna trdnost /
Bending strength

MoE (N/mm2) 9055 328 10790 277
Fm upogib 
(N/mm2) 69,0 2,1 74,8 1,9

tlačna trdnost /
compression 

strength 

Fm tlak 
(N/mm2) 36,5 1,1 35,3 1,9

Glive razkrojevalke / Wood decay Fungi

Izguba mase / 
Mass Loss (%)

G. trabeum 41,6 2,9 36,8 2,9
F. vaillantii 20,1 3,9 9,7 3,4
T. versicolor 8,8 2,4 7,5 2,6

Čas namakanja / time of immersion
Kratkotrajno 

navzemanje vode /
short term Water 

Uptake (g/cm2)

50 s 0,184 0,026 0,146 0,011
100 s 0,221 0,030 0,167 0,010

200 s 0,290 0,047 0,185 0,011

Čas namakanja / time of immersion
navzem tekoče 

vode (%) /
Liquid Water 

Uptake (%)

1 h 95,3 26,2 25,4 2,4

24 h 107,5 20,8 55,2 4,6

Čas kondicioniranja / time of conditioning
navzem vodne 

pare (%) / 
Water vapor 
Uptake (%)

24 h 18,5 0,3 17,8 0,3

4 tedni 27,5 0,3 27,5 0,4

* Sivo senčena polja označujejo statistično značilno razliko med pomodrelo in referenčno smrekovino (p > 0,05).

* Grey shaded cells indicate a significant difference (p > 0.05) between blue stained and control spruce wood.
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Slika 3: Povezava med relativno zračno vlažnostjo in ravnovesno vlažnostjo referenčne smrekovine (A) in  
pomodrele smrekovine (B), določen z DVS. Na sliki sta prikazana dva sorpcijska in desorpcijska cikla.
Figure 3: Relationship between relative humidity and wood moisture content, as determined with DVS. A - control 
spruce, B - blue stained spruce wood. Two absorption and desorption cycles are displayed in every plot.
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ophiostomatoid fungi, which is visible in prominent 
blue staining. This reduces the commercial value of 
the infested wood. The relevant properties of blue 
stained wood were therefore determined: bending 
and compression strength, sorption properties, 
DVS analysis, water uptake, and durability against 
wood decay fungi. Scanning electron microscopy 
analysis confirmed severe infestation of blue stained 
wood, which was also evident from the color of 
the specimens. The mechanical properties were 
almost unaffected, as were the sorption properties. 
However, the durability and water exclusion efficacy 
of blue stained wood were considerably decrea-
sed, which indicates that decay can be expected 
to appear faster on blue stained wood than on 
control-untreated wood specimens.
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Pregled talnih lastnosti, ki vplivajo na poškodbe tal pri  
strojni sečnji
Forest Soil Properties, Relevant for Soil Damage During Forest Operation

Primož BRATUN1, Milan KOBAL2

Izvleček:
Bratun, P., Kobal, M.: Pregled talnih lastnosti, ki vplivajo na poškodbe tal pri strojni sečnji; Gozdarski vestnik, 
76/2018, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 41. Prevod Breda Misja, jezikovni 
pregled slovenskega besedila Marjetka šivic.
V prvem delu prispevka so predstavljene glavne vrste poškodb gozdnih tal: zbijanje tal, premeščanje tal ter 
nastanek kolesnic. V drugem delu prispevka so opisani dejavniki občutljivosti gozdnih tal za poškodbe, ki smo 
jih razdelili na primarne talne dejavnike (tekstura tal, organska snov tal, zrak v tleh, voda v tleh) ter sekundarne 
talne dejavnike (struktura tal, poroznost tal, gostota tal, prepustnost tal za vodo in zrak). Navedene so nekatere 
možnosti povečanja odpornosti gozdnih tal proti poškodbam. Pomembna faza strojne sečnje je načrtovanje dela. 
Zaradi heterogenosti gozdnih tal je nemogoče vnaprej natančno prostorsko opredeliti bolj in manj primerna 
delovišča za strojno sečnjo. Kot smiseln kriterij primernosti strojne sečnje na določenem rastišču predlagamo 
še sprejemljivo poškodovanost tal in sestoja – primeren kazalnik se zdi dovoljena globina kolesnic.
Ključne besede: poškodbe gozdnih tal, strojna sečnja, organska snov, tekstura tal, voda v tleh

Abstract:
Bratun, P., Kobal, M.: Forest Soil Properties, Relevant for Soil Damage During Forest Operation; Gozdarski 
vestnik (Professional Journal of Forestry), 76/2018, vol 5-6. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. 
quot. 41. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka šivic.
The first part of this article presents the main kinds of forest soil damage: soil compaction, soil displacement, 
and emergence of rut. In the second part of the article, we describe the factors of forest soil sensitivity to damage, 
which we split into basic soil factors (soil texture, soil organic matter, air in the soil, soil water) and secondary 
soil factors and variables (soil structure, soil porosity, soil density, air and water permeability of soil). Some 
factors of increasing the forest soil resistance to damage are listed. Planning of work is an important phase of 
machine felling. Due to the heterogeneity of forest soil it is impossible to accurately spatially determine more 
or less appropriate working sites. We propose still acceptable stand damage as an additional criterion – allowed 
rut depth seems to be an appropriate index.
Key words: forest soil damage, machine felling, organic matter, soil texture, soil water 
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1 Uvod
1 IntrodUctIon

Z vse pogostejšo rabo strojne sečnje za delo v 
gozdu se tudi v Sloveniji srečujemo z nekaterimi 
negativnimi vplivi, ki jih ima strojna sečnja na 
gozdni ekosistem. Poškodbe tal, ki jih izposta-
vljamo v prispevku, so že več desetletij pogosta 
tema raziskav vpliva strojne sečnje na tla v tujini, 
ki so procese zbijanja, premeščanja ipd. obrav-

navale z različno mero uspešnosti (npr. Lull, 
1959; Dickerson, 1976; Howard in sod., 1981; 
Wästerlund, 1985; Forelich, 1987). Pri tem so v 
gozdarstvu lahko uporabni tudi nekateri izsledki 
raziskav v kmetijstvu, vendar jih je treba pri pre-
nosu v gozdarstvo obravnavati kritično, predvsem 
z vidika celostne obravnave gozdnega rastišča in 
gozdnega sestoja na eni strani ter organizacije 
gozdarskih del na drugi.

fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire. Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. 
milan.kobal@bf.uni-lj.si  
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Specifičnost talnih razmer v gozdovih je posle-
dica velike heterogenosti (naklon, relief, skalovi-
tost) in relativne ohranjenosti gozdnih tal (fizične 
in kemijske lastnosti, vegetacija, vertikalna zgradba 
tal, organska snov, mikrobiološka aktivnost) ter 
specifičnega načina poseganja v gozdni ekosistem, 
kamor sodi tudi uporaba strojne sečnje. 

2 vrste PoŠKodB GozdnIh tAL
2 sorts oF Forest soIL dAMAGe

Poškodbe gozdnih tal (Slika 1) nastanejo zaradi 
dinamičnih pritiskov kolesa ali gosenice na pod-
lago, kar povzroča vertikalne in strižne sile (Horn 
in sod., 2007). Ob prehodu stroja se z delovanjem 
sil na podlago le-ta začne deformirati, kar pov-
zroči glavne poškodbe tal: zbijanje, premeščanje 
in nastanek kolesnic (Naghdi in sod., 2009; 
Ampoorter in sod., 2012). Omenjene poškodbe 
lahko povzročijo tudi druge negativne posledice: 
površinsko zastajanje vode, povečan površinski 
odtok, nevarnost površinske in globinske erozije 

ter poškodbe koreninskih sistemov (Matthies 
in sod., 2003; Hillel, 2004; Wilpert in Schäffer, 
2006). Negativni vplivi na kakovost tal za rast 
in produktivnost ob večjih razsežnostih veljajo 
za degradacijo rastišča (Froelich, 1979; Brais in 
Camiré, 1998; Hillel, 2004). Natančna ponazoritev 
vpliva stroja na podlago je v praksi zelo težavna 
zaradi heterogenosti matične podlage, plastičnosti 
tal, spremenljivih položajev stroja med vožnjo in 
različnih hitrosti prehoda stroja. Kljub temu lahko 
za lažje razumevanje opredelimo dejavnike, ki so 
pomembni za nastanek poškodb tal. Pri tem Košir 
(2010) opredeljuje dejavnike podlage, kolesa, 
način prenosa sile na podlago, velikosti stroja in 
bremena, naklon ter relief.

2.1 zbijanje tal
2.1 soil compaction

Zbijanje tal je glavna poškodba tal in je proces 
zgoščevanja talnih delcev ob pritisku koles oz. 
gosenic stroja, ki na podlago delujejo s silo teže. 

Slika 1: Gozdna vlaka (foto: M. Kobal)
Figure 1: Forest skid trail (Photo: M. Kobal)
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Slika 2: Premeščanje tal (foto: M. Kobal)
Figure 2: Soil displacement (Photo: M. Kobal)

Pri tem se poveča gostota tal in iztisne zrak oz. 
voda iz večjih por, ki se zapolnijo s talnimi delci 
(Smith, 1995; Aragon in sod., 2000; Hillel,  2004). 
Povečanje števila prehodov vodi v logaritemsko 
večanje gostote tal (McNabb in sod., 2001; Godeša, 
2010). Učinek zbijanja slabi z globino tal, pri 
večjem številu prehodov pa se najprej poškodu-
jejo vrhnje plasti tal. Horn in sod. (2007) so ob 
proučevanju vplivov stroja za sečnjo na gozdna 
tla ugotovili največjo stopnjo zbijanja v fazi spe-
ljevanja, dodatne obremenitve tal je povzročala 
obdelava dreves na mestu. 

Zbijanje tal negativno vpliva na kakovost 
rastišča, saj zmanjšuje delež vode v večjih talnih 
porah in povečuje delež vode v manjših, kjer je 
rastlinam težje dostopna (Richard in sod., 2001). 
Sočasno je v zbitih tleh zaradi povečanja gostote 
otežena razrast korenin (Wästerlund, 1985).

2.2 Premeščanje tal
2.2 soil displacement

Premeščanje tal je mešanje, premikanje in zama-
zanje (vrhnjih) slojev tal, ki nastaja kot posledica 
strižnih sil zaradi vrtenja in zdrsa kolesa (Slika 
2). Dodatno premeščanje tal povzroča vertikalni 
pritisk, ki se v tleh prenaša tridimenzionalno in 
povzroča izpodrivanje tal izpod koles (Horn in 
sod., 2007). Premeščanje tal in zdrs delujeta na 
izpostavljene zgornje plasti tal in povzročata 
poškodbe drevesnih korenin (Matthies in sod., 
2003). Premeščanje tal je lahko problematično 
predvsem na erozijsko ogroženih območjih, kjer 
vrhnje organske plasti varujejo tla pred čezmernim 
izpiranjem (Elliot in sod., 1996; Cambi in sod., 
2016). Na plitvih tleh lahko izpostavljanje eroziji 
povzroči uničenje rodovitnega dela tal.
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Slika 3: Kolesnice na Pohorju (foto: M. Kobal)
Figure 3: Ruts on Pohorje (Photo: M. Kobal)
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2.3 Kolesnice
2.3 ruts

Kolesnice so poškodbe tal, ki nastanejo z udira-
njem tal pod težo stroja (Slika 3). So posledica 
zbijanja, premeščanja tal ter specifičnih talnih 
razmer, ko je zaradi velike vsebnosti vlage v tleh s 
fino teksturo pospešeno (vertikalno) premeščanje 
tal (Ampoorter in sod., 2012). Značilne točke 
v prečnem prerezu kolesnice (začetek grebena 
kolesnice, vrh grebena kolesnice, dno kolesnice) 
so uporabni praktični pokazatelji poškodb na 
gozdnih tleh (Mali in Košir, 2007). Med nastankom 
globokih kolesnic lahko nastanejo večje mehanske 
poškodbe koreninskih sistemov dreves (Matthies 
in sod., 2003). Lahko povečajo tveganje za delo-
vanje erozije, intenzivnost površinskega odtoka 
ali pa so (skupaj z zbijanjem) vzrok za zastajanje 
vode na površini (Sheridan, 2003).

3 deJAvnIKI oBČUtLJIvostI 
GozdnIh tAL zA PoŠKodBe

3 FActors oF soIL sensItIvIty to 
dAMAGe 

3.1 Primarni talni dejavniki nastanka 
poškodb: tekstura tal, organska snov 
v tleh, zrak v tleh, voda v tleh

3.1 Basic soil damage properties: soil texture, 
soil organic matter, air in soil, soil water 

Tekstura tal je porazdelitev delcev mineral-
nega dela tal po velikostnih razredih. Glavni 
razredi so: pesek (< 2mm), melj (< 0.05) in glina  
(< 0,002 mm). Našteti razredi z različnimi deleži 
tvorijo kombinacije peščenih, ilovnatih, meljastih 
in glinastih tal (Kimmins, 2004). Poškodbe tal 
nimajo večjega vpliva na teksturo, medtem ko 
tekstura lahko pomembno vpliva na nastanek 
poškodb (Richard in sod., 2001). 
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V gozdnih tleh najdemo organsko snov 
predvsem na površju v plasteh različno razgra-
jenega rastlinskega opada (Kimmins, 2004). 
Delež organske snovi v gozdnih tleh je zelo 
spremenljiv in v mineralnem delu tal znaša do 
35 %. Urbančič in sod. (2007) so v raziskavi tal 
na ploskvah intenzivnega monitoringa gozdnih 
ekosistemov v Sloveniji ter na raziskovalnih 
ploskvah v Rajhenavskem rogu in Snežni jami 
zabeležili deleže organske snovi v mineralnem 
delu tal od 10,4 % do 1,7 %, pri čemer se je delež 
organske snovi zmanjševal z globino tal. Večji 
delež organske snovi v tleh zmanjšuje gostoto in 
povečuje poroznost tal, prepustnost tal za vodo 
in zrak (Arthur in sod., 2013). 

Zrak v tleh prihaja iz atmosfere v tla preko 
omrežja talnih por in mora za uspevanje rastlin 
vsebovati dovolj kisika. Talne zračne razmere 
so odvisne predvsem od stopnje prehodnosti 
zraka v tleh (vpliv teksture tal, strukture tal, 
poroznosti tal, organske snovi v tleh, gostote 
tal, idr.). Zračne razmere v tleh so zelo okrnjene 
ob nasičenju tal z vodo ter v zbitih tleh (Hillel, 
2004; Arthur in sod., 2013). 

Voda v gozdnih tleh ima od vseh spremen-
ljivk verjetno najpomembnejšo in hkrati najbolj 
kompleksno vlogo. Njeno dinamiko večinoma 
določajo sile med vodnimi molekulami in tal-
nimi delci ter sile gravitacije. V tleh se trajno 
obdrži le voda, ki je na talne delce vezana bolj 
od sile teže (točka poljske kapacitete). Taka 
voda je rastlinam na voljo dlje, vendar rastline 
določenega deleža (zaradi prevelike vezave na 
talne delce) ne morejo izkoristiti (Kimmins, 
2004). Zbijanje lahko povečuje delež rastlinam 
nedostopne vode (Richard in sod., 2001). Na 
rastiščne razmere in občutljivost tal na zbijanje 
pomembno vplivajo količina in porazdelitev 
vode v tleh ter agregatno stanje vode v tleh 
(Hillel, 2004). Prisotnost vode v tleh ne vpliva 
enoznačno na odpornost tal na poškodbe in 
je odvisna predvsem od sovplivanja z drugimi 
dejavniki (tekstura tal, struktura tal, gostota 
tal, poroznost tal, idr.). Lahko predpostavimo, 
da pri tleh, ki so že sicer občutljiva za zbijanje, 
ima voda pomembnejšo vlogo kot pri tleh, ki 
niso tako občutljiva za zbijanje (Smith, 1995).

3.2 sekundarni talni dejavniki in 
spremenljivke: struktura tal, 
poroznost tal, prepustnost tal za 
vodo in zrak, gostota tal

3.2 composite soil factors and variables: soil 
structure, soil porosity, soil density, air 
and water permeability of soil 

Struktura tal je povezanost talnih delcev v raz-
lično obstojne skupke – agregate, ki jih povezu-
jejo glineni delci (vpliv teksture tal), organska 
snov, druge kemične spojine ter cikli vlaženja in 
izsuševanja (voda v tleh). Nastajanje strukturnih 
agregatov dodatno pospešujeta talna favna in 
koreninska aktivnost rastlin. Struktura tal zelo 
vpliva na prehodnost zraka in vode v tleh (poro-
znost, prepustnost) ter s tem na rastiščne razmere 
(Kimmins, 2004). Na strukturne značilnosti tal 
negativno vplivata visoka vlažnost in zbijanje tal 
(Hillel, 2004). 

Poroznost tal je delež in porazdelitev por v tleh 
– prostora, ki ni zapolnjen s talnimi delci. Med tal-
nimi delci in njihovimi agregati so različno velike 
pore, zato poroznost lahko delimo na strukturno 
poroznost (oz. makroporoznost) in teksturno (oz. 
mikroporoznost). Poroznost je kakovosten indi-
kator rastiščnih razmer, saj neposredno pogojuje 
prehodnost vode in zraka v tleh. V tleh z idealno 
poroznostjo so vse velikosti por in tako omogo-
čajo prehod zraka in tudi zadrževanje rastlinam 
dostopne vode. Ob zbijanju tal se strukturna 
poroznost tal zmanjša, delež majhnih talnih por 
in delež rastlinam nedostopne vode pa se lahko 
povečata (Dickerson, 1976; Richard in sod., 2001; 
Naghdi in sod., 2009). Od dejavnikov strukture 
in poroznosti tal je zelo odvisna prepustnosti tal 
za vodo in zrak (Hillel, 2004; Schack-Kirchner in 
sod., 2007). Ob nasičenju tal z vodo (Horn in sod., 
2007) in s prehodi mehanizacije se poroznost po 
navadi zmanjša (Matthies in sod., 2003; Wilpert in 
Schäffer, 2006; Arthur in sod., 2013). Kombinacija 
pritiska in zdrsa koles ter visoke vlažnosti lahko 
povzročita popoln razpad strukturnih agregatov 
na površini tal in tako nastane gost površinski sloj 
brez strukture, ki onemogoča prehajanje vode in 
zraka v tla (Hillel, 2004; Kimmins, 2004). 

V literaturi je gostota tal pogosto merjen 
dejavnik zbijanja (Smith, 1995). Vrednosti gostote 
tal so zelo odvisne od teksture, vlage in organske 
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Table 1: Established values and changes pf some composite soil parameters in the literature
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snovi v tleh (šušnjar in sod., 2006; Kobal in sod., 
2011) ter navadno nihajo od 1,00 Mg/m3 do  
2,00 Mg/m3. Prehodi mehanizacije povečujejo 
gostoto tal (Preglednica 1).

3.3 tlotvorni dejavniki
3.3 soli-formating factors

Na opisane parametre tal neodvisno vpliva zadnja 
skupina dejavnikov – tlotvorni dejavniki, ki s 
svojim delovanjem vplivajo na občutljivost goz-
dnih tal za poškodbe. Tlotvorni dejavniki, kot 
jih navaja Stritar (1990), so: matična podlaga, 
relief, klima, organizmi, čas in človek. Pri tem 
relief s strmino pogosto pogojuje globino tal. 
Plitka tla na strmih pobočjih so lahko občutljiva 
za premeščanje tal in erozijo (Matthies in sod., 
2003; Naghdi in sod., 2009), globlja tla pa imajo 

potencial za večjo razsežnost poškodb. Podnebje 
s spreminjajočim pogojevanjem vodnih razmer 
in temperatur intenzivno spreminja občutljivost 
tal za nastanek poškodb (šušnjar in sod., 2006). 
Na drugi strani matična podlaga, organizmi in 
čas dolgoročno vplivajo na temeljne lastnosti 
teksture, skeleta in organske snovi (Hillel, 2004).

4 deJAvnIKI PoveČAnJA 
odPornostI GozdnIh tAL zA 
PoŠKodBe

4 FActors oF IncreAsInG the 
Forest soIL resIstAnce to 
dAMAGe 

Na odpornost vplivajo tako posamezni dejavniki kot 
njihove interakcije, pri čemer poudarjamo teksturo 
tal in vlago v njih. Peščena in peščeno ilovnata tla 

Poroznost vrednost vir

Volumski delež por 
v gozdnih tleh 35 % – 65 % Kimmins, 2004

Kritična meja zmanjšanja deleža 
por za rastiščne razmere

10 %
15 %

Froelich, 1989
Quesnel in Curran, 2000

Zmanjšanje deleža por 
v kolesnicah po večkratnih 

prehodih strojev

28 %
25 %

68 % 1

Matthies in sod., 2003
Godeša, 2010

Dickerson, 1976

Prepustnost

Zmanjšanje prepustnosti zraka 
po prehodu stroja za sečnjo 30 % - 40 % Horn in sod., 2007

Gostota tal

Kritično povečanje gostote za 
rastiščne razmere 15 % Ampoorter in sod., 2012

Povečanje gostote tal s prehodi 
mehanizacije

< 35 %
8 % – 10 % 2

13 % – 23 % 3

21 %, 14 % 2

8 % – 15 % 4

18 % – 3 5 % 5

25 % 6

20 %
9 % – 18 %

Matthies in sod., 2003
Brais in Camire, 1998

Eliasson, 2005
Vidrine in Lanford, 1999

Block in sod, 2002
Agherkakli in sod., 2010

Page-Dumroese, 1993
Dickerson, 1976; Godeša, 2010;

Froelich, 1979
1 Delež makropor
2 Na različnih globinah
3 Ob prisotnosti sečnih ostankov

4 Na globinah 10 in 20 cm, pozimi in poleti
5 Na naklonih pod in nad 20 %
6 Lahka pepelnata tla
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so odpornejša od ilovnatih, meljastih in glinastih 
tal (Smith, 1995, idr.). Ampoorter in sod. (2012) 
navajajo nekoliko manjšo odpornost peščenih in 
peščeno ilovnatih tal ob zelo nizkih in visokih 
deležih vode. Odpornost finih ilovnatih, meljastih 
in glinastih tal v suhem stanju je zelo velika (Hillel, 
2004; Košir, 2010), vendar se s povečevanjem vlage 
zelo zmanjša in pri okoli 80 % poljske kapacitete 
(Aragón in sod., 2000; Hillel, 2004) doseže največjo 
občutljivost za zbijanje. Nadaljnje povečanje vseb-
nosti vode v tleh finih tekstur poveča občutljivost tal 
za poškodbe  premeščanja tal in nastanek kolesnic 
(Ampoorter in sod., 2012).

Od opisanih primarnih talnih dejavnikov lahko 
odpornost tal proti poškodbam (predvsem proti 
zbijanju) izboljša tudi vsebnost organske snovi. 
Le-ta ima v zgornjem delu tal, vključno s koreninsko 
mrežo vegetacije, lahko ob prehodu stroja vlogo 
zaščitne oz. blažilne plasti, ki jo lahko okrepimo s 
polaganjem sečnih ostankov (Soane, 1990; Košir, 
2010; Ampoorter in sod., 2012; Cambi in sod., 2016). 
Tla z večjo gostoto so bolj odporna proti zbijanju, 
čeprav lahko večja gostota tal pomeni slabše rastiščne 
razmere. Tako Ampoorter in sod. (2012) predposta-

vljajo, da zbijanje pri določenih vrednostih gostote  
(1,4 Mg/m3) postane manj problematično zaradi 
zmanjšanja deleža še stisljivih por v tleh (Powers 
in sod., 2005).

Med tlotvornimi dejavniki na odpornost tal na 
poškodbe poglavitno vpliva temperatura. Globoka 
zamrznjenost tal zagotavlja odpornost pred vsemi 
vrstami poškodb, ne glede na vsebnost vode in 
teksturo tal. Na drugi strani so tla finih tekstur 
med taljenjem izdatno občutljiva za poškodbe 
(šušnjar in sod., 2006). Matična podlaga vpliva 
na delež skeleta v tleh, ki povečuje odpornost tal 
proti poškodbam (Košir, 2010). Matična podlaga 
obenem določa kemične lastnosti tal; tako npr. 
prisotnost karbonatnih ionov pospešuje nastanek 
strukturnih agregatov, ki povečujejo nosilnost tal 
(Cambi in sod., 2016). 

5 rAzPrAvA In zAKLJUČKI
5 dIscUssIon And concLUsIons

Ob napredujoči uporabi strojne sečnje ostaja 
človeški vpliv na dejavnike odpornosti tal proti 
poškodbam relativno majhen. Kot pozitiven 
primer reševanja te problematike omenjamo 

Slika 4: Gozdna tla v sušnem obdobju (foto: M. Kobal)
Figure 4: Forest soil in the dry season (photo: M. Kobal)
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uporabo sečnih ostankov, ki so v več raziskavah 
zmanjšali poškodbe ob prevozih mehanizacije 
(Page-Dumroese, 1993; Vidrine in Lanford., 
1999; Mali in Košir, 2007). Nekatere možnosti 
zmanjšanja poškodb se odpirajo na tehnološkem 
področju, kjer izpostavljamo pozitiven vpliv 
uporabe kolesnih gosenic (Sakai in sod., 2008). 

Izpostaviti velja področje načrtovanja dela, kjer 
lahko z upoštevanjem obravnavanih dejavnikov 
odločilno vplivamo na poškodovanost tal po 
strojni sečnji. Ker izvedba strojne sečnje izposta-
vlja poškodbam velik del sestojne površine, je v 
sestojih smiselno določiti sistem stalnih sečnih 
poti (Wilpert in Schäffer, 2006). Odločitev za 
izvedbo del mora zaradi heterogenosti gozdnih 
tal upoštevati konkretne lokalne razmere z obrav-
navanimi dejavniki občutljivosti tal za poškodbe. 
Pri tem so lahko koristne metode za hitro oce-
njevanje občutljivosti tal, upoštevanje izkušenj 
iz predhodnih posegov ter beleženje poškodb 
in razmer, v katerih so nastale kot pomoč ob 
prihodnjih posegih. 

Pri natančnem prostorskem opredeljevanju 
primernosti gozdnih rastišč za strojno sečnjo na 
ravni celotne Slovenije je na podlagi trenutno 
zbranih in dostopnih podatkov potrebno zlasti 
upoštevati nekatere omejitve le teh. Pedološka 
karta Slovenije v merilu 1:25000 za gozdni pro-
stor zelo slabo drži (npr. celoten Nanos je ena 
pedokartografska enota!), hkrati pa je merilo  
1 : 25000 za operativno klasifikacijo tal pregrobo. 
Za operativno rabo (sečno-spravilno oz. tehnolo-
ško načrtovanje) bi bilo pa potrebno poznati na 
mikro nivoju karakteristike tal za načrtovanje in 
rabo sečnih poti v detajlu. Dejstvo je tudi, da se v 
gozdovih nahaja le 32,7 % (n = 539) vseh izkopanih 
talnih profilov. Prav tako bi bilo v takšno kartiranje 
primernosti rastišč vključiti tudi vpliv skeleta, 
žal pa ti podatki na ravni Slovenije ne obstajajo.

Zelo zagovarjamo, da se kot kriterij vpliva 
strojne sečnje na gozd in kot merila za njeno 
uporabo določi maksimalno dovoljeno poškodo-
vanost rastišča in sestoja po zaključenem delu – to 
se nam zdi edino smiselno. Mnogo pomembnejše 
od samih lastnosti tal se nam za poškodovanost 
tal zdijo človekovi vplivi, npr. število prehodov 
stroja, način dela strojnika, teža stroja, pnevmatike 
/ gosenice, itd.

6 PovzeteK
Z vse pogostejšo rabo strojne sečnje za delo v 
gozdu se tudi v Sloveniji srečujemo z nekaterimi 
negativnimi vplivi, ki jih strojna sečnja povzroči v 
gozdnem ekosistemu. Specifičnost talnih razmer 
v gozdovih je posledica velike heterogenosti in 
relativne ohranjenosti gozdnih tal ter specifičen 
način poseganja v gozdni ekosistem, kamor sodi 
tudi uporaba strojne sečnje. Poškodbe gozdnih tal 
se pojavljajo zaradi dinamičnih pritiskov kolesa 
ali gosenice na podlago, kar povzroča vertikalne 
in strižne sile. Ob prehodu stroja se z delovanjem 
sil na podlago le-ta prične deformirati, kar pov-
zroči glavne poškodbe tal: zbijanje, premeščanje 
in nastanek kolesnic. 

Zbijanje tal velja za osnovno poškodbo tal in 
je proces zgoščevanja talnih delcev ob pritisku 
koles ali gosenic stroja, ki na podlago delujejo s 
silo teže. Pri tem se povečuje gostota tal in iztiska 
zrak oz. voda iz večjih por, ki se zapolnijo s talnimi 
delci. Premeščanje tal zajema mešanje, premikanje 
in zamazanje (vrhnjih) slojev tal in nastaja kot 
posledica strižnih sil zaradi vrtenja in zdrsa kolesa. 
Dodatno premeščanje tal povzroča vertikalni 
pritisk, ki se v tleh prenaša tridimenzionalno in 
povzroča izpodrivanje tal izpod koles. Kolesnice 
so ugreznine v tleh, ki jih povzroča udiranje tal 
zaradi teže stroja. Njihov nastanek je posledica 
zbijanja, premeščanja tal ter specifičnih razmer, 
ko je zaradi velike vsebnosti vlage v tleh s fino 
teksturo pospešeno (vertikalno) premeščanje tal. 
Značilne točke kolesnice (začetek grebena, vrh 
grebena kolesnice, dno ugreznine) so uporabni 
praktični pokazatelji poškodb na gozdnih tleh. 

Med primarne talne dejavnike občutljivosti goz-
dnih tal za poškodbe štejemo teksturo tal, organsko 
snov tal, zrak v tleh in vodo v tleh. Tekstura tal 
je porazdelitev delcev mineralnega dela tal po 
velikostnih razredih. Poškodbe tal nimajo večjega 
vpliva na teksturo, medtem ko tekstura lahko 
vpliva na možnost nastanka poškodb. Organsko 
snov v gozdnih tleh najdemo predvsem na površju 
v plasteh različno razgrajenega rastlinskega opada. 
Delež organske snovi v mineralnem delu gozdnih 
tal je zelo variabilen. Večji delež organske snovi 
v tleh zmanjšuje gostoto in povečuje poroznost, 
prepustnost tal za vodo in zrak. Zračne razmere 
v tleh so zelo okrnjene ob viških vode v tleh in 
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pogosto ob zbijanju. Voda v gozdnih tleh ima od 
vseh spremenljivk verjetno najpomembnejšo in 
hkrati najbolj kompleksno vlogo. Njeno dinamiko 
večinoma določajo sile med vodnimi molekulami 
in talnimi delci ter sile gravitacije. Na rastiščne 
razmere in občutljivost tal za zbijanje pomembno 
vplivajo spremembe agregatnega stanja, količine 
in porazdelitve vode. Prisotnost vode v tleh ne 
vpliva enoznačno na odpornost tal in je odvisna 
predvsem od sovplivanja vode z drugimi spre-
menljivkami. Predpostavimo lahko kvečjemu, da 
pri tleh, ki so že sicer občutljiva za zbijanje, voda 
igra pomembnejšo vlog, kot pri tleh, ki niso tako 
občutljiva za zbijanje.

Med sekundarne talne dejavnike občutljivosti 
gozdnih tal za poškodbe štejemo strukturo tal, 
poroznost tal, gostoto tal, prepustnost tal za vodo 
in zrak. Struktura tal je povezanost talnih delcev v 
različno obstojne skupke – agregate, ki jih povezu-
jejo glineni delci (tekstura), organska snov, druge 
kemične spojine ter cikli vlaženja in izsuševanja. 
Struktura tal zelo vpliva na prehodnost zraka in 
vode v tleh (poroznost, prepustnost) ter s tem na 
rastiščne razmere. Negativen vpliv na strukturne 
značilnosti tal povzročata visoka vlažnost in zbi-
janje tal. Poroznost tal je delež in porazdelitev por 
v tleh – prostora, ki ni zapolnjen s talnimi delci. 
Poroznost je kakovosten pokazatelj rastiščnih 
razmer, saj neposredno pogojuje dostopnost vode 
in zraka v tleh. Ob zbijanju se zmanjšuje strukturna 
poroznost (oz. makroporoznost), povečujeta se 
lahko delež rastlinam nedostopne vode in delež 
mikropor. Kombinacija pritiska in zdrsa koles ter 
visoke vlažnosti lahko povzroči popoln razpad 
površinskih strukturnih agregatov in tako nastane 
gost površinski sloj brez strukture, ki onemogoča 
prehajanje vode in plinov v tla.

Na odpornost vplivajo tako posamezni dejavniki 
kot njihove interakcije, pri čemer poudarjamo teks-
turo in vlago v tleh. Peščena in peščeno ilovnata tla 
so odpornejša od ilovnatih, meljastih in glinastih 
tal. Odpornost finih ilovnatih, meljastih in glinastih 
tal v suhem stanju je zelo velika, vendar se s poveče-
vanjem vlage hitro manjša in pri okoli 80 % poljske 
kapacitete doseže največjo občutljivost za zbijanje. 
Od opisanih temeljnih dejavnikov lahko odpornost 
tal proti poškodbam zaradi zbijanja izboljša tudi 
vsebnost organske snovi, ki deluje kot zaščitna oz. 

blažilna plast (koncept sečnih ostankov). Dodatna 
zaščita je lahko tudi koreninska mreža vegetacije. 
Na splošno so tla z večjo gostoto odpornejša proti 
zbijanju. Med tlotvornimi dejavniki na odpornost 
poglavitno vpliva temperatura. Zamrznjenost tal 
zagotavlja odpornost pred vsemi vrstami poškodb, 
ne glede na vsebnost vode in teksturo tal, čeprav 
so tla finih tekstur med taljenjem zelo občutljiva. 
Kompleksnejši je vpliv matične podlage, ki vpliva 
na povečanje odpornosti z večjim deležem skeleta 
in kemičnimi lastnostmi (prisotnost karbona-
tnih ionov), ki pospešujejo nastanek strukturnih 
agregatov. 

6 sUMMAry

Increasing employment of machine felling 
in forest operations brings along some negative 
impacts, caused to the forest ecosystem by machine 
felling, also in Slovenia. Specifics of soil condi-
tions in the forests are a consequence of a high 
heterogeneity and relative preservation of forest 
soil and specific way of intervention in the forest 
ecosystem, which comprises also the employment 
of machine felling. Forest soil damage occurs due 
to the dynamic pressure of wheel or caterpillar 
tracks on the grounding, what causes vertical and 
shear forces. On passage of a machine, the impact 
of forces on the grounding begins to deform 
it and this causes the main damage to the soil: 
compaction, displacement and establishing of ruts. 

Soil compaction is considered to be the basic 
soil damage. It is a process of compacting soil 
particles at the pressure of wheels or caterpil-
lar tracks of a machine, applying weight to the 
grounding. Thereby, the soil density increases 
and air or water is squeezed out of major pores 
that fill with soil particles. Soil displacement 
comprises mixing, moving and puttying of the 
(upper) soil layers and occurs as a consequence 
of shear forces due to the rotation and slide of a 
wheel. Additional soil displacement is caused by 
the vertical pressure, which is transferred three-
-dimensionally in the soil and causes ousting 
the soil from under the wheels.  Ruts are groves 
in the soil, caused by sinking of the soil due to 
the weight of the machine. Their occurrence is a 
consequence of soil compaction and displacement 
and of specific conditions, when high moisture 
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content in the soil with fine structure (vertical) 
displacement of soil is accelerated. Characteristic 
rut points (beginning of the ridge, top of the rut 
ridge, bottom of the groove) are useful practical 
indicators of forest soil damage.

Among the basic factors of soil sensitivity to 
damage are soil texture, soil organic matter, air in 
the soil, and soil water. Soil texture is distribution 
of particles of mineral soil part by size classes. Soil 
damages have no major impact on the texture, 
while the texture can affect the possibility o damage 
occurrence. Organic matter in forest soil is found 
above all on the surface in the layers of diversely 
decomposed plant material. The share of organic 
matter in the mineral part of forest soil is very 
variable. A larger share of organic matter in the soil 
decreases the density and increases porosity, air 
and water permeability of the soil. Air conditions 
in the soil are much deteriorated at surplus of water 
in the soil and often at compaction. Water in the 
forest floor probably plays the most important 
and, at the same time, the most complex role of 
all variables. Its dynamic is mostly determined 
by the forces between water molecules and soil 
particles and gravitational forces. Site conditions 
and soil sensitivity to compaction are significantly 
affected by the changes of the state of matter, 
quantity, and distribution of water. Presence of 
water in the soil does not affect the soil sensiti-
vity unambiguously and it depends above all on 
the interaction of water with other variables. At 
best, we can presume that with the soil, which 
is already sensitive to compaction, water plays a 
more important role than with the soil, which is 
not so sensitive to compaction. 

Among the secondary soil factors of the 
sensitivity of forest soil to damage are soil struc-
ture, soil porosity, soil density and air and water 
permeability of soil. Soil structure is connection 
of soil particles into diversely durable clusters – 
aggregates, which are connected by loam particles 
(texture), organic matter, other chemical com-
pounds, and moisturizing and drainage cycles. 
Soil structure much affects transition of air and 
water in the soil (porosity, permeability) and 
thereby the site conditions. A negative impact 
on the structural characteristics of the soil is 

caused by high humidity and soil compaction. 
Soil porosity is the share and distribution of pores 
in the soil – the space which is not filled with the 
soil particles. Porosity is a good indicator of site 
conditions, since it directly conditions accessibility 
of water and air in the soil. On compaction, the 
structural porosity (or macroporosity) decreases 
and the share of water, inaccessible to plants, and 
of micropores can increase. The combination of 
wheel pressure and slide and high humidity can 
cause a total disintegration of the surface structural 
aggregates and thus a dense surface layer without 
structure, preventing water and gas transition into 
the soil, is formed. 

Resistance is affected both by individual factors 
as by their interactions, whereby we emphasize 
texture and moisture in the soil. Sand and sand-
-loam soils are more resistant than the loam, silt 
and clay soil. The resistance of fine loam, silt and 
clay soil in dry state is very high, but it decreases 
rapidly with the increasing humidity and achieves 
its highest sensitivity to compaction at around 80 
% of field capacity. Among the described basic 
factors, soil resistance against compaction damage 
can be improved also by organic matter content, 
which acts as a protection or soothing layer (felling 
debris concept). An additional protection can also 
be formed by the vegetation root network. Soil with 
higher density is generally more resistant against 
compaction. Among the soil-forming factors, the 
temperature predominantly affects the resistance. 
Soil freezing ensures resistance against all kinds of 
damage regardless of water content and soil texture, 
although fine texture soils are very sensitive while 
thawing. More complex is the impact of parent 
materials which affect the increase of resistance 
through a higher share of the skeleton and chemical 
features (presence of calcareous ions) accelerating 
the emergence of structural aggregates. 
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Josip Koller – začetnik pogozdovanja krasa s črnim borom
Josip Koller – the Pioneer of the Afforestation of Karst with the Black Pine

Franc PERKO1

Izvleček:
Perko, F., : Josip Koller – začetnik uspešnega pogozdovanja Krasa s črnim borom; Gozdarski vestnik, 76/2018, 
št. 5-6. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 10. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega 
besedila Marjetka šivic.
Prispevek predstavlja pomen J. Kollerja pri pogozdovanju Krasa. J. Koller je v letih 1850–1851 v Bleiweisovih 
Novicah postavil temelje načrtnega pristopa pogozdovanja krasa, utemeljil pomen črnega bora pri pogozdovanju 
na Krasu in leta 1859 prvi uspešno osnoval nasad črnega bora pri Bazovici.
Ključne besede: Kras, erozija, krčitve, zgodovina, Pinus nigra, umetna obnova

Abstract:
Perko, F.: Josip Koller – the Pipneer of the Afforestation of Karst with the Black Pine; Gozdarski vestnik (Profes-
sional Journal of Forestry), 76/2018, vol 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 10. Translated by Breda 
Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka šivic.
This article presents the significance of J. Koller in the afforestation of Karst. In the years 1850-1851, J. Koller set 
the basis for the planned afforestation of Karst in the Bleiweis’s Novice, substantiated the significance of the black 
pine in afforestation on Karst and, as the first one, successfully established a black pine plantation near Bazovica.
Key words: Karst, erosion, deforestations, history, Pinus nigra, artificial regeneration

Strokovna razprava

1 Mag. F. P., Slivice 34, 1381 Rakek, Slovenija. franc.v.perko@amis.net 

1 Uvod

Jožef Koller je bil eden prvih slovenskih gozdarjev 
in začetnik pogozdovanja krasa  s črnim borom 
(Pinus nigra) (* 25. marec 1798, Bohinjska Bistrica; 
+ 2. avgust 1870, Gorica). Poleg omenjanja kot 
osnovalca prvega uspešnega nasada črnega bora pri 
Bazovici (1859) ga gozdarji omenjajo predvsem kot 
urejevalca, avtorja gozdnogospodarskega načrta 
za Trnovski gozd (1844) in idejnega projektanta 
ter vodja izgradnje ceste od Solkana na Trnovo 
med letoma 1855 in 1860 (Kozorog in Mikuletič, 
2011). V prispevku vam predstavljamo Jožefa 
Kollerja kot utemeljitelja pogozdovanja krasa.

2 KrAs Je IzGUBLJAL 
Gozd od neoLItIKA do 
devetnAJsteGA stoLetJA

Kras je bil vse do prvih krčenj v neolitiku popol-
noma poraščen z gozdovi, potem pa je skozi ves 
zgodovinski razvoj včasih hitreje, drugič počasneje 

izgubljal svojo gozdno odejo, dokler ni v začetku 
devetnajstega stoletja postal skoraj gol (Rutar, 
1892; Perko, 2016).

Po letu 1000 našega štetja se je začel delež 
drevesnega peloda v paleovegetacijskih raziskavah 
zmanjševati, kar že nakazuje začetek razgozdova-
nja krasa. Intenzivneje se je razgaljevanje krasa 
začelo v zgodnjem novem veku (okoli leta 1500).
številni viri (Valvasor, 2009–2013; Panjek, A. 
2006) in pričevanja dokazujejo, da je bil kras zelo 
razgaljen že v sedemnajstem stoletju. Slikovito 
je v Časti in slavi vojvodine Kranjske predstavil 
kras Valvasor (Valvasor, 2009–2013): Tu so tla 
vseskozi in čez vsako mero kamnita. Se pa tu dviga 
toliko majhnih gričkov, hribčkov in goric, kot je na 
razbičanem morju valov; torej so tla taka, da nikjer 
niso enaka ničemur drugemu kot neenakosti, nič 
ni Krasu tako ravno kot neravnost. Na nekaterih 
krajih se sicer človek lahko par milj daleč ozira okoli 
sebe, vendar vidi vse sivo in zelo malo zelenega, ker 
zemljo povsod pokrivajo kamni.
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Tu ne zapade dosti snega. Toda pozimi tu včasih 
divja neverjetno močan veter, ki zna vreči po tleh 
konja z jezdecem vred ...

Razmere so se slabšale, gozda na krasu je bilo 
iz stoletja v stoletje vse manj. Matija Vrtovec je v 
Vinoreji leta 1844 zapisal (Perko, 2016): Če ptujec 
po morju v Terst pride, in se proti sredi cesarstva iz 
Tersta poda, ga na Opčinah strah in groza obide, 
ko to kamnito, suho in pusto Arabijo zagleda!

Zgodovinar Simon Rutar je leta 1892 v delu 
Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska zapisal 
med drugim (Rutar, 1892): Torej šele v zadnjih 
300-400 letih dobil je Krasa svoje sedanje golo 
lice. Pustošenje Krasa napredovalo je do zadnjih 
desetletij v strahoviti meri.

Na celotnem kraškem območju je bila leta 
1875 gozdnatost le še 14 %; predvsem so bili to 
gozdni ostanki na flišu, medtem ko je bil pravi 
kras (apnena podlaga) praktično gol (Slika 1).

3 In KJe so vzroKI, dA se Je 
deLež Gozdov nA KrAsU 
tAKo hItro zMAnJŠevAL? 

Gozd je za Kraševca dejansko opravljal »večna-
mensko« vlogo. Najprej ga je skozi dolgo obdobje 
krčil in spreminjal v kmetijske površine, njive, 

polja, pašnike, preostale gozdove pa je intenzivno 
izkoriščal. Prilagodil jih je svojim potrebam, ki jih 
je v največji meri dajal panjevski gozd. V gozdu je 
Kraševec dobival drva, v njem je pridobival kolje 
za vinograde, les za kmečko orodje, za vzdrževanje 
gospodarskih in bivalnih objektov, les iz gozdov 
je tudi zaradi ugodne lege (večja mesta ob obali, 
pristanišča, ki so omogočala izvoz lesa) intenzivno 
prodajal, v gozdovih so se pasle črede goveda, ovc 
in koz, tam je dobival steljo, drevje je tudi obse-
koval, da je pridobil hrano za živino v zimskih 
mesecih. Prav posek na panj, ki mu je sledila paša, 
ko je živina sproti uničevala poganjke iz panja in 
korenin in tako oteževala ali preprečevala obnovo 
gozdov, je iz leta v leto manjšal obseg gozdov, ki 
so se postopno spreminjali v kamnito pustinjo.

4 trstU  veLJA zAsLUGA zA 
zAČeteK PoGozdovAnJA 
KrAsA

Uglednim in razgledanim meščanom Trsta velja 
zasluga, da se je začela aktivnost za ponovno ozele-
nitev pustega krasa. Domenico Rossetti se je že leta 
1831 in nato še leta 1840 zavzemal za pogozditev 
puste kraške planote nad Trstom (Masiello, 2001). 
Leta 1842 je mestna oblast povzela Rossettijeve 

Slika 1: še ne pogozdena kraška pokrajina pri Trnju (vir: Rubbia, 1912) (foto: arhiv ZGS OE Sežana)
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LATINSKO IME
Dothistroma septosporum (Dorogin) M. Morelet in Dothistroma 
pini Hulbary (sinonima: Mycosphaerella pini Rostr. ex Munk, 
Scirrhia pini A. Funk & A. K. Parker)

RAZŠIRJENOST
Rdeča pegavost borovih iglic je razširjena na vseh celinah, 
kjer rastejo bori. Naravni areal bolezni je domnevno v Kanadi 
in/ali Evropi. V Sloveniji je bila prva uradna zabeležba rdeče 
pegavosti borovih iglic leta 1971 v okolici Ljubljane in Škofje 
Loke. V zadnjih letih se povečujeta jakost in razširjenost 
bolezni. Bolezen povzročata dve vrsti in obe sta razširjeni 
v Sloveniji. Vrsta Dothistroma pini je redka, doslej so o njej 
poročali iz Severne Amerike in nekaterih evropskih držav. 

GOSTITELJI
Glavni gostitelji so bori (Pinus spp.), rdeča pegavost borovih 
iglic pa lahko prizadene tudi jelke (Abies spp.), cedre (Cedrus 
spp.), macesne (Larix spp.), smreke (Picea spp.) in duglazije 
(Pseudotsuga spp.).

OPIS 
Rdečo pegavost borovih iglic povzročata morfološko podobni 
glivi D. septosporum in D. pini, ki ju ločimo le na podlagi 
molekularnih podatkov. Do leta 2004 so ju obravnavali kot eno 
vrsto. Po okužbi se najprej pojavijo prosojne pege ali prečne 
proge, ki v srednjem delu porjavijo. Del iglice do vrha odmre, 
spodnji del pa je zelen in ostro ločen od odmrlega tkiva. Na 
odmrlem tkivu se pogosto pojavijo značilne rdeče pege ali 
proge, ki so posledica izločanja barvila dothistromina (slika 
1). Na odmrlem tkivu iglic začno skozi povrhnjico prodirati 
črne glivne strome s trosišči (slika 2). Pri močni okužbi dve- 
in večletne iglice odpadejo, na poganjku ostanejo le iglice 
tekočega leta in veja postane značilno čopičasta. Na daljše 
razdalje se bolezen prenaša s sadikami, z orodjem, vozili ali 
na oblekah delavcev, turistov in drugih obiskovalcev okuženih 
območij. Na krajše razdalje trose raznašajo žuželke, dež in 
veter. Glivi D. septosporum in D. pini lahko kužita tudi druge 
iglavce, če rastejo v bližini okuženih borovih sestojev (slika 3).

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• Zgodnji znaki okužbe so prosojne pege in/ali prečne  
 proge na iglicah, ki so videti, kot bi bile prepojene z vodo,

• pege in proge nato porumenijo ali porjavijo, del iglice do  
 vrha kmalu odmre, spodnji del pa je še zelen (slika 1),
• na odmrlem tkivu iglice nastanejo značilne rdeče pege  
 ali proge, vrh iglice je pogosto obarvan rdečkasto-rjavo  
 (slika 1),
• majhna rjavo-črna trosišča pod privzdignjeno povrhnjico,  
 ki so običajno znotraj rjavih/rdečih trakov, lahko pa so  
 raztresena po celotni dolžini iglice (slika 2),
• iglice tekočega leta so po navadi zdrave, iglice prejšnjih  
 let pa so porjavele v celoti oziroma od vrha proti osnovi  
 (slika 4), 
• starejše iglice odpadejo, zato se krošnja zredči, na koncu  
 vej ostanejo šopi iglic tekočega leta, kar povzroči značilen  
 čopičast videz,
• propad zelo okuženih borov.

VPLIV
Rdeča pegavost borovih iglic je huda bolezen borovih iglic. 
Večje poškodbe in škodo je bolezen začela povzročati v sredini 
prejšnjega stoletja na borovih plantažah (P. radiata) na južni 
polobli ter na več vrstah borov v Severni Ameriki. Od leta 
1990 se jakost in razširjenost bolezni povečujeta, predvsem na 
severni polobli (Kanada in Evropa). V zadnjih letih je bolezen 
pogosta tudi v borovih sestojih v Sloveniji in se pojavlja na 
Krasu, kjer je prej ni bilo. Bolezen povzroči prezgodnji osip 
iglic, zmanjšan prirastek in v primeru hudih okužb hiranje in 
propad okuženega drevesa. Bolezen se lahko pojavi tudi na 
drugih iglavcih, vendar doslej ni poročil o večjih poškodbah.

MOŽNE ZAMENJAVE
Rdečo pegavost borovih iglic lahko zamenjamo z drugimi 
boleznimi borovih iglic, ki jih povzročajo glive: npr. rjave-
nje borovih iglic (Lecanosticta acicola), rumeni borov osip 
(Cyclaneusma minus), sušica najmlajših borovih poganjkov 
(Diplodia pinea), borov osip (Lophodermium seditiosum). 
Žuželke, ki sesajo sok iz iglic, lahko povzročijo poškodbe, 
ki so podobne začetnim simptomom rjavenja borovih iglic 
(npr. borova penarica – Haematoloma dorsata).

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 

Slika 1: Značilni rdeči trakovi na odmrlem delu okužene iglice. Vrh 
je odmrl in posivel, osnova iglice je zelena. Na nekaterih še zelenih 
iglicah so vidne rjavo-zelene pege, ki so značilne za začetne stopnje 
okužbe (foto: D. Jurc).
Slika 2: Značilni rdeči trakovi na odmrli iglici z dobro opaznimi 
črnimi glivnimi stromami s trosišči, ki prodirajo skozi povrhnjico 
(vir: EPPO).

Slika 3: Rdeča pegavost borovih iglic na smreki (foto: Paul Bachi, 
University of Kentucky, Bugwood.org). 
Slika 4: Iglice letošnjega leta so zelene in ne kažejo znakov okužbe, 
iglice prejšnjih let so porjavele v celoti oziroma od vrha proti osnovi 
iglice. Okužene iglice bodo sčasoma odpadle in na veji bodo ostale 
le iglice tekočega leta, zaradi česar nastane značilen čopičast videz 
(foto: D. Jurc).
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o najdbi poročajte v spletnem portalu Invazivke oziroma z mobilno aplikacijo Invazivke.
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LATINSKO IME
Xylosandrus germanus (Blandfort, 1894)

RAZŠIRJENOST
Ambrozijski podlubnik izvira iz vzhodne Azije (Japonska, 
Vietnam, Kitajska). Leta 1932 so ga zanesli v ZDA, v Evropi 
pa so ga prvič našli leta 1952 v Nemčiji. V zadnjih treh 
desetletjih se je tujerodni podlubnik  zelo razširil  v Evropi; 
o najdbah so poročali iz Avstrije, Belgije, Češke, Danske, 
Francije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nizozemske, Poljske, 
Romunije, Rusije, Slovenije, Španije, Švice, Ukrajine in 
Velike Britanije. V Sloveniji smo vrsto prvič odkrili leta 
2000 v bližini Solkana pri Novi Gorici na pravem kostanju 
(Castanea sativa Mill.). Od leta 2008 naprej smo vrsto večkrat 
našli tudi v drugih predelih Slovenije. Nekajkrat smo hrošče 
X. germanus ujeli v pasti, namenjene spremljanju hroščev 
iz rodu Monochamus spp. (lokacije Brdo pri Kranju, Bitnje 
pri Kranju, Podpeč). V naravnem rezervatu Mali plac na 
Ljubljanskem barju smo odkrili napad na treh drevesih 
navadne jelke (Abies alba Mill.), na lokacijah Anovec pri 
Krškem in Ajševica pri Novi Gorici pa smo vrsto ponovno 
našli na pravem kostanju. Prvo večjo škodo smo zabeležili 
leta 2016, ko je vrsta napadla večje količine sveže posekanega 
lesa pri Lovrencu na Pohorju. V letu 2017 smo ugotavljali 
prisotnost vrste s pastmi z etanolom v okolici Ljubljane. 
Ugotovili smo, da je vrsta splošno prisotna v različnih 
gozdnih sestojih, znakov napada na drevju pa nismo odkrili.

GOSTITELJI
Ambrozijski podlubnik je izrazit polifag, znanih je več kot 
dvesto gostiteljskih rastlin. V Sloveniji smo vrsto doslej 
odkrili na pravem kostanju, navadni jelki, navadni smreki 
(Picea abies (L.) H. Karst), rdečem boru (Pinus sylvestris 
L.), bukvi (Fagus sylvatica L.) in gradnu (Quercus petraea 
(Mattuschka) Liebl.). 

OPIS 
Samice ambrozijskega podlubnika so svetleče črne barve (slika 
1 in 2) in dolge od 2,0 do 2,4 mm. Samci so manjši, dolgi od 
1,0 do 1,8 mm, svetlo rjave barve in ne letijo. Samice dolbejo 
rove v lesu gostiteljskih dreves (slika 3), v katere izležejo jaj-
čeca. V rove zanesejo tudi t.i. ambrozijske glive, ki prerastejo 
stene rovnih sistemov (slika 4) in  so hrana ličinkam in tudi 
hroščem. Za razvoj glive in podlubnikov je potrebna velika 
vlažnost lesa. Vrsta lahko napade dele drevesa najrazličnejših 

premerov. V Evropi naj bi X. germanus večinoma razvil eno 
generacijo na leto (v Italiji naj bi razvil dve). Po navadi je 
obdobje letenja hroščev od aprila do avgusta, prezimujejo pa 
v rovnih sistemih.  

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• vhodno-izhodne odprtine, velikosti približno 1 mm
• v suhem vremenu izrinjena črvina v obliki značilnih  
 paličastih tvorb (slika 5), dolžine do 4 cm
• izcejanje drevesnega soka ali smole iz napadenega  
 dela drevesa
• sušenje listja in odmiranje poganjkov napadene rastline
• rovi v lesu so prerasli z ambrozijskimi glivami (slika 4),  
 v katerih lahko najdemo vse razvojne stopnje (jajčeca,  
 ličinke, bube, hrošče)
• obarvanost lesa v okolici rovnih sistemov, ki je lahko  
 posledica prisotnosti ambrozijskih gliv, drugih gliv, ki jih  
 hrošči vnašajo v gostitelje, ali pa posledica odziva gostitelja  
 na napad/okužbo

VPLIV
Vrsta X. germanus v Severni Ameriki velja za enega najpo-
membnejših škodljivcev v gozdnih in okrasnih drevesnicah. V 
Evropi velja za sekundarnega škodljivca, ki praviloma napada 
oslabljeno drevje oziroma sveže posekan les. Veliko škodo 
lahko povzroči v gozdovih, ki so jih prizadele naravne ujme. 
Poleg ambrozijskih gliv, ki napaden les razvrednotijo zaradi 
obarvanja, lahko hrošči v gostitelje vnesejo tudi patogene glive 
(npr. Fusarium spp.), ki dadatno oslabijo oziroma pospešijo 
propad gostitelja. V nekaterih predelih Evrope naj bi bil X. 
germanus že med najštevilčnejšimi vrstami podlubnikov. Po 
predvidevanjih bi vrsta lahko negativno vplivala na  avtohtone 
vrste podlubnikov. 

MOŽNE ZAMENJAVE
Ambrozijskega podlubnika je mogoče zamenjati z drugimi 
vrstami podlubnikov, predvsem pa z drugima vrstama iz 
rodu Xylosandrus, ki sta tudi že prisotni v Evropi, in sicer 
Xylosandrus crassiusculus (Motchulsky, 1866) in Xylosandrus 
compactus (Eichhoff, 1875).

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 

GDK 453:145.7Xylosandrus germanus

Ambrozijski podlubnik (Xylosandrus germanus)

Slika 1: Samica Xylosandrus germanus, lateralno (foto: Maja Jurc)
Slika 2: Samica Xylosandrus germanus, dorzalno (foto: Maja Jurc)
Slika 3: Rovni sistemi ambrozijskega podlubnika (foto: Roman Pavlin) 

Slika 4: Rovi, preraščeni z ambrozijskimi glivami, ki so hrana 
ličinkam in hroščem  ter obarvajo les (foto: Dušan Jurc).
Slika 5: Izrinjena črvina v obliki značilnih paličastih tvorb 
(foto: Tine Hauptman)
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ČE OPAZITE OPISANE SIMPTOME ALI NAJDETE ŠKODLJIVCA, 
obvestite Gozdarski inštitut Slovenije (Oddelek za varstvo gozdov) ali 

o najdbi poročajte v spletnem portalu Invazivke oziroma z mobilno aplikacijo Invazivke.

Publikacija je nastala v okviru projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770), ki ga 
sofinancirajo Evropska komisija v okviru finančnega mehanizma LIFE, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije. Priprava prispevka je bila izvedena v okviru Javne gozdarske službe GIS.
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zamisli in začeli so s prvimi poskusi, posebnih uspe-
hov pa pri pogozditvi kamnitega krasa ne s setvijo 
ne s sajenjem številnih drevesnih vrst niso dosegli.

Da bi pospešili delo  pri pogozdovanju krasa v 
okolici Trsta, Sežane in Komna, so se decembra 
1851 zbrali v Sežani in ustanovili Družbo (Dru-
štvo) za pogozdovanje, ktera bo skerbela pusti 
Kras malo po malim z drevjem nasaditii, in ktera 
bo v djanje stopila, kadar bodo postave od visokiga 
ministerstva poterjene.

žal oblast ni bila pripravljena potrditi pravil in 
Družba za pogozdovanje je, še preden je začela z 
delom, že prenehala delovati. Vneti zagovorniki 
pogozdovanja Krasa pa niso odnehali: leta 1857 
so v Trstu ustanovili Društvo za pogozdovanje 
Krasa, v katerega so povabili tudi kraške občine.
Dokumenti iz Pokrajinskega arhiva v Kopru kažejo, 
da so na Komenskem krasu pogozdovali že pred 
ustanovitvijo društva avgusta 1857 v Trstu.

5 veseLA PrIhodnost KrAsA
Bleiweisove Novice so leta 1850 v 32. številki objavile 
novico (Perko, 2016): Ministerstvo kmetijstva pa 
je 19, preteklega meseca (19. julija 1850 op. Perko) 
našimu deželnemu poglavarju pisalo, in deželni 
poglavar je to pisanje tudi kmetijski družbi razodel, 
kjer te le vesele besede stoje: »Ministerstva nar veči 
skerb in prizadevanje bode, pusti Kras spet v polje in 
gojzd spreoberniti. K dosegi tega ravni tako imeni-
tniga kakor veliciga dela je pa združene moči treba. 
Če ravno tako delo le takrat zamore pridno spod rok 
iti, ako vladarstvo vodstvo prevzame in na vso moč 
pomaga, de to delo dokonča, se vunder ne more cela 
teža tega početja na rame vladarstva naložiti. Tisti, 
čigar je zemljiše in ki bojo dobroto obdelaniga Krasa 
vživali, se morajo sosebno z vladarstvam združiti in 
se po primeri vdeležiti tega velicega dela.«
Novice so prispevek zaključile s pozivom, da: Naj 
bi previdni možje svoje misli v Novicah razodevali, 
da se imenitna reč pogovori od vseh strani.

6 JožeF KoLLer IMA PoMeMBne 
zAsLUGe zA PoGozdovAnJe 
KrAsA s ČrnIM BoroM

Ko je dunajska vlada leta 1850 začela razmišljati 
o nujnosti ponovne pogozditve krasa, se je na 
njeno pobudo v Bleiweisovih Novicah leta 1850, 

št. 40-42, med 2. in 16. oktobrom odzval Jožef 
Koller z jasnimi usmeritvami v sedmih (7) točkah, 
kako se je treba lotiti tega projekta:
1. Najprej je treba pogozditi hribe in grebene,  
 vse drugo, kar bo treba, se bo po tem lahko, in  
 skor brez našiga prizadevanja storilo; pred pa bi  
 nemogoče ali saj veliko težej bilo; zakaj še le  
 potem, kader bodo hribi in berda z gojzdi  
 obrašeni, se bo pomanjšala sila in moč vetrov,  
 ki popišejo vsako mervico rodovitne persti preč,  
 - gojzdi bojo megle in oblake na-se vlekli, zader- 
 ževali, in tako dež in prijetno roso, to je vse česar  
 k rodovitnosti Krasu zdaj manjkajo, pomnožili.
2. Kras je mogoče pogozditi le s sajenjem in ne  
 setvijo. Ti hribi in berda so na več krajih tako zlo  
 kamnitni, de bi se zdelo skorej nemogoče, na njih  
 drevje vzgojiti. Ako bi se na takih krajih drevesno  
 seme sejalo, bi to gotovo malo izdalo in zastonj  
 bi bilo; ako pa se med peči in skalovje, kjer je  
 kaj zemlje, ali kamor se potrebna zemlja nanesti  
 da, drevesca vsadijo, se bodo prijele, vsako leto  
 bolj ukoreninile in rastle. Koller je zaključil, da  
 bo na krasu sajenje učinkovitejše, hitrejše, pa  
 tudi cenejše kot setev. 
3. Za pogozdovanje je treba osnovati gozdne  
 drevesnice in v njih gojiti: bore, smreke, hraste,  
 orehe, kostanje, jesene in breste. Pogozdovali 
 naj bi z 2-, 3- ali največ štiriletnimi sadikami.
4. V vsaki županiji naj bi določili hribi in berda,  
 kteri se tamkaj najdejo, in kteri so potrebni,  
 pogojzdeni biti (pogozdovalni kataster op.  
 Perko).
5. Gozdno drevesnico naj vodijo izkušeni možje  
 ali borštnarji, dela pa naj opravljajo usposobljeni  
 delavci.  
6. Pri osnovanju nasadov je treba za vsak hrib  
 ali berdo upoštevati še sečni red, ki bo sledil,  
 ko bodo sestoji zreli za sečnjo.
7. V nasadih je treba prepovedati pašo, sekanje  
 drevja in grmovja. Ko bodo nasadi toliko  
 zrasli, da jih živina ne bo objedati mogla – se  
 bo vsako tako odrašeno presadiše, eno za drugim,  
 v enaki versti, kakor je posajeno bilo, paši odperlo,  
 in živina se bo v njih veselo pasla, ker bo boljši  
 in več trave, in tudi senco tam najdla. Do tistega  
 časa se bo pa trava, v posajenih presadiših, samo  
 s serpam, varno žeti znala.
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Koller se je v Novicah spet oglasil leta 1851 
(št. 7–11) in s strokovnimi argumenti zavrnil 
pobude drugih štirih piscev: Flajšmana: Goli in 
pusti Kras v 3 letih v mlade seženj visoke boršte 
spreoberniti (Novice, 1850, št. 44–52), in dr. Kluna, 
ki je v Ljubljanskem nemškem časopisu (1850) 
za kraško obdelovanje priporočal človeški gnoj 
iz Trsta, pa še dveh drugih.

Spoznajmo nekaj najzanimivejših argumen-
tov (Koller, 1851): Gosp. Fleišman pravi v 45 
listu Novic, de je setva boljši, de naj bi se semena 
precej tam sejala, kjer ima drevo ostati, pa sejati 
se ima globokeje, kakor je scer navada, de semena 
vetrovi ne razpišejo in suša kali preveč ne zatare 
in umori. Koller mu odgovarja: Ali tisti, ki Kraško 
burjo pozna, dobro ve, de 2, 3, 4 in tudi več palcov 
globokosti za-njo nič ni, de raznese vse, kar je 
zrahlaniga in lahkiga …

Koller je gotovo dobro poznal številne neuspe-
šne poskuse pogozditve krasa nad Trstom s setvijo.

Drugo vprašanje je bil izbor drevesnih vrst za 
pogozditev krasa. Koller je odklonil Fleišmanov 
predlog, ki je posebej priporočal akacijo: … v dobri 
zemlji se je prav dobro obnašala; - ali v borštih, v 
pusti zemlji, v veternih krajih, je revna ostala, in 
svojo slavo zgubila. Koller zapiše: Ozrimo se rajši 
po domačih pečeh in skalovji. Tam, kjer nič druz-
iga več ne raste, najdemo ružje (pinus mughus, 
Krummholzkiefer) ali planinski bor; na ravnim 
polju, v samim pesku ali groblji, raste bor (pinus 
austriaca et silvestris, die Schwarz-u Weissföhre), in 
tudi v samih pečeh ga najdemo kratkiga, košatiga. 
Bor se v drevesnici lahko vzgoji, že prvo ali drugo, 
najkasneje pa tretje leto k moči pride, in se lahko 
presadi in hitro raste, čeprav v slabo zeljo pride, 
pozimi zelen ostane in vedno tla pokriva in varuje. Z 
odpadlimi iglicami tla gnoji. Koller tako ugotavlja: 
Pervo in narimenitniši drevo je tedaj zavoljo tega 
po mojih mislih bor; zraven njega v bolj globoki 
zemlji se bodo hrasti, kostanji, orehi, bresti, javori, 
jeseni, v zavetnih krajih mecesni in smreke saditi 
znale, in vsi ti brez perve (Vorsaat), ktera bi stroške 
časa, dela in denarja zastojn pomnožila.
Koller se je zavedal, da je pogozdovanje krasa 
velik socialno-ekonomski in ekološki zalogaj.

Nenavadno pa je, da se v javno razpravo o 
pogozdovanju krasa, ki so jo vzpodbudile Novice, 
ni vključil Ressel, ki naj bi leta 1850 pripravil 

načrt za pogozditev tržaško-goriškega krasa, ki 
pa je žal izgubljen.

7 KoLLerJev nAsAd ČrneGA 
BorA PrI BAzovIcI

Koller je splošno znan predvsem po nasadu črnega 
bora pri Bazovici, ki so ga osnovali leta 1859 na 
pobudo Trsta. To naj bi bil prvi uspešen nasad 
črnega bora na krasu. Koller pa ni bil prvi, ki je 
kras pogozdoval s črnim borom (Perko, 2016). 
Omenjeni nasad je nastal tako, da so na kvadratni 
mreži, velikosti 2,3 m x 2,3 m, na površini enega 
kvadratnega metra očistili površino kamenja in 
napeljali zemljo ter na to površino posadili 3–4 
dveletne črne bore, vzgojene v drevesnici. Tako 
so na enem hektarju na 1.860 mest posadili okoli 
6.500 dvoletnih sadik črnega bora. To število sadik 
na hektar je za naprej postalo pravilo pri kraškem 
pogozdovanju, z razliko, da so bile sadike enako-
merno razporejene po vsej površini.

8 KoLLerJevA vIzIJA Iz Let 
1850 In 1851 se Je zAČeLA 
UresnIČevAtI ŠeLe Po 
sPreJeMU dežeLnIh zAKonov 
o PoGozdovAnJU KrAsA

Od konca petdesetih let devetnajstega stoletja 
naprej so se posamezne občine lotile pogozdovanja 
krasa, vendar posebnega uspeha ni bilo. Vse bolj 
je postajalo jasno, da brez zakonske ureditve ne 
bo uspešne pogozditve krasa.

Kollerjeva pobuda iz let 1850 in 1851 se je začela 
uresničevati, ko so bili sprejeti zakoni o pogozdo-
vanju krasa za območje Trsta (1881), za Goriško 
in Gradiščansko (1883), Kranjsko (1885) in Istro 
(1886). Ustanovljene so bile posebne komisije za 
pogozdovanje krasa, ki so določile zemljišča, ki jih 
je bilo treba postopno pogozditi. V vseh deželah 
za pogozdovanje je bilo skupno izločenih okoli 
30.000 hektarjev kraških goličav. Urejeno je bilo 
tudi financiranje pogozdovanja krasa. Skoraj 
stoletje dolgo dobo, ki sta jo prekinili dve svetovni 
vojni, so načrtno pogozdovali kras v pretežni meri 
s črnim borom. Ponovna pogozditev krasa je bila 
velik tehnični in socialno-ekonomski zalogaj. 
Dandanes, ko je kras obrasel z gozdom, mogoče 
je marsikje gozdnatost že presegla optimalno 
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stopnjo kulturne krajine, si težko predstavljamo 
tiste čase pred 200, 150, 100 ali 70 leti, ko je bilo 
na krasu veliko pomanjkanje gozdov in ko so v 
drugi polovici 19. stoletja neutrudni gozdarji in 
bolj ozaveščeni prebivalci bili boj za vsak hektar 
novo osnovanega borovega gozda (Perko, 2016).

9 PoGozdovAnJe KrAsA, 
KAKrŠno Je PoteKALo doBro 
stoLetJe, se KonČUJe

Po letu 1960 se je začel po krasu širiti gozd in je 
osvajal nekoč že njemu pripadajoče površine, 
opuščene pašnike, pa tudi travnike. Iz borovih 
nasadov se je v okolico po naravni poti širil bor, 
na drugi strani pa so opuščene površine osvajale 
listnate grmovne in drevesne vrste.

Zmanjševanju deleža kmečkega prebivalstva na 
krasu je sledilo opuščanje kmetijske rabe, in sicer naj-
prej najmanj rodovitnih kmetijskih zemljišč, potem 
pa tudi rodovitnejših, ki jih je spet osvajal gozd.

Splošni gozdnomelioracijski projekt na rastiščni 
biološkotehnični in ekonomski podlagi za degra-
dirano območje Slovenskega Primorja, ki ga 
je leta1963 izdelal Inštitut za gozdno in lesno 
gospodarstvo, je namenjal že večino pozornosti 
melioraciji, izboljšanju donosnosti obstoječih 

kraških gozdov, pogozdovanje golih kraških 
površin pa je bilo potisnjeno v ozadje.

Da se na pretežnem delu krasa počasi končuje 
doba črnega bora, je že dolgo znano. že ob osno-
vanju so vedeli, da bo na krasu v večini primerov 
črni bor le prehodna drevesna vrsta, zato so nasade 
delili na trajne in prehodne.

Nasadi črnega bora na krasu so skozi čas precej 
izboljšali rastišča. Tako so nastale razmere, da so 
se v presvetljene borove sestoje začeli spontano 
vraščati nekateri  domorodni listavci, na primer 
mali jesen (Fraxinus ornus L.), črni gaber (Ostrya 
carpinifolia Scop.), rešeljika (Prunus mahaleb L.) 
in včasih puhasti hrast (Quercus pubescens Wild.); 
razen zadnjega omenjenega dolgoročno niso 
preveč zaželeni (Gajšek in sod., 2014).

žal je pri premeni borovih sestojev vse prepu-
ščeno le naravi, lahko bi rekli kar stihiji in name-
sto rastišču primernih mešanih, večnamenskih 
gozdov marsikje nastajajo grmišča in malodonosni 
gozdovi. Pa ni prav tako. Na krasu bodo v nasle-
dnjih desetletjih premene sestojev črnega bora 
zaradi obsega potrebnega ukrepanja (17.000 ha) 
pomemben državni gozdnogospodarski projekt s 
prav tako pomembnimi ekonomskimi posledicami 
za nekaj desetletij (šinko in sod., 2014).

Slika 2: Prva leta nasadov črnega bora (foto: arhiv ZGS OE Sežana)
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Slika 3: Garaško delo ljudi pri sajenju mladih sadik (foto: arhiv ZGS OE Sežana)

Tako kot so na začetku pogozdovanja krasa 
naredili številne poskuse, kar veliko tudi neu-
spešnih, da so končno našli pravo rešitev s črnim 
borom, bi se morali tudi dandanes načrtno lotiti 
raziskav in poskusov, kako uspešno opraviti pre-
meno odhajajočih borovih sestojev. že opravljene 
raziskave in poskusi kažejo, da potrebujemo novo 
znanje in spoznanje, da bo premena stekla v smer, 
da bodo gozdovi v kar največji meri opravljali 
svojo ekološko, socialno in ekonomsko vlogo. Ne 
moremo biti zadovoljni le s tem, da je kras porasel 
z grmovjem in malodonosnimi gozdovi; kras 
lahko in mora dajati nekaj več. Poiskati moramo 
pot, kako s čim manj dela in sredstev pomagati 
naravi na tej poti (Perko, 2016).
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Invazivne tujerodne vrste v zadnjih letih posta-
jajo vedno večja grožnja za slovenske goz-
dove. Z osveščanjem o problematiki in pomenu 
hitrega ter ustreznega ukrepanja, se z invaziv-
nimi tujerodnimi vrstami v gozdu ukvarjamo 
na Gozdarskem inštitutu Slovenije v projektu 
»LIFe ArteMIs – Osveščanje, usposabljanje 
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v 
gozdu«. V sodelovanju z različnimi partnerji - 
Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom Sym-
biosis, so. p. in Zavodom za gozdove Slovenije, 
želimo s projektom prispevati k zmanjšanju 
negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst 
na biotsko raznovrstnost in na ekosistemske  
storitve gozda.

Invazivne tujerodne vrste ogrožajo naše gozdove – 
projekt LIFe ArteMIs

GDK 44:45(497.4)

Slika 1: Tujerodne vrste so grožnja tudi slovenskim gozdovom; a) japonski dresnik (Fallopia japonica),  
b) storževa listonožka (Leptoglossus occidentalis), c) javorov rak (Eutypella parasitica) (foto: Lado Kutnar, arhiv 
Zavoda Symbiosis, Nikica Ogris).

InvAzIvne tUJerodne vrste
Tujerodne vrste so vsi organizmi, ki se prek raz-
ličnih poti, namerno ali nenamerno, s pomočjo 
človeka zanesejo na območje izven njihove naravne 
razširjenosti. Le desetina vseh tujerodnih vrst, ki se 
naturalizirajo v novem okolju, postane tudi inva-
zivnih. Invazivne tujerodne vrste (ITV) vnašajo 
motnje v celoten preplet odnosov v ekosistemu 
ter negativno vplivajo na domorodne vrste in na 
njihovo življenjsko okolje. Na eni strani lahko 
razrast ITV rastlin popolnoma spremeni podobo 
gozda in povzroči neustavljivo manjšanje populacij 
avtohtonih vrst, na drugi pa tudi številne ITV gliv 
in žuželk napadajo drevesa ter s tem povzročajo 
množičen propad celih sestojev v gozdu. Rušenje 
naravnih sistemov oziroma že prisotnost ITV pa 
lahko nenazadnje vpliva tudi na človeka, tako na 
gospodarstvo, kot tudi na javno zdravje. 

Primarni cilj našega projekta je preko raznolikih 
komunikacijskih aktivnosti in dogodkov osvestiti 
splošno javnost, predvsem lastnike gozdov, o 
nevarnostih, ki jih tujerodne vrste lahko pred-
stavljajo za gozd.
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zGodnJe odKrIvAnJe In hItro 

odzIvAnJe (zoho)
Pri upravljanju z ITV se je pomembno zavedati, 
da je ob njihovi najdbi na novem območju ključno 
predvsem hitro odzivanje. Lokalno in maloštevilno 
populacijo v zgodnjih fazah naselitve je namreč  
mogoče omejiti oziroma celo izkoreniniti, z veča-
njem populacije pa naraščata tako škoda kot tudi 
strošek njihovega obvladovanja.

Glavni cilj projekta je zato vzpostavitev učin-
kovitega institucionalnega okvira za zgodnje 
odkrivanje in hitro odzivanje (zoho) za tuje-
rodne vrste v gozdu. Sistem temelji na usklajenem 
delovanju več partnerjev in omogoča zgodnje 
zaznavanje tujerodnih vrst, njihovo pravilno 
določitev, hitro obveščanje pristojnih organov 
ob najdbi, pripravo ocene tveganja prisotnosti 
invazivne vrste in nenazadnje hitro odzivanje za 
preprečitev razširjanja ali njihovo izkoreninjenje. 
Po izvedbi vseh omenjenih korakov je pomembno 
tudi spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov 
in nadaljnji monitoring te vrste. Priprava instituci-
onalnega okvira, v katerem bo jasno opredeljeno, 
kateri partnerji in v kakih pristojnostih bodo 
odgovorni za posamezne korake sistema ZOHO, 
poteka v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi.

Za namen zgodnjega zaznavanja tujerodnih vrst 
smo v projektu pripravili tudi opozorilni seznam 84 
tujerodnih vrst, ki predstavljajo največje tveganje za 
naše gozdove, saj so že prisotne v sosednjih državah 
ali pa imajo v podobnih gozdnih okoljih invaziven 
značaj. Izpostavljene vrste smo za lažjo identifikacijo 
predstavili v Terenskem priročniku za prepoznavanje 
tujerodnih vrst v gozdovih (www.tujerodne-vrste.
info/projekt-life-artemis/publikacije-porocila/).

Za učinkovito izvajanje sistema ZOHO je 
pomemben informacijski sistem, v katerem se 
zbirajo vsi podatki o ITV; tekom projekta smo 
razvili informacijski sistem Invazivke (www.
invazivke.si), ki omogoča tudi izmenjavo vseh 
do sedaj zbranih podatkov o ITV iz že obstoječih 
sistemov. Za hiter vnos najdb sta na voljo tako 
spletna kot mobilna aplikacija, ki predvidevata tudi 
vnos fotografij, na osnovi katerih lahko strokovni 
izvedenec potrdi ali ovrže pravilnost določitve. 
Za lažjo pripravo konkretnih postopkov ZOHO 
sistema bomo pripravili pet vzorčnih primerov 
hitrega odzivanja ob primeru pojava petih ITV.

Na primeru Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in 
šišenski hrib bomo z izvedbo popisa in odstranje-
vanja ITV rastlin oblikovali primer dobre prakse 
na področju upravljanja s tujerodnimi vrstami 
ter pripravili akcijski načrt za ravnanje z ITV 
za zavarovano območje tudi po izteku projekta.

Upravljanje z ITV bomo predstavili na primeru 
invazivne tujerodne glive javorov rak (Eutype-
lla parasitica) preko uporabe razvitega ZOHO 
sistema in informacijskega sistema Invazivke. 
Za lastnike gozdov, kjer se pojavlja javorov rak, 
bomo pripravili predavanja in jih pozivali tudi k 
pravilni odstranitvi prizadetih dreves z namenom 
zajezitve širjenja te bolezni.

UsPosoBLJenost zA zGodnJe 
odKrIvAnJe 

En izmed ciljev projekta je izboljšanje zmogljivosti 
za zgodnje zaznavanje tujerodnih vrst v naših goz-
dovih. Za ta namen smo izvedli vrsto delavnic in 
izobraževanj za zaposlene na področju upravljanja 
z gozdovi in varstva narave ter delavnice za zainte-
resirano javnost, lastnike gozdov in prostovoljce. 
Udeleženci so se seznanili z osnovno problematiko 
tujerodnih vrst, dobili informacije, kje in kdaj 
naj bodo pozorni na prisotnost tujerodnih vrst 
ter spoznali vrste iz opozorilnega seznama. Vsi 
udeleženci so prejeli priročnik Sistem zgodnjega 
obveščanja in hitrega odzivanja na invazivne tuje-
rodne vrste v gozdu, v katerem so predstavljene 
osnovne značilnosti upravljanja tujerodnih vrst s 
sistemom ZOHO. Za namen aktivacije uporabni-
kov aplikacije in vzpodbujanja vnašanja podatkov 
izvajamo različna predavanja in promocijske akcije 
za različne ciljne skupine.

Zgodnje, pasivno zaznavanje tujerodnih vrst, 
v katero se lahko vključi vsak posameznik, je 
izjemno pomembno, saj le s hitrim odzivanjem še 
lahko preprečimo obširne negativne posledice ITV 
v gozdu. svoje podatke o opaženih tujerodnih 
vrstah nam sporočite na: www.invazivke.si. 
Informacije o projektu in invazivnih tujerodnih 
vrstah najdete na: www.tujerodne-vrste.info. 

Projekt sofinancirajo Evropska komisija, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Mestna občina Lju-
bljana ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije.

Simon Zidar in dr. Maarten de Groot



GozdVestn 76 (2018) 5-6 257

Gozdarstvo v času in prostoruGozdarstvo v času in prostoru

Projekt LIFe dInALP BeAr (LIFe13 nAt/
sI/000550) je prvi pristopil k upravljanju in 
varstvu rjavega medveda na ravni populacije 
in je zato kot tak edinstven primer mednaro-
dnega sodelovanja za vzpostavitev čezmejnega, 
skupnega upravljanja in ohranjanja populacije 
velike zveri. 

V politično razdrobljenem območju Evrope je 
eden izmed glavnih izzivov ohranjanja in upravlja-
nja z rjavim medvedom čezmejno sodelovanje in 
upravljanje na ravni populacije. To težavo želimo 
preseči v okviru evropskega LIFE projekta, v 
katerem sodelujemo partnerji iz Slovenije, Hrva-
ške, Italije in Avstrije. Z vzpostavljanjem sistema 
skupnega monitoringa med državami, skupnih 
protokolov upravljavskih ukrepov in skupnih 
smernic za upravljanje na nivoju populacije 
želimo postaviti temelje za dolgoročno in celovito 
varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in 
jugovzhodnih Alpah. Hkrati lokalno pristopamo 
k reševanju težav, ki se pojavljajo pri upravljanju 
z medvedom v posameznih državah.

Projekt LIFe dInALP BeAr za celovito upravljanje in varstvo 
rjavega medveda v severnih dinaridih in Alpah

GDK 156:149.74Ursus arctos

Vodilni partner projekta je Zavod za gozdove 
Slovenije, druga dva slovenska partnerja sta še 
Univerza v Ljubljani in Eurofins ERICo Slove-
nija d.o.o. Partnerja iz Hrvaške sta Veterinarska 
fakulteta Univerze v Zagrebu in družba Autocesta 
Rijeka-Zagreb d.d., avstrijski partner je Inštitut 
za ekologijo prostoživečih živali Univerze za 
veterinarsko medicino z Dunaja, iz Italije pa 
sodelujejo trije partnerji: Služba za gozdove in 
živalstvo Avtonomne pokrajine Trento, organi-
zacija Progetto Lince Italia ter Služba za lov in 
ribolov Beneške pokrajine. 

Projekt teče že četrto leto, od leta 2014, končal 
pa se bo sredi leta 2019. V tem času smo pro-
jektni partnerji poenotili in prilagodili metode 
spremljanja populacije v vseh sodelujočih drža-
vah, izobraževali člane intervencijskih skupin in 
vzpostavili njihove enotne protokole delovanja, 
ustanovili intervencijske skupine na območjih, kjer 
jih prej ni bilo ter izdelali poenotene smernice za 
celovito upravljanje populacije na tem območju. 
Uspehe je mednarodno sodelovanje doseglo 

Slika 1: Z izvajanjem ukrepov, ki pripomorejo k zmanjševanju konfliktov med medvedom in človekom na lokalni 
ravni, poskušamo dvigovati strpnost ljudi do medveda, kar je predpogoj za njegovo uspešno dolgoročno varovanje.  
(foto: M. Krofel LIFE DINALP BEAR)



GozdVestn 76 (2018) 5-6258

Gozdarstvo v času in prostoru

Slika 3: Pred dokončno izdelavo medovarnih kompostnikov, prvič zasnovanih in projektiranih  
v projektu LIFE DINALP BEAR, smo prototip dodobra stestirali v naravnem okolju. (foto: Arhiv projekta  
LIFE DINALP BEAR)

Slika 2: Eden izmed pomembnih pristopov k zmanjševanju konfliktov z medvedom na lokalni ravni je podpora 
kmetom pri uporabi učinkovitih in preverjenih načinov preprečevanja škode na drobnici kot sta uporaba visokih 
elektromrež in pastirskih psov. V projektu smo tako donirali več kot 50 kompletov elektromrež in 17 mladih 
pastirskih psov. (foto: Arhiv projekta LIFE DINALP BEAR)
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tudi na področju skupnega monitoringa, saj smo 
vsako leto izdelali poročilo o statusu populacije 
rjavega medveda, odlavljali medvede za namene 
spremljanja gibanja s telemetričnimi ovratnicami 
in intenzivno zbirali neinvazivne genetske vzorce 
s pomočjo ogromnega števila prostovoljcev. Orali 
smo ledino tudi na znanstveno-raziskovalnem 
področju, saj smo oceno številčnosti medvedov 
v Sloveniji in na Hrvaškem pridobili s pomočjo 
najsodobnejših laboratorijskih metod molekularne 
genetike. Kot prvi v svetu uporabljamo namreč 
naslednjo generacijo sekvenciranja DNK za geno-
tipizacijo neinvazivnih genetskih vzorcev velike 
prostoživeče populacije, kar predstavlja velik 
metodološki preboj na tem področju. S tem smo 
izboljšati laboratorijske metode do ravni, ki bodo 
v prihodnosti omogočale učinkovitejši genetski 
monitoring medvedje populacije. 

Tako smo za severozahodne Dinaride, za 
Slovenijo in Hrvaško, za leto 2015 določili oceno 
medvedje populacije kot minimalno letno število 
medvedov 1392 (95% CI: 1247-1583) in maksi-
malno letno število 1648 (95% CI: 1503-1839) 
medvedov. Ocena, pridobljena samo za Slovenijo 
(minimalna letna ocena 599 (545-655) medvedov 
leta 2015), pomeni 41,3% porast števila medvedov 
v Sloveniji od leta 2007, ko je bila narejena prejšnja 
ocena številčnosti. 

Eden izmed pomembnejših ciljev projekta 
je zmanjševanje konfliktov med medvedom in 
človekom. Za njegovo izpolnitev izvajamo vrsto 
aktivnosti, katerih primarni namen je dvigovanje 
strpnosti ljudi do medveda. Preko zmanjševanja 
konfliktov tako pričakujemo lažje sobivanje 
človeka z medvedom na istem prostoru. Najprej 
smo natančno proučili konflikte, do katerih je v 

Slika 4: Preko delavnic z učenci in taborniki izobražujemo mladino in sooblikujemo vrednote in odnos mladih 
do narave in medveda. (foto:  J. Tarman)

Gozdarstvo v času in prostoru
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zadnjih letih prihajalo na projektnem območju. 
Nato smo med drugim izdelali, testirali in nato v 
sodelovanju z občinami in pristojnimi komunal-
nimi podjetji proizvedli ter razdelili medovarne 
smetnjake – male za posamična gospodinjstva in 
velike skupinske. V sklopu projekta smo prvi v 
Evropi in verjetno tudi v svetu oblikovali, testirali 
in proizvedli ter razdelili medovarne kompostnike. 
Skupno smo v šestih lokalnih skupnostih razdelili 
preko 100 medovarnih smetnjakov in 100 medo-
varnih kompostnikov. Namen te akcije je zmanjšati 
pogostost zahajanja medvedov v naselja. Več kot 
petdesetim rejcem drobnice in čebelarjem, katerim 
se pojavljajo škode po medvedu, smo donirali 
visoke elektromreže in elektroograje. Z rejci 
vzdržujemo tesen stik skozi celoten proces, s čimer 
zagotovimo pravilno in učinkovito rabo zaščitnih 
sredstev. V sklopu projekta smo vzpostavili tudi 
pet delovnih linij pastirskih psov. Sodelujemo z 
vzreditelji štirih pasem, psički iz legel delovnih 
linij pa so potomci delovnih psov, ki svoje delo 
pastirskega psa že učinkovito opravljajo. Mlade 
pse oddamo zainteresiranim rejcem, ki jih ob naši 
podpori in podpori vzrediteljev ter kinologov 
vzgojijo v učinkovite pastirske pse za zaščito črede 
pred napadi velikih zveri. Pri rejcih, ki dosledno 
uporabljajo navedene zaščitne ukrepe, so se škode 
po medvedu in volku zmanjšale za 95 %. 

Z namenom izboljšanja učinkovitosti odvra-
čanja medvedov od naselij s pomočjo krmljenja 
smo proučili možnost uporabe trupel povožene 
divjadi ter ostankov od lova divjadi. Nato smo 
na 22 krmiščih opravili poskus, v katerem smo 
izmerili vpliv mrhovine na medvedovo obiskovanje 
krmišč s pomočjo video-kamer. 

Za zmanjšanje konfliktov med medvedom 
in človekom si prizadevamo tudi z akcijami 
zmanjšanja povoza medvedov. V ta namen smo 
postavili tri sisteme dinamičnih prometnih znakov 
ob magistralni cesti Ljubljana – Kočevje, ki so za 
naš prostor popolna novost in opozarjajo voznike 
o dejanski prisotnosti medveda oz. drugih večjih 
živali ob cestišču. Z zvočnimi odvračali smo 
opremili 7,5 km državne ceste Ljubljana - Kočevje 
in 8 km železnice na relaciji Ljubljana – Koper, v 
zaključni fazi pa je tudi postavitev 30 km električne 
ograje ob ograji avtoceste A1. Na Hrvaškem smo 

Slika 5: Preko portala »Discover Dinarics« promovira-
mo odgovorne vodene naravoslovne izlete in medvedu 
prijazne prakse (foto: LIFE DINALP Bear).

www.discoverdinarics.org

S podporo finančnega mehanizma
Evropske unije LIFE.

www.dinalpbear.eu
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medvede. S povečevanjem vrednosti medveda v 
očeh javnosti in lokalnega prebivalstva se odprejo 
nove priložnosti za učinkovito zmanjševanje 
konfliktov med medvedom in človekom ter za 
dvig strpnosti lokalnih prebivalcev do medveda. 
Osnovali smo tudi oznako »Medvedu prijazno«, 
ki na prepoznaven način promovira dodano 
vrednost produktov in storitev, ki prispevajo k 
sobivanju človeka z medvedom. Promovira tudi 
primere odgovornih praks turističnih programov, 
povezanih z medvedom. 

Za več informacij o teh in drugih ukrepih, ki 
jih izvajamo v sklopu projekta, in za pridobitev 
projektnih publikacij vas vabimo, da obiščete 
spletni strani http://dinalpbear.eu in http://www.
discoverdinarics.org ter nam pišete na dinalpbear@
gmail.com oziroma obiščete Facebook profila @
dinalpbear in @DiscoverDinarics. Veseli bomo 
vašega zanimanja.

Avtorji: Nives Pagon, Samar Al Sayegh Petkovšek,
Matej Bartol, Tomaž Berce, Sonia Calderola, 
Rok Černe, Urša Fležar, Claudio Groff, Đuro 
Huber, Ida Jelenko Turinek, Klemen Jerina, 
Marko Jonozovič, Irena Kavčič, Felix Knauer, 
Miha Krofel, Bojana Lavrič, Aleksandra Majić 
Skrbinšek, Miha Marenče, Urša Marinko, Anja 
Molinari Jobin, Boštjan Pokorny, Hubert Potočnik, 
Slaven Reljić, Tomaž Skrbinšek, Matija Stergar, 
Bojan Vivoda

z električno ograjo zaščitili 60 km avtoceste Reka 
–Zagreb in tam postavili tudi 30 enosmernih vrat 
in 6 izskočnih ramp.

Veliko časa posvetimo promoviranju primerov 
dobrih praks za zmanjševanje konfliktov ter v 
okviru komunikacijske kampanje ozaveščamo 
in zvišujemo interes ter podporo javnosti za dol-
goročno ohranjanje medveda. Izvajamo številne 
delavnice v šolah, vrtcih in med taborniki o bio-
logiji in ekologiji medveda njegovem obnašanju, 
proučevanju te vrste in izzivih sobivanja z njo. 
Izdelali smo učni komplet o medvedu za učitelje 
v šolah, razpisali mednarodni fotografski natečaj 
na temo sobivanja z medvedom in nato organizi-
rali potujočo razstavo najboljših fotografij. Izdali 
smo številne zgibanke in posterje o medvedu, 
napisali priročnik o ustrezni in konstruktivni 
komunikaciji z deležniki ter vzpostavili mrežo 
medvedjih informacijskih točk na območju med-
veda. S predstavitvami in predavanji gostujemo 
ob številnih priložnostih, tako v lokalnem kot 
mednarodnem okolju.

Dejavni smo na področju promocije ekotu-
rističnih produktov povezanih z medvedom, 
saj je pomemben projektni cilj tudi osnovati in 
vzpostaviti odgovorne turistične prakse na obmo-
čju medveda. Neustrezno pripravljeni turistični 
programi opazovanja medvedov imajo lahko 
namreč negativen vpliv na vrsto. Zato smo najprej 
izdelali smernice za odgovorno nepotrošno rabo 
medvedov v turizmu, ki zagotavljajo, da imajo 
tovrstni turistični produkti čim manjši vpliv na 
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Upravljanje gozdov terja vse več znanja. Raba 
in odnos družbe do gozdov sta se vseskozi spre-
minjala. Potrebe družbe po dobrinah iz gozdov 
in njihovih storitvah so zelo raznovrstne ter se 
spreminjajo hitreje kot gozdovi. Usklajevanje 
interesov pri gospodarjenju z gozdovi je zato 
že dlje časa izredno zahtevno in tudi konfliktno 
delo. številni akterji oziroma družbene skupine 
se pri tem različno organizirajo. 

Tako se tudi lastniki gozdov povezujejo v raz-
lične asociacije. Kriteriji povezovanja so različni, 
pogosto so asociacije krajevno pogojene (npr. 
lastniki neke doline, regije, države ali zveze na 
ravni EU). Lahko pa lastnike bolj kot prostor-
ska bližina povezujejo druge značilnosti, kot so 
npr. tip lastnine ali poslovni model. Primerov 

združenje večjih gozdnih posesti – kratka predstavitev za 
strokovno javnost

GDK 946(947.4)

Slika 1: Velik del vodotokov v Sloveniji se nahaja v gozdovih (foto: M. Kobal)
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Slika 2: Gorski gozdovi v Zgornji Savinski dolini (foto: M. Kobal)

takšnega združevanja je kar nekaj (Združenje 
predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, 
EUSTAFOR, Land&Forst Betriebe Österreich).

Na podobnih temeljih je bilo ustanovljeno 
tudi slovensko Združenje večjih gozdnih pose-
sti spomladi leta 2015, kar pomeni, da gre za 
razmeroma mlado asociacijo. Pri tem velja 
dodati, da so se večji lastniki gozdov (oziroma 
zemljišč) združevali že pred drugo svetovno 
vojno. Takrat je obstajala Zveza veleposestni-
kov, ki pa je vključevala tako gozdne kot tudi 
kmetijske večje posesti. Njena glavna vloga je 
bila poleg zastopanja interesov članstva tudi 
pravna zaščita le-tega. 

V primeru aktualnega združenja so njegovi 
člani fizične ali pravne osebe, ki gospodarijo 
s gozdnimi posestmi nad 200 ha površine. Za 
večje lastnike gozdov oziroma gozdne posesti 
je namreč značilno, da je dohodek iz gozda 
zelo pomemben oziroma neredko eksistenčno 

nujen, da se z gozdarsko dejavnostjo ukvarjajo 
neprekinjeno, da jih pogosto upravljajo gozdar-
ski strokovnjaki (upravljavsko znanje) ter da 
jih nekateri predpisi zaradi velikosti lahko bolj 
omejujejo. Je slednje paradoks?

Namenov povezovanja našega članstva je precej 
in so tipični za tovrstne asociacije. Ključni so 
seveda  zastopanje interesov članov, njihovo pove-
zovanje za izmenjavo znanj, izkušenj, informacij 
in poslovnih stikov, krepitev dialoga med lastniki 
gozdov, upravnimi organi in drugimi deležniki 
ter skrb za razvoj pri gospodarjenju z gozdovi.
V treh letih delovanja smo organizirali kar nekaj 
internih izobraževanj, številni člani so stkali 
medsebojne poslovne vezi, predvsem pa smo 
pospešili cirkulacijo izkušenj in znanj med člani. 
Zapišemo lahko, da smo se v treh letih solidno 
organizacijsko konsolidirali.

Nadalje z veseljem ugotavljamo, da so nas − 
kljub kratkemu obdobju delovanja − številne 
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Slika 3: Gozd na Pokljuki (foto: A Kadunc)

inštitucije s področja gozdarstva že pripoznale 
kot deležnika. V različnih postopkih in razpravah 
pa je pri nekaterih deležnikih včasih še začutiti, 
da vidijo lastnike gozdov zgolj kot nujno zlo 
oziroma celo prepreko za doseganje ciljev. Kljub 
temu počasi raste razumevanje, da mora aktivno 
usmerjanje gozdov nujno temeljiti na spoštovanju 
interesov lastnikov, saj le-ti načrtovane ukrepe 
bodisi izvedejo ali pa ne. Mnogi lastniki, zlasti 
tisti, ki so dejavni v svojem gozdu, imajo tudi 
bogate izkušnje in znanje v gospodarjenju z 
gozdovi. 
V slovenskih razmerah lastniki gozdov zaenkrat 
težko tržijo kaj drugega kot les. To v veliki meri 
pogojuje cilje in poglede na gozd. Lastniki gozdov 

Gozdarstvo v času in prostoru
bodo zagotovo bolj naklonjeni tudi nelesnim 
funkcijam gozdov, če bodo pri regulaciji ali 
trženju le-teh imeli več besede.

V združenju smo odprti za najrazličnejše 
sogovornike, tako institucije kot posameznike. 
Podpiramo razvoj gozdarske stroke, podežel-
skega prostora in si prizadevamo za napredek 
pri gospodarjenju z gozdovi. 

Osnovne informacije o združenju so dostopne 
na http://www.zvgp.si

Staš Javornik in Aleš Kadunc
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V tednu od 28.5. do 1. 6. 2018 je skupina 
Belgijskih gozdarjev, lastnikov gozdov in nara-
vovarstvenikov obiskala Slovenijo. Tematika 
obiska je bila gozdarsko obarvana, želeli so si 
izvedeti več o našem načinu gospodarjenja, o 
problemih, s katerimi se srečujemo, ter kako se 
z njimi soočamo.  V sklopu ekskurzije so obi-
skali državno podjetje SiDG ter podjetje Tajfun. 
Predstavniki Zavoda za gozdove in Gozdarskega 
inštituta Slovenije pa smo jim predstavili način 
gospodarjenja v Sloveniji. Izvedli smo trening 
odkazila na odkazilni ploskvi Marteloscope 
Ravna gora, kjer smo jim na praktičen način 
prikazali potek odkazila v Slovenskih gozdovih. 
Udeležencem smo najprej predstavili princip 
gospodarjenja in delo revirnega gozdarja. Po 
predstavitvi sestoja in aplikacije I+ Trainer na 
tabličnem računalniku smo v skupinah izvedli 
odkazilo. Aplikacija I+ Trainer omogoča navi-

Belgijski gozdarji v sloveniji izvedli trening odkazila
GDK 945.34(497.4)

dezno izbiro drevja za posek in prikaz rezultatov 
naše odločitve za sestoj. Po končani vaji smo 
neposredno na terenu pregledali in med seboj 
primerjali rezultate navideznega odkazila raz-
ličnih skupin. Izvedeni trening je bil naš prvi, 
v nekaterih evropskih državah pa odkazilne 
ploskve skupaj z I+ Trainerjem redno upora-
bljajo, na primer v Belgiji in Nemčiji. Tovrstnih 
treningov se udeležujejo različne ciljne skupine, 
kot so gozdarji, lastniki gozdov, študentje goz-
darstva, naravovarstveniki in drugi zainteresi-
rani. Namen teh treningov je pokazati, da je ob 
upoštevanju družbenih zahtev in pridobivanja 
lesa v upravljanje z gozdovi možno vključiti tudi 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Poleg tega 
na takšen način gozdarji uskladijo svoje delo, 
študentje pa se naučijo, kako njihove odločitve 
vplivajo na sestoj.

Slika 1: Virtualno odkazilo s pomočjo aplikacije I+ Trainer (foto: B. Rantaša)
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MArteLoscoPe ALI odKAzILnA 

PLosKev
V okviru projekta Integrate+ (danes se projekt 

izvaja pod imenom Informar) smo v sodelovanju 
z EFI (European Forest Institute) v Sloveniji 
postavili dve odkazilni ploskvi - Marteloscope 
Ravna gora na Gorjancih in Marteloscope Paher-
nik v Pahernikovih gozdovih. Evropska mreža 
odkazilnih ploskev trenutno šteje 42 ploskev v 
10 evropskih državah. 

Ime 'Marteloscope' je francoskega izvora in 
predstavlja 1 ha veliko ploskev, na kateri so vsa 
drevesa s prsnim premerom večjim od 7,5 cm 
oštevilčena, izmerjena in umeščena na karto. 
Tem drevesom se nato določi kakovost in popiše 
drevesne mikrohabitate po skupinah, ki so 
določene v Katalogu drevesnih mikrohabitatov 
(Kraus in sod., 2016). Na podlagi pridobljenih 
podatkov se nato izračunata ekološka in eko-
nomska vrednost tako posameznih dreves kot 
tudi celotnega sestoja. 

ekološka vrednost (podana v točkah) je odvisna 
od prisotnosti drevesnih mikrohabitatov, njihove 
redkosti in časa, ki ga le-ta potrebuje za razvoj.

Drevesni mikrohabitati so manjši življenjski 
prostori na drevesu ali znotraj njega in so ključ-
nega življenjskega pomena za specializirane in 
pogosto ogrožene vrste rastlinstva in živalstva. 
V Katalogu drevesnih mikrohabitatov je pred-
stavljenih 23 skupin, npr.: dupla, vodne votline, 
večje odmrle veje, razpoke, odstopajoča skorja, 
rovi podlubnikov, epifiti, glive in drugi … (Kraus 
in sod., 2016)

ekonomska vrednost (podana v evrih) je oce-
njena na podlagi volumna drevesa, kakovostnega 
razreda debla ter seznama lokalnih cen lesa. 

Na podlagi teh podatkov se lahko prikaže 
navidezno odkazilo glede na različne scenarije, 
npr. ekonomsko usmerjeno odkazilo ali odka-
zilo z namenom ohranitve habitatnih dreves. 
Na takšen način lahko spremljamo, kako se 
sestojni parametri ter vrednost sestoja spremi-
njajo glede na različne tipe odkazila ter količine 
odkazanega lesa. 

Poleg omrežja demonstracijskih ploskev so 
v okviru projekta razvili mobilno programsko 
opremo – aplikacijo I+ Trainer. Nameščena je 
na tabličnih računalnikih in omogoča prikaz 
celotnega sestoja ter tako ponuja navidezen 
izbor drevja za posek ter prikaz rezultatov naše 
odločitve neposredno na terenu. 

To pomeni, da imamo na kraju samem vpogled 
v prihodke oz. ekonomske ter ekološke posledice 
naše odločitve za sestoj. Na takšen način lahko 
udeleženci (študentje, gozdarji, raziskovalci 
in ostali) trenirajo in razpravljajo o različnih 
strategijah gospodarjenja z gozdovi neposredno 
na terenu. To je še posebno primerno za t.i. kon-
fliktna drevesa, ki imajo visoki obe vrednosti, 
tako ekonomsko kot ekološko. Na takšen način 
jih lažje prepoznamo in se na podlagi njihove 
vrednosti odločimo, ali bomo drevo v sestoju 
ohranili ali ga odstranili (Integrate+, 2014). 

odkazilna ploskev Marteloscope ravna gora
Odkazilna ploskev Ravna gora se nahaja v 
bukovem gozdu na območju Gorjancev. Na tem 
območju prevladuje združba Cardamine-savensi 
Fagetum. Na 1 ha veliki ploskvi smo popisali 375 
dreves s skupnim volumnom 365 m3. V lesni 
zalogi prevladuje bukev (81%), posamično se 
pojavljajo še javor, lipa in češnja. Na ploskvi smo 
zabeležili 612 drevesnih mikrohabitatov; največ 
je bilo koreninskih votlin (275), vejnih votlin 
(72), odmrlih vej (64), izpostavljene beljave (56), 
vodnih votlih (50) in briofitov (35). Ekološka 
vrednost sestoja na ploskvi znaša 4425 točk, kar 
je nekoliko več kot na ploskvi v Pahernikovih 
gozdovih (3166). Ekološka vrednost je odvisna 
od števila in vrste drevesnih mikrohabitatov. 
Potrebno se je zavedati, da je vrsta drevesnih 
mikrohabitatov lahko odvisna tudi od drevesne 
vrste, npr. javor ima lahko druge vrste drevesnih 
mikrohabitatov kot bukev (Sever, 2015). Ugotovili 
smo, da je največja težava na ploskvi pomanjka-
nje odmrlih stoječih dreves - sušic in drevesnih 
mikrohabitatov povezanih z njimi. Na ploskvi 
smo zabeležili le dve odmrli drevesi, češnjo s  
30 cm v prsnem premeru in lipo z 9 cm v prsnem 
premeru, kar predstavlja le 0,5 m3.
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Slika 2: Trening odkazila na odkazilni ploskvi Ravna gora (foto: B. Rantaša)

Približno 50 % lesa na ploskvi je slabše kako-
vosti (les za drva), le 6 % je kvalitete A (hlodi 
za proizvodnjo furnirja), 12 % kvalitete B (hlodi 
za proizvodnjo žaganega lesa prve kakovosti) in 
31% kvalitete C (hlodi za proizvodnjo žaganega 
lesa druge kakovosti).

Več o projektu si lahko preberete na spletni 
http://www.integrateplus.org/ ali https://infor-
mar.eu/

Kristina Sever mag. inž. gozdarstva
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V zadnjih letih obeležujemo različne stoletne 
jubileje, ki so svet, staro celino Evropo in nasploh 
razvoj človeštva v temeljih korenito zaznamovali. 
Obeležujemo stoletne jubileje nove ere, ki imajo 
še svoje živeče priče. Za gozdarstvo kot stroko 
in znanost so to časovni okvirji, kjer se že vidijo 
končni rezultati določenih odločitev v preteklosti. 
Odgovori na nove izzive s katerimi nas narava 
nenehno sooča so, poleg videnega, tudi v zapisih, 
knjigah in izkušenih spoznanjih, ki so nastali skozi 
življenje z naravo in so v času in prostoru dobili 
svojo žlahtno patino.

V okviru lanskega slogana Tedna gozdov 
»ZNANJE ZA GOZD« smo se spomnili pomemb-
nih mož, ki so sooblikovali razvoj gozdov na 
Pohorju in Kozjaku. Konec lanskega leta je bila v 
Pokrajinskem muzeju v Mariboru razstava z naslo-

trije pomembni gozdarji med Pohorjem in Kozjakom: 
dr. Maks Wraber

GDK 902.1Wraber

vom »Trije pomembni gozdarji med Pohorjem in 
Kozjakom«, kjer so bile predstavljene življenjske 
poti Franja Pahernika, edvarda Pogačnika in 
Maksa Wraberja. Zavod za gozdove Slovenije 
območni enoti Maribor in Slovenj Gradec ter 
Podravsko gozdarsko društvo so tako zaokrožili 
Teden gozdov v letu 2017, ki je bilo v znamenju 
slogana »Znanje za gozd«.

Razstava je bila posvečena trem pomembnim 
možem, ki so s svojim delom močno zaznamovali 
razvoj gozdov na Pohorju in Kozjaku, pa tudi širše 
v slovenskem in evropskem prostoru. V uvodnem 
nagovoru odprtja razstave jih je slikovito opisal 
vodja OE Maribor, mag. Jožef Mrakič, in razložil 
zakaj naslov razstave »Trije pomembni gozdarji 
med Pohorjem in Kozjakom«, čeprav je bil v resnici 
poklicno pravi gozdar samo Franjo Pahernik. 
Franjo Pahernik (1882-1976), Edvard Pogačnik 
(1877-1962) in dr. Maks Wraber (1905-1972) so 
delovali v približno istem obdobju 20.stoletja. 
Z svojim delovanjem, doprinosu k razvoju goz-
darskega znanja in stroke, predvsem pa razvoja 
samih gozdov, so postavljali temelje sonaravnega 
gospodarjenja, po katerem slovenske gozdarje ceni 
tudi mednarodna gozdarska stroka.

V tej in sledečih številkah Gozdarskega vestnika 
bomo predstavili njihove življenjske poti - zanimive, 
različne, v svojih ciljih pa vendarle zelo podobne.

Maks Wraber
Maks Wraber (Slika 1) se je rodil v trdni kmečki 
družini na Preklovem (Slika 2) na Kapli na Koz-
jaku leta 1905 kot peti izmed 11 otrok. Obsežno 
posestvo so upravljali stara mama Marija roj. 
Korman, ki se je na kmetijo priženila iz Činžata 
na Pohorju, ter oče Franc in mama Elizabeta, 
ki je bila doma iz sosednjih Lučan, danes Leut-
schach na Avstrijskem štajerskem (Slika 3). Čas 
njegovega otroštva je bil prelomen čas pred 1. 
svetovno vojno, ko je Avstro Ogrsko že zajel val 
narodnostnih gibanj in sta bila slovenstvo in 
panslavizem v zamahu. Družina je bila v stiku z 
izobraženimi krogi lavantinske škofije, saj je bil Slika 1: Maks Wraber (foto: zasebni arhiv T. Wraber)
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Slika 2: Preklova domačija (foto: zasebni arhiv  L. Medved)

njegov stric, očetov brat Maks, lavantinski stolni 
prošt in apostolski protonator. V letih 1912-1918 
je obiskoval osnovno šolo v Ožbaltu ob Dravi. Pot 
ob divji soteski Čermenice, ki jo je prehodil tudi 
bos, mu je gotovo vtisnila v spomin mogočnosti 
naravnih sil vode in gozda. Po končani klasični 
gimnaziji v Mariboru (1918-1926) so domači 
pričakovali, da se bo odločil za duhovniški poklic 
in sledil istoimenskemu stricu, vendar je šolanje 
nadaljeval kot študent naravoslovja na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani, kjer 8.10.1930 tudi diplomiral.

Čas njegovega študija je prelomen čas razvoja 
novih vej v naravoslovnih znanostih. V botaniki se 
nakazujejo nove, specialistične smeri (morfologija, 
veda o vegetacijskih združbah), ki se začnejo uvelja-
vljati v akademskih krogih (Slika 4 in Slika 5). Tako 
se tudi Maks Wraber v letih 1930 in 1931 v Münchnu 
specializira iz rastlinske organografije in strokovno 
izpopolnjuje pri rastlinskem morfologu prof. K. I. 
Goeblu, kjer po opravljenem velikem botaničnem 
praktikumu in doktorantskem tečaju pripravlja 
doktorsko disertacijo o mahovnem rodu Riella (Slika 
6). Zaradi neugodnih finančnih razmer in smrti v 
gorah prof. F. Jesenka in profesorja K. Goebla se je 
disertacija zavlekla. Doktoriral let je 24.06.1933 in 
opravil doktorski izpit in doktorsko disertacijo na 

temo »Donos k poznavanju rodu Riella«. Njegova 
doktorska disertacija je bila prva disertacija s podro-
čja botanike na Univerzi v Ljubljani. 

V tem času doživlja velike osebnostne preiz-
kušnje. Nekaj časa je brezposeln in se preživlja 
in izpopolnjuje s svojimi lastnimi sredstvi. Med 
letoma 1931 in 1932 odsluži vojaški rok v Sarajevu. 
Prvo redno službo dobi leta 1934 v gimnaziji v 
Bjelovaru. Leta 1935 se poroči s svojo nekdanjo 
sošolko iz klasične gimnazije, Sabino šonc. Leta 
1937 nastopi službo na 3. državni realni klasični 
gimnaziji za Bežigradom, kjer poučuje vse do 
konca oktobra 1943. V letu 1943 mu umre žena 
Sabina in tako ostane sam s tremi majhnimi otroki. 
Zboli za hudim vnetjem nožnega živca in vojno 
pričaka doma oz. v bolnišnici. Kot pripadnik 
katoliškega svetovnega nazora je bil od 31.5.1945 
– 22.2.1946 aretiran in zaprt zaradi idejnega 
nasprotovanja komunizmu. Lažne obtožbe, ki 
so vlekle senco nad njegovim delovanjem, niso 
obrodile sadu in s sklepom vrhovnega sodišča je 
bil 29.04.1946 oproščen vsake krivde in kazni.  
V letih 1947 in 1948 se je zaposlil kot profesor 
na gimnaziji v Kranju, kjer je spoznal svojo 
drugo ženo Stano Budič. Družina s 5 otroki 
(Anton Martin – kasnejši uveljavljen botanik  
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Slika 3: Preklova družina (foto: zasebni arhiv  L. Medved)
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dr. Tone Wraber, Blaž Vladimir, Nežica Sabina 
ter Matjaž in Tomaž) si v 60. letih ustvari dom 
v Ljubljani.

V zasebnih zbirkah, ki jih hrani Botanični vrt v 
Ljubljani in nekaj še tudi njegovi potomci, so ohra-
njene redovalnice in dnevniki. V svojih zasebnih 
redovalnicah je poleg ocen uporabljal tudi opisno 
ocenjevanje dijakov in skušal biti kar se da korek-
ten in objektiven, čeprav je veljal za zelo strogega 
profesorja. Strog in pedanten je bil tudi do samega 
sebe. V ohranjenih dnevnikih so zapisani vsi izdatki 
in podrobnosti iz vsakdanjega življenja (Slika 7).

Njegov svetovni nazor in osebnost se v med-
vojnih in povojnih obdobjih zelo slikovito odra-
žata. Kot je poudaril njegov sin Tone predvsem 
dve lastnosti: smisel za pošteno in temeljito delo 
ter njegovo ljubezen do narave in domovine. V 
skladu s svojim katoliškim svetovnim nazorom 
je idejno odklanjal komunizem. Sodeloval je v 
mednarodni akademski katoliški organizaciji »Pax 
romana«. Ker pa svoje nazorske usmeritve ni hotel 
vezati s politiko, se je že pred vojno odmaknil od 
radikalnih katoliških gibanj »bojujoče se cerkve«. 
Februarja 1941, še v času Jugoslavije, ga je svet 
Tehniške fakultete izvolil za honorarnega preda-

vatelja, kasnejša italijanska okupacijska oblast 
pa ga je tudi imenovala na to mesto. Obetala se 
mu je lepa univerzitetna kariera, pogoj pa je bil 
predavati v italijanščini. Kot velik domoljub je 
odklonil predavanja v italijanščini, čeprav je tekoče 
govoril tudi italijansko. še naprej je študentom v 
slovenščini predaval predmet tehnična botanika 
do novembra 1943.

Poštenost do samega sebe in resnicoljubnost 
odločitev v skladu s svojimi prepričanji sta mu 
bili veliki vrlini. V uveljavljanju in priznavanju 
strokovnih referenc pa zagotovo velika ovira. 
Ni bil servilni služabnik nikogaršnje oblasti in 
o stvareh na katere se je spoznal je govoril tako 
kot so v resnici bile. In bile so za mnogokoga 
neugodne. Znal pa je za to sprejeti tudi posledice. 
Kot je po spominih najmlajšega sina Tomaža 
zapisal v članku Peterlin: » Maksu Wraberju so 
včasih – dobronamerno ali hinavsko – dejali, da 
je bil žrtev tedanjega režima. Njegov odgovor na 
to je bil: »Človek ni nikoli žrtev režima, lahko je 
le žrtev lastnih napačnih odločitev«.

Njegove strokovne odločitve in usmeritve na 
prelomu svetovnih morij so odločilne za njegovo 
nadaljnjo raziskovalno usmeritev. Zastavil jo s 
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Slika 4: študijske prostorčne risbe in skice (foto: zasebni arhiv T. Wraber)
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Slika 5: študijske prostorčne risbe in skice (foto: arhiv - spominska soba Botanični vrt v Ljubljani)

specializacijo pri Braunu-Blanquetu med leti 
1935-1937, ko svoje botanično znanje izpopolnjuje 
na Station Internationale de Géobotanique médi-
terranéenne et Alpine (SIGMA) v Montpellieru. 
Spoznava zahodnosredozemsko floro in vegetacijo, 
se seznanja z metodami fitosociologije in sineko-
logije. V času svojega bivanja zbere okrog 1200 
herbarijskih pol. Na fitogeografski ekskurziji na 
Poljskem se seznani s prof. dr. Ivom Horvatom, 
s katerim močno vplivata na razvoj botanike in 
fitosociologije v Jugoslaviji. 

Med leti 1947 - 1954 je obdobje njegovega 
delovanja v gozdarski stroki. Službo nastopi na 
Gozdarskem inštitutu Slovenije, vendar ga po petih 
letih (31.12.1952) odpustijo kot primer »idejno 
nezanesljivega znanstvenika«. Po posredovanju 
Titovega urada sklep razveljavijo. V letu 1953 
je nameščen pri Zvezi gozdnih gospodarstev 
in podjetij gozdarstva v Ljubljani, do 30.4.1954 
pa službuje na tudi Sekciji za pogozdovanje in 
melioracijo Krasa. Obdobje »gozdarjenja« je 
tudi obdobje različnih poskusov revolucionarno 

zagretih sodelavcev, da ga osebnostno in strokovno 
diskreditirajo. Ko z današnje perspektive neo-
bremenjeno gledamo na zgodovinsko dogajanje 
v takratnem obdobju slovenskega gozdarstva, je 
jasno, da so bili razgledani » Wraberji«, ki so videli 
onkraj planskih sečenj in obvezne oddaje, ki so dale 
m3 lesa na oltar za izgradnjo porušene domovine, 
zelo neprijetna vest na hitro priučenim logarjem, 
ki so slepo izpolnjevali partijske direktive.

Kot je v spominskem zborniku zapisal dr. 
Mitja Zupančič: «Ukvarjal se je s fitosociološkim 
in ekološkim proučevanjem vegetacije, predvsem 
gozdne na slovenskem ozemlju. Monografsko je 
obdelal in tipološko kartiral gozdno vegetacijo 
ekološko-tipološko značilnejših gozdnih področij 
(Pohorje, Triglavsko pogorje, Slovensko primorje. 
V sodobno gospodarjenje z gozdovi je uvajal znan-
stvene biološke osnove (uporabna fitosociologija, 
gozdna genetika, melioracije itd.). Znanstvene 
naloge je reševal kompleksno in navezoval znanje 
o vegetaciji na probleme genetike gozdov, pali-
nološke raziskave, posebno se je posvečal študiju 
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Slika 6: Doktorska disertacija (foto: zasebni arhiv T. Wraber)
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sinekologije in sinsistematike uvrstitve vegetacijskih 
združb. Med dolgoletnim terenskim delom, ki je 
zajelo vso Slovenijo, je spoznal floro in vegetacijo 
naše in sosednjih dežel in zato je bilo prav njemu 
poverjeno vodstvo vegetacijskega kartiranja. Na 
področju fitocenologije je dosegel izredne uspehe, 
ki so odjeknili tudi v svetu. Znanstveno misel je 
zasnoval široko, saj se je uveljavil tudi v fitogeogra-
fiji, sinekologiji, vegetacijskem kartiranju in varstvu 
narave. Bogato znanje iz fitocenologije je posredoval 
gozdarjem in biologom, s kolegi oral ledino na tem 
področju in po njihovi zaslugi se je ta veda danes 
trdno uveljavila v gozdarstvu. Na Biološkem inšti-
tutu SAZU je organiziral sistematično raziskovanje 
vegetacijske. odeje Slovenije, ustanovil fitocenološko 
skupino in jo vodil. Bil je eden glavnih organiza-
torjev tega raziskovanja v Jugoslaviji. Pomembno 
je tudi sodeloval s številnimi domačimi in tujimi 
znanstveniki in ustanovami biološko-ekološke, 
fitosociološke in gozdno-tipološke smeri, kar je 
pripomoglo k ustanovitvi najbogatejše fitocenološke 
knjižnice v Sloveniji. Zbral je obsežen herbarij, ki 
ga je podaril ljubljanski Univerzi.« 

Napisal je več kot 100 strokovnih elaboratov za 
gozdna gospodarstva. Ohranjeni terenski zapiski 
so neprecenljiv vir vpogleda v stanje gozdne vege-
tacije na Slovenskem v obdobju, ko je slovenski 
gozd »plačal davek revoluciji in socialističnemu 
razvoju«. Njegov doprinos k poznavanju in inten-
zivnem raziskovanju gozdne vegetacije Slovenije pa 
je za nadaljnji razvoj slovenske gozdarske stroke, ki 
je v svetu uveljavila trajnostni pomen sonaravnega 
gospodarjenja, neprecenljiv in aktualen še danes.

Da je že v teh viharnih povojnih obdobjih na 
široko zastavil poznavanje ne samo vegetacije 
temveč narave kot celote, se je odrazilo v kasnejših 
letih, ko je postal kustos Prirodoslovnega muzeja 
Slovenije, leta 1954 tudi honorarni sodelavec 
Biološkega inštituta SAZU, kjer je do leta 1961 
napredoval v znanstvenega svetnika. Leta 1969 
je postal častni član Prirodoslovnega društva 
Slovenije in bil izvoljen za dopisnega (po seda-
njem sistemu izrednega) člana SAZU in dopisni 
član Italijanske gozdarske akademije v Firencah. 

Kot piše Peterlin: » je šele na tem mestu (SAZU 
op.a.) prišla do veljave njegova ožja specializacija 
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Slika 7: Redovalnice in zapiski (foto: arhiv - spominska soba Botanični vrt v Ljubljani)
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in možnost navezovanja strokovnih stikov z 
jugoslovanskimi, predvsem pa mednarodnimi 
ustanovami in raziskovalci. V teh krogih je bil 
cenjen in priljubljen. Brezhibno je obvladal tri 
tuje žive jezike ter oba klasična. Dosegel je tudi, 
da je slovenščina postala tretji uradni jezik v med-
narodnem Vzhodnoalpsko-dinarskem društvu 
za proučevanje vegetacije. Po smrti dr. Angele 
Piskernik je postal vodja jugoslovanske delegacije 
v Mednarodni alpski komisiji (CIPRA). CIPRA 
je bila tedaj medvladna komisija šestih držav, ki 
imajo dele Alp (Avstrija, Francija, Jugoslavija, 
Liechenstein, Nemčija in švica). Po zgledu ZR 
Nemčije, ki je prenesla članstvo na deželo Bavar-
sko, je Jugoslavija za to pooblastila SR Slovenijo. 
Menda je Maksa Wraberja predlagal za delegata 
CIPRA ing. Milan Ciglar, partizan, gozdarski 
strokovnjak, poštenjak in velik ljubitelj narave.«

S tem obdobjem se je končala tudi politična 
gonja in Wraber se je uveljavil tudi kot znan-
stvenik mednarodnega pomena in eden tistih 
strokovnjakov, ki so že takrat prepoznali grožnjo 
uveljavljanja in napredovanja industrializacije za 
vsako ceno. Ko tako zaokrožimo njegovo bit in 
delovanje, je pojem naravovarstvenika logična 
izpeljanka njegovega delovanja. 

Kot akademik je čutil in izpolnjeval svojo dol-
žnost pisanja in objavljanja strokovne literature. 
Maks Wraber je avtor številnih znanstvenih, stro-
kovnih in poljudnih člankov ter razprav. Sodeloval 
je tudi pri izdelavi okrog 100 strokovnih elaboratov 
za gozdna gospodarstva in napisal štiri monografije:
•	 Classe	 des	 Rudereto-Secalinetales,	 Groupe- 
 ments messicoles, culturaux et nitrophiles- 
 ruderales du cercle de végétation méditer- 
 ranéenne; prodrome des Groupements  
 végétaux, 3 (Montpellier 1936; z J. Braunom- 
 Blanquetom)
•	 Rastlinska	biološka	oblika	—	zrcalo	življenjskih	 
 pogojev (1946) (COBISS)
•	 Gojenje	gozdov	v	luči	genetike	(1950)	(COBISS)
•	 Gozdna	združba	jelke	in	okroglolistne	lakote	 
 v Sloveniji — Galieto rotundifolii-Abietetum  
 Wraber, 1955 (1959) (COBISS)

Objavljal je v številnih strokovnih in polju-
dnoznanstvenih revijah. Za svoj prispevek fito-
geografskemu kartiranju Slovenije je leta 1970 

prejel nagrado sklada Borisa Kidriča. Leto prej 
je bil izvoljen za dopisnega člana Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti ter inštitucije 
Accademie italiana di scienze forestali iz Firenc. 
Njegova zasebna knjižnica strokovne literature, 
osebne korespondence, zapiskov ter dnevnikov 
ima danes dragocen pomen za vpogled v razvoj 
povojnih znanosti v naravoslovju in vpogled v 
značaj človeka, ki mu prelomni trenutki našega 
veka niso zlomili osebnega dostojanstva, pošte-
nosti in domoljubja, čeprav mu je bila domovina 
velikokrat kruto mačehovska.

Kadarkoli človek odide v večno družbo svojih 
prednikov, se nam zdi vedno prezgodaj. Maks 
Wraber je umrl star 67 let in kot pravi Peterlin 
»na višku svojih ustvarjalnih moči«. Razmišljujoč 
znanstvenik, ki je živel krščanske vrednote, je 
svoj drobni, a pomemben prispevek vesoljnemu 
univerzumu narave poklonil enako vdano, kot je 
odgovorno sprejemal odločitve svojega življenja.

Ljudmila Medved, univ.dipl.ing.gozd.
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Uvodnik

Komu vse so namenjeni gozdnogospodarski načrti?
Gozdovi so ekosistemi, ki se počasi spreminjajo. Na nekaterih rastiščih so pogosta drevesa, 
stara sto let in več. Tako se ob vsaki generaciji dreves zamenja tudi vsaj ena človeška generacija. 
Da bi zanamcem prepustili takšne gozdove, ki dobro opravljajo določeno funkcijo, je potreben 
temeljit razmislek o ciljih, smernicah in ukrepih pri obravnavi gozda. S tem namenom so se 
na Slovenskem že zelo zgodaj pojavili prvi gozdnogospodarski načrti, npr. Flameckovi za 
Trnovske  gozdove. Z razvojem družbe pa se spreminjajo njene zahteve do gozda in posledično 
se morajo spremeniti tudi vsebine v gozdnogospodarskih načrtih.

Pred vami je tematska številka, ki se kritično opredeli do aktualnega sistema gozdnogo-
spodarskega načrtovanja in ga poskuša umestiti v širši zgodovinski kontekst. V uredništvu 
si želimo, da bi prispevka vzpodbudila nadaljnje razprave na to temo in da se bo na njihovi 
podlagi gozdarski sektor opremil z dobrimi argumenti za trenutni način izdelave gozdnogo-
spodarskih načrtov ali proti.

Dr. Mitja SKUDNIK

Gozdnogospodarsko načrtovanje včeraj, danes, jutri
Naloga javne gozdarske službe Razvijanje in strokovno usmerjanje informacijskega sistema 
za gozdove je v Zakonu o gozdovih kot naloga Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) zapisana 
od leta 1993. Do začetka vzorčnega presojanja gozdnogospodarskih (GG) načrtov leta 2006 se 
GG-načrtovanja ni dotikala. Šele presoje načrtov so očitneje razkrile, da stanje GG-načrtov in 
gozdarske informatike ni zavidljivo zaradi pomanjkljive strokovnosti na eni strani in neizvedene 
sistemske prenove GG-načrtovanja leta 1993 na drugi. Le-ta ni odpravila pretirane reguliranosti 
in nedemokratičnosti načrtovanja ter neprilagojenosti načrtov uporabnikom, ampak ju znova 
uzakonila. Usmeritve v povezavi z izdelavo alternativnih konceptov inventarizacije gozdov 
in načrtovalskega sistema je GIS od MKGP prejel leta 2013. Koncepti naj bi postali predmet 
strokovne razprave in naj bi bili osnova za morebitne zakonodajne spremembe (teze za zakon).

V minulih letih je bilo v povezavi s poročanjem in indikatorji, ki so del inventarizacije in 
GG-načrtovanja, že objavljenih nekaj prispevkov (revije, projektna poročila). Ta tematska 
številka Gozdarskega vestnika prinaša še tri, ki obravnavajo nacionalno inventarizacijo gozdov, 
zgodovino GG-načrtovanja in analizo sedanjega načrtovalskega sistema. Četrtega prispevka, z 
delovnim naslovom Alternative sistema GG načrtovanja (tretji del), ki podrobneje predstavlja 
nove koncepte, v to številko ni bilo mogoče vključiti zaradi zapolnjenosti in tudi zato, ker 
želimo v povezavi z njimi pridobiti še nekaj informacij. Posledično bo objavljen v eni izmed 
prihodnjih številk Gozdarskega vestnika.

Avtorji se zavedamo, da bomo z vsemi štirimi prispevki verjetno odgovorili na nekatera redko 
postavljena vprašanja in bomo odstrli nove poglede na inventarizacijo gozdov in gozdarsko 
načrtovanje. Čeprav se bodo prispevki v očeh nekaterih verjetno zdeli provokativni, je naš 
edini namen, da z njimi prekinemo informacijsko in načrtovalsko enoumje in vzpodbudimo 
razvoj sodobne gozdarske inventarizacije in gozdarskega načrtovanja. Četrt stoletja dolg 
obstoj sedanjega sistema je pravšnja doba za kritično oceno vsega, kar se je v okviru področja 
zgodilo. Pri tem naj GG-načrtovanja (in sektorja) ne vodijo strahovi pred spremembami in 
novimi izzivi in sploh ne glede ohranitve državnih služb. Prevlada naj zavedanje, da v burnem, 
precej bolj demokratičnem času kot nekdaj oblast in sploh vsi deležniki potrebujejo učinkovit, 
ekonomsko sprejemljiv informacijsko-načrtovalski sistem za demokratično oblikovanje in 
uresničevanje učinkovitih trajnostnih gozdarskih in okoljskih politik, lastniki gozdov pa za 
smotrno gospodarjenje z gozdnimi viri. V okviru teh nalog bo dela za stroko več kot dovolj.

Dr. Marko KoVAČ
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Slovenia's Forest Management Planning at the Crossroad: The History of Forest 
Management Planning (Part One)
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(prvi del); Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 70. Prevod Breda 
Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek se omejuje na oris razvoja sistema gozdnogospodarskega načrtovanja na ozemlju Slovenije. Zgodo-
vinski pregled je pokazal, da so na ozemlju zdajšnje države začeli urejati gozdove zgodaj. Sprva je prevladovala 
nemška šola, proti koncu 19. stoletja pa se je začelo razvijati domače gozdarsko znanje, ki je temeljilo na zastor-
nem, skupinsko postopnem in prebiralnem gospodarjenju. Vse do l. 1940 je bilo načrtovanje z vidika znanja 
in koncepta primerljivo s srednjeevropskim. od leta 1945 do 1991, v času nedemokratičnega komunističnega 
sistema, je bilo gozdnogospodarsko načrtovanje del centralno planskega gospodarjenja. To gozdarsko načrtova-
nje je bilo relativno dobro razvito samo v delu, ki je zadeval pridobivanje in interpretacijo podatkov o gozdu, v 
preostalih delih, kot so organizacija načrtovanja, spoštovanje ekonomskih zakonitosti in način odločanja, pa je 
bilo nedemokratično in neracionalno.  Zdajšnji sistem gozdnogospodarskega načrtovanja je še vedno v tranziciji. 
Medtem ko je bil sistem tehnološko in vsebinsko posodobljen, pa organizacija načrtovanja, informacijska in 
ekonomska racionalnost ter način odločanja še naprej odsevajo prejšnji družbeni red in čakajo na posodobitev.
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This article presents the outline of the development of the forest management planning system in Slovenia. The 
history overview has shown an early beginning of managing forests on the territory of the present Slovenia. 
Initially, the German school had prevailed, but at the end of the 19th century, the local forestry knowledge, 
based on the shelterwood, expanding-gap, and selection management, began to develop. In view of knowledge 
and concept, planning has been comparable to the Central European systems until 1940. From 1945 to 1991, 
in the period of the undemocratic communist system, forest management planning was a part of the central 
planned economy. This forestry planning was relatively well developed only in the part concerning acquiring and 
interpreting data on forest, but in all other parts, i.e. organization of planning, appreciation of laws of economy, 
and ways of decision making, it was irrational and undemocratic. The present forest management planning 
system is still in transition. While the system has been updated in view of technology and addressed topics, 
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past social-economic system and wait for updating. 
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1 Uvod
Slovenija je gozdnogospodarsko načrtovanje 
(GGN) na ravneh gozdnogospodarskih obmo-
čij (GGo) in enot (GGE) ter gozdnogojitveno 
načrtovanje na ravni odsekov uzakonila l. 1993 
(UrL RS, 1998–2014). Izmed teh treh tipov 
načrtov se na ozemlju  zdajšnje države najdlje 
izdelujejo GG-načrti GGE (pred nastankom GGE 
so se nanašali na revirje, posesti, obratovalne 
razrede). od prvega tovrstnega Flameckovega 
načrta za Trnovski gozd iz leta 1771 (Mikuletič, 
1953; Gašperšič, 1995) (Slika 1) do l. 1941 so 
ta tip načrtov izdelovali predvsem za cesarske 
(državne) in zakladne gozdove, rudniške gozdove, 
veleposestniške gozdove in za gozdove agrarnih 
(drugih) skupnosti (Funkl, 1979), od l. 1951 oz. 
l. 1955 naprej pa  jih izdelujejo za vse državne 
in zasebne gozdove (Pipan, 1955; Funkl, 1979; 
Gašperšič, 2003). Že več desetletij  jih izdelujejo 
za oba sektorja lastništva skupaj. Precej mlajši od 
načrtov GGE so z vidika načrtovalske hierarhije 
njim nadrejeni načrti GGo, ki jih izdelujejo od. l. 
1970 naprej. Najmlajši v vrsti načrtov so izvedbeni 
gozdnogojitveni načrti, ki so bili, čeprav že dolgo 
znani (Mlinšek, 1968), formalno vpeljani l. 1993 
(Ur. l. RS, 1998-2014). Vsi trije tipi načrtov se 
izdelujejo za vse gozdove v državi.

Namen tega (prvega izmed treh) prispevka o 
GGN na Slovenskem je orisati njegov zgodovinski 
razvoj od začetkov do danes ter izpostaviti bistvene 
dejavnike, ki so ga zaznamovali. 

2 MetodA delA
Analiza razvoja GGN na Slovenskem je bila 
izdelana na  temelju pisnih virov, ki so bili pri-
dobljeni z metodo snežene kepe. Njeno jedro so  
bili prispevki, ki so ustrezali geslom oz. kombi-
nacijam gesel, kot so zgodovina, GGN, Slovenija, 
gozdarstvo, priimek gozdarja (npr. Ressel), sistem 
GGN. Poleg teh dokumentov so bili pregledani in 
analizirani še zakonodajni dokumenti, predvsem 
zakoni o gozdovih, navodila za urejanje gozdov 
v Sloveniji (NUG, 1954, 1964) ter pravilniki o 
izdelavi načrtov GG (PGGNEI, 1967; PNGG, 
1998–2010). Prebrane in vsebinsko analizirane je 
bilo tudi veliko zgodovinske literature s področja 
urejanja gozdov in gospodarjenja z gozdovi (zgo-

dovinski viri in zapisi, strokovna in znanstvena 
dela, načrti GG, učbeniki), ki je nastala do sprejetja 
Zakona o gozdovih (ZoG-RS) l. 1993 in po njem.
Sistem GGN v različnih časovnih obdobjih je 
bil analiziran s pomočjo pripovedne analize 
(Abbott, 1990), ki je temeljila na pisnih virih o 
urejanju gozdov. Razvoj načrtovalskega znanja in 
načrtovalskega sistema od začetkov do danes, je 
bil analiziran tudi s pomočjo topografije (Slika 
2; Poglavje 4), ki sta jo določali dimenziji i) 
prožnost – togost/normativnost SGGN (x-os) 
in ii) individualnost – institucionalna omejenost 
(y-os) (prim. Arts, 2012). Drugi dejavnik je treba 
razumeti predvsem z vidika, ali razvoj znanja 
žene želja po vedenju (svoboda posameznika) ali 
ga narekuje družbeni sistem (institucionalnost). 

3 ZGodovInSKI orIS rAZvojA 
GoZdnoGoSpodArSKeGA 
nAčrtovAnjA v SlovenIjI 

3.1 Gozdarsko načrtovanje od začetkov 
do druge svetovne vojne  

od zgodnjih začetkov gospodarjenja z gozdnimi 
kompleksi v 18. st., ki ga označujejo pionirski 
Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd 
ter bovške in tolminske gozdove (Perko in sod., 
2014; Preglednica 1), do razpada avstro-ogrske 
monarhije se je v Sloveniji GGN razvijalo pred-
vsem pod vplivom srednjeevropskega nemškega 
gozdarskega znanja. Najvidnejši predstavniki 
nemške gozdarske šole na ozemlju  zdajšnje 
Slovenije so bili poleg že omenjenih še Ressel, 
Koller, Guttenberg, Seitner, Posch, Hoffman in 
drugi (Pipan 1955, 1969; Gašperšič 1995; Johann, 
2007, Perko, 2016; Budkovič, 2018). Urejanje 
gozdov je obseglo cesarske in rudniške gozdove. 
Z vidika vsebine je bilo povezano predvsem s 
konvencionalnimi nalogami urejanja gozdov, kot 
so izmera gozdnih površin, volumna, prirastka, 
določitev proizvodne dobe ter  načrtovanje poseka 
in obnove. Vse te faze in postopke sta na prelomu 
stoletij utemeljila in metodološko nadgradila 
Hartig (1795) in Cotta (1804). 

Poleg izvajanja taksacijskih nalog se je urejanje 
gozdov lotevalo tudi načrtovanja velikopovršinskih 
ogozditev negozdnih površin. V slovenski gozdar-
ski stroki so dobro znani tako nikoli uresničeni 
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Slika 1: Skenogram karte iz Flamecovih načrtov za Trnovske in Črne gozdove (prevzeto iz Perko in sod., 2014).

Resslovi načrti ogozditve občinskih zemljišč v Istri 
(Anko, 1993) kot uresničeni poizkusi ogozditev 
krasa. Med slednjimi je posebno pomembna prva 
uspešna Kollerjeva ogozditev v Bazovici pri Trstu 
(Rubbia, cit. Perko, 2016).  

Preglednica 1: Bistvene vsebine Flameckovih in Lesseckovih GG načrtov (Perko in sod., 2014)

• Opis vseh pomembnejših gozdnih kompleksov znotraj širšega ureditvenega gozdnega območja. 

• Podatki o površinah gozdnih kompleksov in skupni površini ureditvenega območja.

• Podatki o površinah negozdnih rab znotraj gozdov (travniki, pašniki).

• Ocena lesne zaloge ureditvenega območja, vključno z njeno razdelitvijo po sečnih fazah. 

• Določitev obhodnje in letne količine sečnje.

• Karta gozdnega območja: razdelitev na oddelke ter časovni načrt sečnje. 

• Kompleksi so razdeljeni po gravitacijskih enotah ter možnostih spravila (cesta, plavljenje). V opisih 
kompleksov so informacije o njegovi fizični geografiji, mogočem načinu spravila, stanju gozdnih sestojev, 

drevesni sestavi, pomlajevanju, stoječih in podrtih drevesih, lokalnih načinih izkoriščanja gozdov, vključno 
z opisi škodljivih praks, prepovedih, ki bi jih kazalo udejaniti, lokalnih posebnostih itn.

• Sečne faze: odrasel, za sečnjo zrel gozd (visoki gozd), mladje.

Da bi se izognili različni zakonski ureditvi goz-
darstva znotraj avstrijskega cesarstva, je bil konec 
l. 1852 (z učinkom 1. januarja 1853) s cesarskim 
patentom izdan Zakon o gozdovih avstrijskih kron-
skih dežel (AZakon), ki je na ozemlju cesarstva sis-
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temsko uvedel trajnostno gospodarjenje z gozdovi. 
AZakon je nadomestil vse prejšnje in je v sedmih 
razdelkih obravnaval gospodarjenje z gozdovi, 
proizvodnjo gozdnih proizvodov, gozdne požare, 
poškodbe zaradi insektov, varnost in porazdelitev 
gozdne posesti ter zakonske določbe (Hausegger, 
2017). Še podrobnejše razčlembe AZakona so 
prinesla Navodila za razmejevanje, opazovanje, 
izmero in vodenje obratov avstrijskih cesarskih 
in zakladnih gozdov l. 1878 (Instruktion, 1878; 
Gašperšič, 1995). V gozdarstvu na Slovenskem so  
veljala do razpada cesarstva in po njem. omenjena 
zakonodaja ni bila zelo normativna in je bil njen 
namen predvsem preprečevanje takih gozdarskih 
ukrepov, ki bi lahko sprožili neljube dogodke v 
naravi (hudourniki, plazovi, erozija; Pipan, 1969).

Sočasno je v Sloveniji nastajalo znanje, ki je 
bilo pomembno za kasnejši razvoj slovenskega 
gozdarskega načrtovanja. Na visokem krasu sta se 
iz sprva razširjenega sistema golosečnega gospo-
darjenja (dobro poznanega tudi drugje v Sloveniji) 
razvila velikoprostorsko zastorno gospodarjenje, 
ki je temeljilo na nasemenilnih sečnjah (Kordiš in 
sod., 1993), in prebiralno gospodarjenje. Slednjega 
sta Hufnagel in Schollmayer (1892, 2002; 1906) 
razvila kmalu za Gurnaudom (1878–1882) in 
Biolleyem (1897–1901). Medtem ko je Hufnagl 
razvijal koncept večjepovršinskega urejanja gozdov 
(ki je obsegel geodetsko izmero, oblikovanje obra-
tovalnih razredov, namensko vzorčenje v progah, 
oceno prirastka po debelinskih razredih, ločeno za 
listavce in iglavce), katerega naloga je bila podati 
generične in funkcionalne usmeritve za usmerjanje 
sestojev v obratovalnih razredih, je Scholllmayer 
v snežniških gozdovih razvijal podroben koncept 
urejanja. Intenzivne meritve je s polnopovršinsko 
kontrolno metodo izvajal v vseh gozdovih, ki so 
bili  v načrtu ureditve. Enako kot Biolley je tudi 
on prebiranje, skupaj s kontrolo,  štel za način 
gospodarjenja z gozdovi (Biolley in Favre, 1980; 
Gašperšič, 2008). V razmišljanju Gurnauda in 
Biolleya sta bili namreč dve novosti, in sicer: 
posek se določa s prirastkom (A = M+E-e; A = 
prirastek; M = volumen 2. izmere; E = volumen 
vsega umrlega in posekanega drevja; e = volumen 1. 
izmere), namesto s proizvodno dobo, in kontrolne 
količine, kar posredno ali neposredno navaja obra-
zec za prirastek (vrast, posek, mortaliteta dreves), 

služijo dejanskemu načrtovanju vseh pomembnih 
gojitvenih del v sestojih. Ker so bili za tak način 
gospodarjenja potrebni zelo podrobni podatki, 
so inventarizacijo po navadi izvajali znotraj meja 
oddelkov obratovalnih razredov. 

Zaradi razvoja načrtovanja je bila zelo pomembna 
tudi gozdarska služba Kranjske industrijske družbe, 
ki je imela v posesti gozdove v alpskem območju 
(Karavanke, Mežakla, Pokljuka). GG-načrti njenega 
nadgozdarja Poscha za Mežaklo (1887), Pokljuko 
(1888) in Jelovico (1889; Budkovič, 2008, 2018; 
Mugerli 2016; ZGS 2015, 2016) so bili prvi na 
Slovenskem, v katerih se je  neposredno omenjalo 
skupinsko postopno gospodarjenje. V primerjavi 
z  zdajšnjim sistemom je tedanje gospodarjenje 
temeljilo na večjepovršinskih ukrepih v sestojih. 
obnova in končna sečnja sta se izvajali na površini 
zrelih sestojev, ki so tvorili en starostni razred. 

Poleg omenjenih, je bilo na Slovenskem še veliko 
dobrih in malo manj dobrih praks gospodarjenja z 
gozdnimi kompleksi (Pahernikov gozd, Pogačnikov 
gozd, Pendirjevka kobile, Soteska, Murska Šuma, 
Guttenbergovi načrti škofijskih gozdov); predsta-
vljene so predvsem v zgodovinskih načrtih, osnovne 
informacije pa je mogoče najti tudi v GG-načrtih. 

Z nastankom Kraljevine Jugoslavije se je na 
ozemlju zdajšnje Slovenije z Zakonom o gozdovih 
l. 1929 (KZakon; Pipan, 1955; Krpan, 2013) že 
drugič uvedlo načelo trajnosti. Na njegovi  podlagi 
so v letih 1931 in 1937 izšla Navodila za urejanje 
državnih gozdov in Instrukcije. Medtem ko je prvi 
dokument služil urejanju enodobnih gozdov, je bi 
drugi  namenjen urejanju prebiralnih (Krpan, 2013). 

V Kraljevini SHS je bilo GGN urejeno norma-
tivno. Strogo trajnost, ki ni dovoljevala gozdno-
gojitvene svobode, so formalno predpisovali tudi 
redkim nedržavnim gozdovom pod posebnim 
javnim nadzorom. V državnih gozdovih (v Sloveniji 
jih je bilo manj kot 10 %; Pipan, 1955) je izkoriščanje 
gozdov  potekalo po gospodarskih načrtih (Krpan, 
2013). Zasebna gozdna posest, manjša od 300 ha, 
ni bila predmet urejanja gozdov (Pipan, 1969).

3.2 Gozdarsko načrtovanje od 
Socialistične republike Slovenije do 
države Slovenije 

Z vsebinskega vidika je bilo načrtovanje zaradi  
ponekod slabega stanja gozdov, povojne obnove 
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republike in vzpostavitve drugačnega družbenega 
reda delovno zelo intenzivno in v veliki meri vezano 
na velike projekte. Vzpostavljena so bila GGo in 
določene so bile meje med GGo in GGE (Pipan, 
1962), izpeljani sta bili dve nacionalni inventari-
zaciji gozdov, ki sta temeljili na okularnih cenitvah 
(Pipan, 1955; Bončina, 2007),  potekala so obširna 
pogozdovanja krasa (228.000 ha, od tega 61.000 
ha na degradiranih zemljiščih; Kovač in Žonta, 
1997), v okviru državnih služb so bili izdelani GG-
-načrti za vse GGE v državi, ki so  obsegale zasebne 
in državne gozdove. obsežne (tisoči ha) so bile 
tudi melioreacije gozdov. Tako iglasti kot listnati 
gozdovi so bili s podsetvijo spreminjani v mešane. 
Podsetve so bile najpogostejše v čistih smrekovih, 
zastaranih borovih in čistih bukovih gozdovih ter 
v degradiranih gozdovih (Beltram, 1955).

Izpopolnjevali so se tudi gojitveni koncepti. 
Ponekod pretirano razširjeno prebiralno gospodar-
jenje,  ki je nastajalo predvsem zaradi nasprotovanja 
predvojnemu čezmernemu poseganju v gozdove, je 
postopno prehajalo v skupinsko postopno (Hočevar, 
1964) in izpopolnjeno skupinsko postopno gospo-
darjenje. Predvsem uvedba teh dveh sistemov je 
sistem prebiranja v dinarskih gozdovih potisnila v 
normalne prostorsko-rastiščne in strukturne okvire. 

Z zelo različno hitrostjo so se razvijale metode 
pridobivanja in izračunavanja podatkov. Kot 
pomembne dosežke je treba označiti uvedbo 
kontrolne metode (čeprav v  pomenu namen-
skega vzorčenja) v začetku petdesetih let (Pipan, 
1955), ki je nadomestila okularno ocenjevanje pri 
inventarizijah GGE, in razvoj prirastoslovja, čigar 
rezultat so bile različne tablice za izračunavanje 
volumnov dreves ter preračun tarif za slovenske 
gozdove (Čokl, 1980; Kušar in sod., 2013). Na drugi 
strani je kot neuspeh treba označiti dolgotrajno 
rabo nestatističnega (namenskega) vzorčenja, ki 
je v slovenskem GGN prevladovalo do l. 1993. 
Statistična kontrolna vzorčna metoda (Schmid-
-Haas, 1989) je bila na GG Bled sicer uvedena 
že v začetku 70. let (Grilc, 1972; Hladnik, 2000), 
vendar je urejevalske službe v preostalih GGo 
niso uporabljale. Sprememba je  nastala šele ob 
prihodu prof. Hočevarja na gozdarski oddelek BF, 
ki jo je uveljavil s svojimi sodelavci na oddelku 
in v praksi (Hočevar, 1988, 1990). Enako velja za 
fotointerpretacijske tehnike in fotogrametrično 

kartiranje (Hočevar in Hladnik, 1988; Hočevar, 
1996; Hočevar in sod., 1994).

Če je bilo pridobivanje znanja o gozdu, rasti 
in inventarizaciji neideološko, je imelo GGN v 
komunističnem sistemu tudi politično vlogo. 
organiziranost GGN je npr.  neposredno odsevala 
centralno plansko urejanje družbenega razvoja. 
Drugače kot v kapitalističnem gospodarskem 
sistemu, kjer je razvoj v gozdarstvu pripeljal do 
ekonomskega racionalnega načrtovanja, po Pipanu 
(1962: I) do "delnega ali parcialnega planiranja", 
so socialistične države s podružbljanjem proizvo-
dnje oz. zemlje (gozdov) postopoma in na razne 
načine odpravljale "antagonistično protislovje med 
kolektivnim značajem gozdov in njih privatnim 
lastništvom, značilnim za kapitalizem" (ibid., II, 
prim. Winkler, 1976). V SRS se je tako uvedlo 
"načrtno gospodarjenje z gozdom in lesom", ime-
novano "kompleksno totalno planiranje v povezavi 
z vsemi gospodarskimi panogami" (ibid. II). Prak-
tično se je to odražalo z oblikovanjem gozdnih 
bazenov za pospeševanje lesne industrije (npr. 
oblikovanje GGo in preobrazba vasi; Pipan, 1962; 
Pipan, 1969), z državnim  načrtovanjem poseka 
in vseh pomembnih GG-aktivnosti v državnih in 
zasebnih gozdovih, obveznim doseganjem etata, 
z omejevanjem lastninske pravice do gozda, z 
že omenjenim podružbljanjem gospodarjenja z 
zasebnimi gozdovi (Winkler, 1976, 1983), ki je 
obsegalo zakonsko prostovoljno, v praksi pa obve-
zno vključevanje v zadruge in kasnejše temeljne 
obrate kooperantov (ToK; Ur. l. SRS, 1974, 
1985) in seveda s številnimi drugimi lastnostmi 
(monopol lesne predelave, zaprtost trga z lesom, 
itn; Pipan, 1969). Urejanje v obdobju 1945–1954 
Pipan (1955) opisuje takole: "Po sedanjih predpisih 
in načelih obveznost urejanja gozdov ni omejena 
le na posamezne posestne kategorije, kot je bila 
pred vojno, temveč je splošna. Z enako pozorno-
stjo in natančnostjo se urejajo gozdovi SLP (op.p. 
splošno ljudsko premoženje) kakor tudi zadru-
žni ali kmečki gozdovi. Osnovna in hkrati tudi 
edina enota za urejanje gozdov je bila pred vojno 
individua1na gozdna posest, juridične ali fizične 
osebe. Tudi danes je taka posest izhodišče za vsa 
ureditvena dela. Pri kmečkih gozdovih gremo še 
bolj v podrobnosti in obravnavamo posamezno 
parcelo kot enoto. Vendar z izdelavo ureditvenega 
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elaborata za posamezno posestvo po današnjih 
načelih ureditveno delo še ni končano. Ko bodo 
sestavljeni vsi podrobni elaborati za gozdove določe-
nega gozdnogospodarskega območja, se bo začelo s 
sestavo elaborata višje stopnje. Ta bo povzel osnovne 
podatke iz podrobnih elaboratov, jih primerjal na 
isti ravni in jih podrobno analiziral s taksacijskih, 
gozdnogojitvenih in gospodarskih vidikov, s stališča 
široke in industrijske potrošnje itd., ter bo iz teh 
ugotovitev izvajal končne zaključke. Določen bo 
skupni etat vseh gozdov za območje, skupne kvote 
za gojitvena dela ter za izgradnjo uravnovešenega 
sistema gozdnoprometne mreže. V zvezi s tem 
bodo izvedene potrebne rektifikacije in korekture 
v posameznih osnovnih ureditvenih elaboratih. 
Najvišja stopnja ureditvenega elaborata bo načrt 
razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva republike 
za določeno razdobje. Tak elaborat potemtakem ne 
bo le splošna direktiva za usmerjanje gozdarstva, 
temveč bo to hkrati tudi povzetek iz številnih, do 
vseh podrobnosti izdelanih elaboratov. Iz tega se 
vidi, da ima urejanje gozdov nalogo usmerjati 
gospodarstvo v vsakem posameznem gozdnem 
predelu, hkrati pa je najvažnejši instrument druž-
bene gozdnogospodarske politike". o vpetosti 
načrtovanja v sistem Pipan (1969:51) še pravi: 
"Še leta 1957, ko je bil režim okrajnih uprav za 
gozdarstvo že znatno ublažen, je družbeni plan LRS 
(op.p. Ljudske Republike Slovenije) predpisal obseg 
in lokacijo sečenj, asortiman ključnih sortimentov. 
Izračunal in predpisal je stroške izdelave, spravila 
in izvoza lesa, vso uresničeno gozdno takso, to je 
ceno lesa na panju, pa so gozdna gospodarstva 
morala odvajati v gozdni sklad."

opisana "totalnost gozdarskega načrtovanja" 
pa ni stekla gladko. Čeprav so bila GGo z zvezno 
okrožnico SFRJ, predvsem zaradi razvijanja lesne 
industrije, formalno razglašena že l. 1945 (Pipan, 
1962: 17 - 24), se GG-načrti zanje, kljub napovedim 
o skorajšnjem začetku izdelovanja (npr. NUG, 
1954), niso izdelovali vse do l. 1970. Šele Zakon o 
gozdovih iz l. 1965 (Ur. l. SRS, 1965) je predpisal, 
naj se GG-načrte izdeluje tudi za GGo.  Hkrati 
so v tem zakonu tudi prvič omenjene funkcije 
gozda (rekreacija, turizem, lov). Kasnejši pravilnik 
(PGGNEI, 1967) je predpisal še minimum vsebine, 
ki naj bi obsegela ekološke in ekonomske osnove 
za pospeševanje gozdne proizvodnje z vidika 

izboljšanja biološkega stanja gozdov, tehnične 
opremljenosti in gradnje gozdnega prometnega 
omrežja, in sicer ob hkratnem upoštevanju njiho-
vega pomena za turizem, lovstvo, rekreacijo itn. 

3.3 Gozdarsko načrtovanje v republiki 
Sloveniji

V skladu z ustavo RS (Ur. l. RS, 1991–2006), ki je 
narekovala spremembo družbene ureditve države 
Slovenije in zakonodaje, je postopno nastala 
sedaj veljavna gozdarska zakonodaja (Ur. l. RS, 
1993–2016, 1998–2014). Ta je v GGN posegla s 
tehnološkega in vsebinskega vidika. 

V nasprotju s prejšnjimi predpisi o GGN, ki zbi-
ranja podatkov niso urejali enotno, je prvi Pravilnik 
o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih 
nove države (Pravilnik; Ur. l. RS, 1998–2014) pred-
videl zbiranje podatkov o gozdovih s statističnimi 
vzorčnimi metodami na stalnih vzorčnih ploskvah 
ter ocenjevanje sestojnih in drevesnih kazalnikov 
z okularnimi cenitvami v sestojih. Vpeljani sta bili 
tudi sestojna karta (izdelana na podlagi ortofoto 
posnetkov) ter hitra ocena temeljnice za izračun 
lesne zaloge na ravni sestoja. Vseskozi so se (in se 
še) izpopolnjevale tudi tehnike snemanja stalnih 
vzorčnih ploskev, grafično prikazovanje podatkov, 
tehnika vnosa itn. Z vidika vključevanja metod za 
boljše odločanje pa slovensko gozdarsko načrtova-
nje še naprej ostaja zavezano konvencionalnemu 
pristopu; razen modelov normalnega gozda in 
potencialne naravne vegetacije ne uporablja simu-
latorjev za izračunavanje lesnih zalog in drugih 
količin (redčenja, posek) v prihodnosti, niti ne line-
arnih, dinamičnih, večkriterialnih GIS- in drugih 
modelov, ki  služijo optimalnejšemu načrtovanju 
funkcij gozda in odločanju (von Gadow in sod., 
2001; von Gadow, 2005; Ammer in Puettmann, 
2009; Siry in sod., 2015). 

V vidika vsebine ZoG-RS sprva ni prinesel 
pomembnejših sprememb. Bistveno se je spre-
menila le metodologija kartiranja funkcij (op. 
p. prehod iz nemške na prilagojeno avstrijsko), 
nekatere med njimi so bile tudi definirane na 
novo. Bistvene spremembe so nastale šele ob 
priključitvi države EU, ko se je zaradi medna-
rodnih zavez o ohranjanju biotske pestrosti, 
varstva voda ter naravne in kulturne dediščine v 
GG-načrte začelo vnašati številne nove vsebine, 
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ki so bistveno spremenile obseg načrtov, njihovo 
jasnost in vključujejo zahteve in usmeritve več 
prostorskih disciplin. 

Razen z uvedbo detajlnega gozdnogojitvenega 
načrta nista niti ZoG-RS niti Pravilnik bistveno 
posegla v organizacijsko obliko načrtovanja. Prav 
tako spremembe, razen v primeru gojitvenega 
načrta, niso  zadevale načrtovalskega procesa. 
Pristojne službe za načrtovanje zaradi Zakona o 
uradnem postopku in posledično ZoG-RS sicer 
minimalno obveščajo lastnike in druge deležnike 
o poteku nastanka načrta (ali drugega procesa; 
zbiranje pobud, javna razgrnitev osnutkov), še 
vedno – zavezujočim mednarodnim konvencijam 
(UNECE 1998) in priporočilom navkljub (npr. 
EC, 2016) – pa se izogibajo vključevanju javnosti 
v načrtovalski proces in ostajajo nedovzetne za 
skupno oblikovanje ciljev, usklajevanje usmeritev 
in ukrepov ter vgrajevanju pripomb deležnikov 
v končne načrte. V povezavi z GG-načrti GGE 
in območju Natura 2000 je v poročilu Bouwma 
in sod. (2010) za Slovenijo zapisano: "V Sloveniji 
se tekom procesa nastanka GG načrta organizira 
javna razgrnitev (v originalu napačno piše wor-
kshop-delavnica) njegovega osnutka. Na razgrnitvi 
se predstavi osnutek načrta (v originalu napačno 
piše plan - načrt), o katerem lahko zainteresirani 
deležniki izrečejo svoje mnenje ustno ali pisno. 
Ne glede na to, je pristojnost Zavoda za gozdove, 
da odloči ali bodo predlogi in pripombe, zbrane 
na razgrnitvi, vključene v končni osnutek, ali ne." 
Glede spoštovanja lastnine isto poročilo navaja: 
"Zaradi obdobja komunizma, v katerem pravice do 
zasebne posesti niso obstajale (op.p. za Slovenijo ta 
trditev čisto ne drži), so zasebni lastniki, čeprav je 
bila večina pravic povrnjenih po letu 1991, še vedno 
zaskrbljeni glede odnosa oblasti do njihovih zemlji-
ških pravic. Velikokrat imajo občutek, da Država še 
vedno vztraja pri stari mentaliteti, da je "vsa zemlja 
naša". Proces razglašanja območij Natura 2000 je 
ta občutek samo še okrepil" (prevedel avtor). o 
podobnem vzorcu obnašanja oblasti v primerih 
razglašanja parkov poroča tudi Nastran (2015). 
Na drugi strani pa že omenjeno poročilo Bouwme 
in sod. (2010) za Baden-Würtenberg in Francijo 
navaja: " V Baden-Würtenberg-u se osnutki načrtov, 
ki rabijo upravljanju določenih Natura 2000 območij 
(Pflege und Entwicklungspläne) javno predstavijo 

in se lahko splošna javnost o njih izrazi. Poleg javne 
predstavitve se organizira javna obravnava, na kateri 
se o pisnih pripombah razpravlja. V Franciji lokalna 
delovna skupina (COPIL), ki jo sestavljajo  lokalni 
deležniki in predstavniki različnih skupin deležnikov, 
skupaj dogovori cilje upravljanja in vzpostavi (op.p. 
oblikuje) upravljavski načrt za območje Natura 2000 
(DOCOB), vključno z ekonomskimi, družbenimi in 
kulturnimi določbami za aktivno gospodarjenje in 
preventivne ukrepe" (prevedel avtor).

3.4 prelomnice v razvoju gozdarskega 
načrtovanja

Bistvene dogodke v razvoju GGN na Slovenskem 
je mogoče skleniti takole (Hufnagl, 1892; Scholl-
mayer, 1906; Pipan, 1955, 1962, 1969; Funkl, 
1979; Anko, 1993; UrL RS, 1993-2016; Gašperšič, 
1995; Kovač in  Žonta, 1997; UrL RS, 1998-2014; 
Hladnik, 2000; Hufnagl, 2002; Bončina, 2007; 
Bončina, 2009; Kovač in Hočevar, 2009; Krpan, 
2013; Perko in sod., 2014, Perko, 2016):  
• do sredine 18. st.: nenačrtno urejanje gozdnih  
 kompleksov,
• 1769–1771: Flameckovi in Lesseckovi načrti  
 za Trnovski gozd ter bovške in tolminske gozdove  
 (Slika 1). Ti načrti so z metodološkega vidika  
 začetek sistematičnega urejanja gozdov,
• od sredine 18. st. naprej: načrtno urejanje  
 gozdnih kompleksov, ki pa še ni temeljilo na  
 eksaktnih taksacijskih metodah in dejstvih. Po  
 Cotti (1804) je taksacija določitev vrednosti  
 gozda, 
• 1842: natis nikoli uresničenega Resslovega načrta  
 ogozditve občinskih zemljišč v Istri. Tretji načrt  
 za Trnovski gozd (Koller, J.), 
• 1852 (učinek 1. januar 1853): Cesarski Zakon o  
 gozdovih za avstrijske kronske dežele. Prva uvedba  
 trajnostnega gospodarjenja z gozdovi na ozemlju   
 zdajšnje Slovenije, 
• 1878: Navodila za razmejevanje, opazovanje,  
 izmero in vodenje obratov avstrijskih cesarskih  
 in zakladnih gozdov,
• 1892–1894: objava Hufnaglovih načrtov za  
 kočevske gozdove,
• konec 19. st.: začetek velikopovršinskega pogoz- 
 dovanja Krasa na Kranjskem,
• začetek 20. st.: objava Schollmayerjevih navodil 
 za gospodarjenje s snežniškimi gozdovi, 
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• 1929: Zakon o gozdovih Kraljevine Jugoslavije  
 (sistemska uvedba trajnosti v Kraljevini, v  
 Sloveniji znana že od prej),
• 1931: Navodila za urejanje državnih gozdov (za  
 urejanje enodobnih gozdov),
• 1937: Inštrukcije (za urejanje prebiralnih  
 gozdov),
• 1945: ustanovitev Oddelka za urejanje gozdov v  
 okviru ministrstva, 
• 1947: končana prva inventarizacija gozdov,
• 1948: formiranje 16-ih območij GG na  podlagi  
 okrožnice iz l. 1945, 
• 1950: Zakon o gozdovih, 
• 1951: končana druga inventarizacija gozdov,
• 1953: Zakon o gozdovih SRS. Drugi povojni  
 zakon, omejen na vsebine o ohranjanju površin  
 gozdov in varstvu gozdov v najširšem pomenu  
 besede. o GGN ni določb,
• 1954: do konca leta urejenih 20 % izključno  
 državnih gozdov, 
• 1955: začetek urejanja zasebnih gozdov; do  
 sredine l. 1960 so bili urejeni vsi gozdovi SRS,
• 1961: Zakon o gozdovih FLRJ. Temeljni zakon o  
 gozdovih uzakoni GG območja, 
• 1961: Zakon o gozdovih SRS postavi zakonsko  
 osnovo območjem GG v SRS,
• 1965: Zakon o gozdovih SRS. Načrti območij (GG  
 načrti GGo) morajo podati ekonomsko osnovo  
 za pospeševanje gozdne proizvodnje. Poleg tega  
 morajo ti načrti upoštevati funkcije gozdov, kot  
 so rekreacija, turizem in lov (op. p. prva omemba  
 funkcij v zakonu o gozdovih). GG-načrti GGE  
 so podlaga za neposredno gospodarjenje,
• 1971: Formalni začetek izdelave načrtov za  
 GG območja. Dotlej izdelana peta generacija  
 načrtov GGo,
• 1972: uvajanje kontrolne vzorčne metode na  
 GG Bled, 
• 1974: v skladu z regionalnim prostorskim   
 načrtom in družbenim  načrtom Zakon o  
 gozdovih SRS uvede GG-načrte GGo.  
 GG-načrti GGE, sestavljeni v skladu s  
 smernicami GG-načrtov GGo, so podlaga za  
 neposredno gospodarjenje z gozdovi,
• 1985: z Zakonom o gozdovih SRS uvedeno  
 družbeno planiranje. Temu zakonu l. 1987  
 sledi Pravilnik o vsebini in načinu izdelave GG  
 načrtov in ... 

• 1985: prvi republiški statistični popis zdravstve- 
 nega stanja gozdov. Slovenija začne sodelovati  
 v mednarodni organizaciji ICP Forest, 
• 1987: drugi republiški statistični popis  
 zdravstvenega stanja gozdov. Prvi nacionalni  
 statistični popis (koordinacija s strani M. Šolarja  
 zaposl. na predhodniku zdajšnjega GIS)  
 zdravstvenega stanja gozdov na ozemlju  
 Jugoslavije,  
• 1991: tretji statistični popis zdravstvenega  
 stanja gozdov, 
• 1993: Zakon o gozdovih uvede reorganizacijo  
 gozdarstva in delno poseže v sistem GGN.  
 S konceptualnega in postopkovnega vidika se  
 GGN v ničemer ne spremeni.
• 1993: začetek nadomeščanja metod zbiranja  
 podatkov, temelječih na neslučajnostnem  
 vzorčenju (namenskem) z vzorčnimi metodami,  
 temelječimi na slučajnostnem vzorčenju,
• 1995: četrti statistični nacionalni popis  
 zdravstvenega stanja gozdo, oz. prvi, ki je  
 imel vse lastnosti nacionalne gozdne inventure  
 (Hočevar, 1997), 
• 1998: sprejem Pravilnika o gozdnogospodarskih  
 in gozdnogojitvenih načrtih (zdaj : Pravilnik o  
 načrtih za gospodarjenje z gozdovi in  
 upravljanje z divjadjo),
• 2000: drugi statistični nacionalni popis gozdov.  
 oblikovanje Monitoringa gozdov in gozdnih  
 ekosistemov (MGGE) (Kušar in sod., 2010;  
 Kovač, 2014). od tega leta naprej je bil MGGE  
 izveden še l. 2007, 2012 in 2018,  
• 2006: začetek sistematičnega spremljanja  
 kakovosti GG načrtov GGE in GGo,
• 2015: začetek sistematičnega spremljanja  
 kakovosti gozdnogojitvenih načrtov.

4 rAZprAvA In prIporočIlo
V Sloveniji je gozdarsko načrtovanje prešlo raz-
lična razvojna obdobja. Zgodovinski in drugi viri 
pričajo, da so bile na Slovenskem navzoče vse 
metode, ki so temeljile na predaljenju mas in povr-
šin, starostnih razredih in na kontrolni metodi. 
Slednja se v okviru načrtovalskega sistema izvaja 
še dandanes. Iz kronologije dogodkov je mogoče 
tudi povzeti, da je bilo slovensko gozdarsko načr-
tovanje vse do l. 1940 na enaki stopnji razvoja kot 
gozdarsko načrtovanje drugih srednjeevropskih 
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držav. Za obdobje do druge svetovne vojne je tudi 
značilno, da je GGN raslo skupaj z načrtovalskim 
znanjem, ki se je razvijalo na pobudi posamezni-
kov in zaradi družbenih potreb. Razvite metode 
so bile hitro uveljavljene v praksi.

Med letoma 1945 in 1991 je bilo GGN organi-
zirano v pomenu centralnega  načrtovanja gospo-
darstva. Za tisti  čas so značilni razmeroma dobro 
razvit steber Gozd in zatrta razvoja stebrov Družba 
(svoboda idej, diskurz, vloga javnosti, participacija 
pri odločitvah) in Podjetje (ekonomski razvoj, 
podjetništvo, vloga potrošnikov in dobaviteljev pri 
urejanju ekonomskih razmerij) (Kovač in Hodges, 
2017). Glede samega načrtovalskega sistema velja 
poudariti, da ni temeljil samo na utopičnih predpo-
stavkah teorije birokracije in hierarhičnih modelov 
(Pipan, 1969; 45: .."je nujna predpostavka sociali-
stične proizvodnje, da široke množice brezpogojno 
zaupajo svojemu političnemu vodstvu in, da 
disciplinirano izvajajo naloge, ki so jim dodeljene"; 
prim. Weber, 1978; Sabatier, 1986), marveč je bil 
zaradi same kompleksnosti (popolna prostorska 
pokritost, prepletenost z drugimi sektorji; P 3.2, 
citat Pipan, 1955) neizvedljiv. Strokovna zabloda 
se v stroki delno kaže še dandanes; namesto da bi 
se hierarhično višje načrte, ki izhajajo iz politike 
države (če so potrebni), gradilo s svežimi podatki 
nacionalnih gozdnih inventur in od zgoraj navzdol, 
se načrte še vedno izdeluje z agregacijo podatkov 
iz bolj ali manj starih načrtov (P 3.2, citat Pipan 
1955, ureditveni elaborat).

Sprememba družbenega reda l. 1991 se GGN 
ni  zelo dotaknila. Razen tehnologije (GIS, tablice, 
elektronski instrumenti) in nekaterih novih vsebin, 
katerih število se veča predvsem v zadnjem času, 
sistem še naprej ostaja zelo podoben prejšnjemu; 
zelo normativen (obvezna ponovljivost načrta na  
deset let, predpisana shema/kazalo načrta, pre-
glednice, prenašanje usmeritev/npr. za območja 
Natura 2000/ne da bi se preverilo, če so sploh 
pravilne), tog (obrazec E4 sliko sestoja določa za 
deset let, enaka stopnja podrobnosti za vse načrte 
GGE ne glede na intenzivnost gospodarjenja), 
načrtovalsko in prostorsko preobsežen in preveč 
podroben (spuščanje v prevelike podrobnosti 
npr. v določanje drevesne sestave, višine LZ, ki 
naj bi jo lastnik dosegel, trikratna prekritost vseh 
gozdov s tremi tipi načrtov), z vidika soodločanja 

o strokovno gozdarskih, prostorskih in naravo-
varstenih zadevah nedemokratičen (omejevanje 
poseka brez dogovora z lastniki, določanje raznih 
območij brez vednosti lastnikov) in posledično 
družbeno nesprejemljiv. Prav tako načrtovanje ne 
optimira trajnostnega razvoja v razmerju do vseh 
treh skupin funkcij (pospešuje predvsem ekološke 
in socialne in zanemarja ekonomske), v vsebine 
GG-načrtov premalo vključuje nove potrebe 
sodobne družbe (urejanje agrarno-gozdarskih 
pašnih sistemov, urejanje novih oblik rekreacije 
/snežne sani, motokros, gorsko kolesarjenje/, 
priprava površin za negozdarske namene) ter ne 
upošteva ekonomskih zakonitosti pri izdelavi načr-
tov, niti lastništva nad gozdovi in z njim povezanih 
različnih ciljev in intenzivnosti gospodarjenja 
(nevključevanje lastnikov v proces načrtovanja, 
namesto izdelovanja primernih načrtov za sek-
torje lastništva /npr. velike lastnike, kot so država 
in zasebniki ter srednje velike in male lastnike 
zasebnike/, se nadaljuje podružbljanje gozdov v 
okviru lastniško mešanih GGE in načrtov zanje). 

Razvoj načrtovalskega znanja ter prožnost/
togost sistema GGN v različnih družbenih sistemih 
prikazuje topografija na Sliki 1. Za načrtovalsko 
znanje do l. 1940 je mogoče reči, da se je razvijalo 
svobodno in pod vplivom potreb gospodarstva, 
prebivalstva in lastnikov gozdov. V času od 1945 
do 1991 je bilo razvijanje znanja svobodno v 
naravoslovnem delu gozdarstva (informatika, 
gozd) in veliko manj v družboslovnem. Za  zdaj-
šnji čas je mogoče reči, da se razvija svobodno, 
pri čemer se ne teži k razvoju področij, ampak k 
parcialnemu reševanju posameznih problemov, 
večinoma prepoznanih s strani posameznikov ali 
državne administracije. 

Prožnost sistema GGN je bila največja pred l. 
1940. Na drugi strani je bilo obdobje v času od 
1945 do 1991 za sistem GGN neprijazno; sistem 
je bil zelo tog in se je spreminjal le pod vplivom 
režimske politike. Tudi zdaj, v demokraciji, stanje 
z vidika prožnosti sistema GGN ni bistveno 
drugačno, vendar z razliko, da je prej njegovo 
prožnost določala politika, zdaj pa jo določata 
državna gozdarska služba in administracija.

Izhajajoč iz zapisanega, bi bilo obstoječi sistem 
GGN in njegovo vsebino smiselno čim prej 
temeljito analizirati z več vidikov. Prav tako bi 
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bilo treba v najširšem krogu deležnikov začeti z 
diskurzom o prihodnjem sistemu GGN.

5 povZeteK
Na Slovenskem začetki gozdnogospodarskega 
načrtovanja (GGN) segajo v konec 18. st., ko 
so nastali Flameckovi in Lesseckovi načrti za 
Trnovske gozdove (Slika 1). Z vidika popolnosti 
so omenjeni načrti že obsegli bistvene vsebine 
urejanja gozdov, kot so analiza površin, lesnih 
zalog, načrt sečenj in obnova gozdov. Vse načrte 
tedanjega časa so izdelovali predvsem za državne/
cesarske gozdove in večje družbe ter zasebne 
posesti.

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi je bilo 
na ozemlju Slovenije prvič uvedeno l. 1853. S 
patentnim zakonom avstrijskih kronskih dežel so 
nadomestili vse prejšnje pokrajinske zakone, zakon 
sam pa je obravnaval gospodarjenje z gozdovi, 
proizvodnjo gozdnih proizvodov, gozdne požare, 
poškodbe zaradi insektov, varnost in porazdelitev 
gozdne posesti ter zakonske določbe. Z vidika 
normativnosti omenjeni zakon ni zelo omejeval 
gospodarjenja in je bil njegov namen predvsem 
preprečevanje tistih gozdarskih ukrepov, ki bi 
lahko sprožili neljube dogodke v naravi.

Vse do konca 19. st. je v slovenskem GGN 
prevladovala klasična nemška šola urejanja. Na 
načelu čim večje zemljiške rente je pospeševala 
predvsem enodobne oz. enomerne gozdove; 
najprej z golosečnim gospodarjenjem, kasneje 
pa velikopovršinskim zastornim. odmik od 
tega stanja in prelomnico v nadaljnjem razvoju 
GGN predstavljata koncept prebiralnega gospo-
darjenja, ki sta ga na Slovenskem najprej uvedla 
Hufnagl (1892–1894), ob prelomu stoletja pa še 
Schollmayer. Medtem ko je prvi z ekstenzivno 
rabo kontrolne metode sledil razvoju gozdov na 
večji površinski ravni, je drugi kontrolno metodo 
uvajal na detaljni ravni; kot Biolley, ki jo je  štel 
za način gospodarjenja z gozdovi. Skoraj  hkrati 
s šolo prebiranja se je v GG načrtih za alpske 
gozdove začelo razvijati skupinsko postopno 
gospodarjenje (od leta 1887 naprej).

V Kraljevini Jugoslaviji je gozdarstvo strokovno 
delovalo v skladu z že osvojenimi doktrinami. Z zve-
znim zakonom je bil na ozemlju  zdajšnje Slovenije 
že drugič uveden trajnostni način gospodarjenja z 
gozdovi. Tako kot v prejšnji državi so tudi v Kra-
ljevini Jugoslaviji urejali samo državne gozdove 
in gozdove velikih posestnikov, zasebni gozdovi s 
površino, manjšo od 300 ha, pa so ostali neurejeni.

Slika 2: Načrtovalsko znanje in sistem GGN v dvodimenzionalni topografiji (vodoravno: prožnost – 
togost SGGN; navpično: individualnost – institucionalna omejenost); NZ = načrtovalsko znanje;  
SGGN = sistem GGN
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Od l. 1945 pa do nastanka sedanje države je 
bilo GGN prežeto s komunistično ideologijo. 
Urejanje gozdov je bilo zavezujoče za vse gozdove 
v državi. Po vsebinski strani so sprva prevladovali 
veliki projekti, kot so uvedba GGO, pogozdovanje 
krasa, inventarizacija gozdov ter prva ureditev 
vseh gozdov v državi. Z vidika zvrsti je gozdarstvo 
razvijalo zastorno in prebiralno gospodarjenje, v 
60. letih pa je začelo uvajati skupinsko postopno 
gospodarjenje. 

Z organizacijskega vidika je v skladu s central-
noplanskim sistemom gospodarjenja nastajalo 
totalno gozdarsko načrtovanje, ki je zahajalo v 
velike podrobnosti; kot osnovna enota urejanja 
je v zasebnem sektorju veljala celo parcela. V 
70. letih je bil načrtovalski sistem na ravni GGE 
razširjen z ravnijo GGO, z zakonom o gozdovih so 
bile uvedene funkcije gozdov, sistem pa je postal 
prepleten z vsedržavnim družbenim načrtovanjem.

S spremembo družbene ureditve države Slove-
nije je l. 1993 nastal sedaj veljavni koncept GGN. 
Zakonodaja je v GGN posegla s tehnološkega in 
vsebinskega vidika. Uvedene so bile novosti, kot 
so: zbiranje podatkov o gozdovih s kontrolno 
vzorčno metodo, sestojna karta, hitra ocena 
temeljnice za izračun lesne zaloge. Z vstopom v 
EU se podrobneje kot prej obravnava predvsem 
izbrane funkcije gozdov, vključno s funkcijo 
ohranjanja biotske pestrosti, naravne in kulturne 
dediščine ter hidrološke. 

Zakonodaja pa ni, razen z uvedbo detajlnega 
gozdnogojitvenega načrta, bistveno posegla v orga-
nizacijsko obliko GGN. Prav tako se spremembe 
niso bistveno dotaknile načrtovalskega procesa 
oz. postopka. Zdajšnji sistem GGN posledično 
ohranja številne lastnosti, značilne za sistem, ki 
se je oblikoval v času nedemokratičnega komuni-
stičnega sistema. Njegove poglavitne značilnosti 
so velika zakonska in vsebinska normativnost, 
togost, prostorska in načrtovalska obsežnost, 
prevelika vsebinska podrobnost ter nedemokra-
tičnost odločanja.

6 Zahvala
Pretežni del prispevka je nastal v mojem prostem 
času, le neznaten v okviru JGS 4 Razvijanje in 
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analiza sedanjega sistema (drugi del)
Slovenia's Forest Management Planning at the Crossroad: An Analysis of the Present 
System (Part two)

Marko KoVAČ1
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darski vestnik, 76/2018, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 137. Prevod Breda 
Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Študija je bila omejena na sistemsko analizo obstoječega gozdarskega načrtovalskega sistema, ki je pokazala, 
da ima sistem metodološke pomanjkljivosti, kot so neustreznost vsebin tipov načrtov, nepovezanost načrtov 
gozdnogospodarskih območij in enot ter nasprotne informacijske in komunikacijske tokove. Povezava med 
načrtom gozdnogospodarske enote in gojitvenimi načrti je tehnično korektna, vsebinska povezanost pa šibka. 
Na drugi strani je analiza kakovosti pokazala, da vsebine načrtov niso optimalne; šibka področja so rastišča, 
funkcije gozdov, analiza trajnosti, cilji, usmeritve in ukrepi. Študija kritično analizira še pomen dediščine idej, 
družbenih sistemov, politične pokrajine in nerešenih težav, tem, ki so vseskozi  zelo zaznamovale razvoj sistema 
načrtovanja. V razpravi je prikazano, da ima večina evropskih držav bistveno enostavnejše in manj regulirane 
gozdarske načrtovalske sisteme, kot je slovenski. Hkrati študija navaja priporočila, kje iskati poenostavitve 
načrtovalskega sistema.
Ključne besede: hierarhičnost, informacijski in komunikacijski tok, informacijska učinkovitost, dejavniki razvoja
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The study was limited to the system analysis of the current forest management planning system, showing the 
methodological imperfections like the unsuitability of the plan types' contents, the incoherency of forest mana-
gement (FM) regions' and units' plans, and contrasting information and communication flows. The link between 
the FM plan of a FM unit and silvicultural plans is technically correct, but the coherency of the contents is weak. 
on the other hand, the quality analysis proved the contents of the plans not being optimal; weak fields are: sites, 
forest functions, sustainability analysis, goals, instructions, and actions. The study also critically analyses the 
significance of the heritage of ideas, social systems, political landscape, and unsolved problems; these themes 
have always heavily marked the development of the planning system. The discussion shows that the majority of 
the European countries have much simpler and less regulated forestry planning systems than Slovenia. At the 
same time, the study recommends where to look for simplifications of the planning system.
Key words: hierarchy, information and communication flow, information effectiveness, development factors
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1 Uvod
1 IntrodUctIon
V Sloveniji se sistem gozdnogospodarskega načr-
tovanja (GGN) v podobni obliki kot dandanes 
izvaja od l. 1971. Čeprav bo kmalu star pol stoletja, 
njegove lastnosti, kot so primernost načrtovalske 

organiziranosti in vsebin načrtov ter informacijska 
učinkovitost, še niso bile analizirane. Prav tako 
se v stroki ne piše o drugačnih načrtovalskih 
sistemih. V skladu s sintagmo "novi časi – stare 
ideje" (Brukas, 2015) se v slovenskem gozdarstvu 
govori predvsem o potrebnosti GGN in njegovem 
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izboljšanju (Gašperšič, 1991, 2006; Gašperšič 
in sod., 2001; Bončina, 2003a, 2008; Klopčič in 
sod., 2015).

Kljub pomanjkanju sistematičnih raziskav o 
lastnostih obstoječega in diskurzov o drugačnih 
načrtovalskih sistemih v zadnjih letih izdelana 
mnenja o osnutkih GG-načrtov gozdnogospo-
darskih območij (GGo), enot (GGE) ter izved-
benih gozdnogojitvenih (GGoJ) načrtov (GIS, 
2006–2017), redki strokovni dogodki (ZGDS, 
2014) ter obstoj zelo drugačnih načrtovalskih 
sistemov v sosednjih državah (redkost hierar-
hičnih GG načrtov na dveh prostorskih ravneh; 
primerov, da se vse vrste načrtov izdeluje za vse 
gozdove v državi ni oz. piscu prispevka niso znani; 
prim Gašperšič, 1990, 2003) dopuščajo dvom v 
optimalnost sistema GGN. Le-ta je upravičen 
tudi zaradi že znanih lastnosti, kot so: i) nedefi-
nirani ciljni uporabniki načrtov in pomanjkljive 
kakovostne informacije zanje (Kovač, 2014), ii) 
premajhna povezanost tipov načrtov in podvajanje 
vsebin (Kovač, 2002; Bončina, 2003a; Klopčič 
in sod., 2015; Kovač in sod., 2008; Čas in sod., 
2011), iii) prevelika normiranost, obsežnost in 
podrobnost posameznih tipov načrtov (Kovač, 
2004c; Klopčič in sod., 2015; Perko, 2015), iv) 
normativno določanje različnih območij (npr. 
funkcij gozdov, območij Natura 2000), ki ni uskla-
jeno z lastniki gozdov ter nima pokritja v javno 
finančnih politikah države (npr. subvencije; Kovač, 
2014b, 2015b). Velike hibe sistema GGN so še: v) 
realizacija GG-načrtov (Planinšek, 2016a, b, c), 
vi) informiranje namesto vključevanja lastnikov 
in javnosti v proces načrtovanja ter dejstvo, da 
vii) lastniki gozdov, razen v primeru izdanih 
odločb, niso zavezani k izvajanju načrtov. Ker 
je načrtovanje participativen proces, ki naj bi 
gozdarski politiki in lastnikom gozdov pomagal 
ohranjati oz. izboljševati stanje gozdov, zadnje 
navedbe odpirajo vprašanja glede smiselnosti 
sistema GGN.

Namen tega prispevka je bil analizirati sedanji 
sistem GGN z vidika njegove zgradbe, pretoka 
informacij, vodenja, kakovosti vsebin posameznih 
tipov načrtov ter postopkov načrtovanja, ugotoviti 
vzroke stanja ter podati nekaj bistvenih priporočil 
za izboljšanje.

2 Metode delA
2 MethodS

Izmed lastnosti sistema GGN so bile podrobno 
analizirane organizacijsko-tehnične, vsebinske in 
postopkovne lastnosti vseh treh tipov načrtov, t.j. 
njihove glavne vsebine, medsebojne odvisnosti in 
povezanosti (hierarhičnost), način izdelave ter 
kakovost samih vsebin načrtov.

Primernost vsebin in postopkov načrtov je bila 
analizirana s primerjavo zaželenih (Preglednica 
1) in dejanskih lastnosti načrtov. Zaradi pomanj-
kanja svetovne gozdarske literature s področja 
teorije in sistematike načrtovanja je bil seznam 
zaželenih lastnosti načrtov izdelan s pomočjo 
razpoložljive znanstvene in strokovne literature 
ter učnih skript (von Bertalanffy, 1973; Haufler 
in sod., 1999; Gašperšič, 1995; Scientists, 1999; 
Kovač, 2003, 2004a, 2004b, 2004c; Bachmann, 
2005; Bončina, 2009; Bryson, 2011). 

Povezanost med načrti GGo, GGE in GGoJ 
načrti je bila raziskana s pomočjo zakonskih 
predpisov (Ur. l. RS, 1993–2016) in logičnega 
diagrama (Slika 2). Pri tem je bil diagram stvarnega 
poteka informacij vzporejen z diagramom poteka 
v teoretičnih hierarhično organiziranih sistemih 
(von Bertalanffy, 1973; Haberfellner in sod., 1997). 
Dodatno so bile povezave med GG-načrti GGo in 
GGE ter GGoJ načrti ocenjene še s pomočjo presoj 
osnutkov načrtov, ki se v okviru javne gozdarske 
službe Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) redno 
izdelujejo od l. 2006 (GIS, 2006–2017). osnutke 
GG-načrtov GGo in GGE, katerih mnenja so bila 
uporabljena v raziskavi, je v minulih letih izbralo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP; vsi osnutki GGo; 3–5 osnutkov načrtov 
GGE vsako leto po neznanih merilih), osnutke 
GGoJ načrtov pa  je izbrala oseba, vključena v 
preverjanje osnutkov, pri čemer se je upoštevalo 
merila, ki jih je določilo MKGP (načrt v drugi 
polovici veljavnosti, neprizadetost območja z 
žledom ali drugim dogodkom). Raziskava torej 
ni vplivala na njihov izbor in je samo povzela 
sliko slovenskega GGN. osnutki načrtov namreč 
prihajajo iz vseh GGo. 
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Skupaj je bilo pregledanih 14 mnenj osnutkov 
GG-načrtov GGo z veljavnostjo 2010–2019, 35 
mnenj osnutkov načrtov GGE od l. 2005 naprej 
in 11 mnenj o izvedbenih GGoJ načrtih (GIS, 
2006–2017). Na podlagi mnenj je bila podana 
skupna ocena za kakovost vsebin obstoječih 
načrtov.

Realizacija poseka, gojitvenih in drugih del za 
minulo ureditveno obdobje je bila analizirana s 
pomočjo podatkovne baze, ki je bila izdelana s 
pregledom vseh, v l. 2016 veljavnih GG-načrtov 
GGE, dosegljivih na spletni strani Zavoda za 
gozdove Slovenije (ZGS). Ista baza je služila tudi 
oceni razdrobljenosti gozdne posesti in izračunu 
lastniško čistih GGE. Pri izračunu se je upoštevalo 
merilo, da ima država v GGE že 70 % delež.

Konzervativna ocena o potencialnem številu 
gojitvenih načrtov je bila ocenjena na osnovi 
povprečnega števila le-teh v pregledanih GGE.

Dejavniki, ki so vplivali na sistem GGN od 
nastanka l. 1970 do danes, so bili ocenjeni z metodo 
pripovedne analize (Abbott, 1990). Zanjo so bile 
izbrane naslednje teme: dediščina razvoja idej, 
družbeni razvoj, gozdarska politična pokrajina 
ter nerešene težave v gozdarskem načrtovanju. 
Vse te teme, ki zasedajo mesto v dvodimenzio-
nalni topografiji (Slika 1) s prelomnima osema 
i) razvoj idej – materialne vrednote (x-os) ter ii) 
agens – struktura (y-os), je utemeljil Brukas (2015). 
Večinoma so podprte z dokumentiranimi dejstvi, 
ki so se v zadnjih petdesetih letih in več zgodila 
v slovenskem gozdarstvu ter širše v slovenski in 

Slika 1: Dvodimenzionalna topografija: x) razvoj idej – materialne dobrine in y) agens - struktura (Brukas, 
2015). Dualnost med idejo/vrednoto in materialno vrednoto je dilema glede vprašanja, ali posameznika/družbo 
ženejo k napredku ideali (vrednote) ali materialne dobrine in interesi. Na drugi strani je dualnost med agensom 
in strukturo treba razumeti kot razmerje med individualnostjo in socializacijo oz. med osebno svobodo in 
omejenostjo s pravili (Sewell Jr., 1992; Arts, 2012).
Figure 1: Two-dimensional topography: x) development of ideas – material gain and y) agent – structure (Brukas, 
2015). Duality between the idea/value and material gain represents the dilemma considering the question, whether 
an individual/the society is driven toward the progress by ideals (values) or material gain and interests.  On the other 
hand, the duality between the agent and the structure is to be understood as a relationship between individuality 
and socialization or between personal freedom and limitation by the rules (Sewell Jr., 1992, Arts, 2012).



GozdVestn 76 (2018) 7-8296

Kovač, M.: Slovensko gozdnogospodarsko načrtovanje na razpotju: analiza sedanjega sistema (drugi del)

evropski družbi. Poleg tega se v pripovedi odražajo 
stališča, pridobljena s pregledovanjem osnutkov 
načrtov in razgovorov z avtorji osnutkov načrtov. 

3 reZUltAtI
3 reSUltS

3.1 Analiza sistema 
gozdnogospodarskega načrtovanja

3.1 Analysis of the forest management 
planning system

3.1.1   prostorska in načrtovalska hierarhija ter  
  primernost vsebin tipov načrtov

3.1.1   Spatial and planning hierarchy and  
  adequacy of plan types' contents

od sprejetja zadnjega Zakona o gozdovih (ZoG-
RS) l. 1993 sestavljajo sistem GGN GG-načrti 
GGo, GGE in izvedbeni GGoJ načrti. Z vidika 
organiziranosti je sistem podoben prostorski, načr-
tovalski in komunikacijsko-informacijski hierarhiji 
(Gorry in Morton, 1989; Haufler in sod., 1999; 
Kovač, 2003; Warren, 2005); pri tem GG-načrt 
GGo obravnava veliko krajino in za usmerjanje 
območnih rastiščno-gojitvenih razredov (RGR) in 
funkcij gozdov navaja cilje, usmeritve in ukrepe. 
Podobno načrt GGE obravnava srednje  veliko 
krajino in za njene RGR navaja taktično-opera-
tivne cilje, usmeritve in ukrepe, GGoJ načrt pa 
majhno krajino ali ekosisteme (sestoje) in zanje 
navaja operativne ukrepe. 

Izmed treh tipov načrtov, ki obravnavajo tri 
prostorsko-načrtovalske ravni, je z vidika hierarhije 
nedvoumna le vloga taktično-operativnega GG-
-načrta GGE. Z vidika načrtovalskih lastnosti in 
vlog sta slabše definirana načrt GGo in izvedbeni 
GGoJ načrt. Načrta GGo, ki naj bi imel elemente 
strateškosti, ne odlikujejo vsebinske in postopkovne 
lastnosti (Preglednica 1) kot so: i) participativno 
definirani strateški problemi, ii) zanje izdelane 
generične strategije in iii) konkretne funkcionalne 
strategije za probleme v hierarhično podrejenih 
GGE. Nadalje načrt GGo ne vključuje iv) demo-
kratičnega dialoga z deležniki, v) ne obsega nižjih 
načrtov za vsaj eno celotno plansko obdobje, in vi) 
ni izdelan z ažurnimi podatki. 

Na drugi strani ni jasna niti vloga GGoJ načrta. 
oblikovno je pregledna izvedba načrta GGE, saj 
že ta (obr. E4, baza odses) navaja dovolj podrobne 
ukrepe za razvoj sestojev v odsekih. 

3.1.2   organizacijska in informacijska  
  konsistentnost sistema 

3.1.2   organisational and informational  
  consistency of the system

Kljub dolgoletnemu obstoju sistem GGN še ni bil 
utemeljen v pomenu načrtovalske tipologije. Doslej 
napisani prispevki o GG-načrtovanju obravnavajo 
predvsem teme, kot so pomen načrtovanja (Gašper-
šič, 1995; Bončina, 2003b; Klopčič in sod.,  2015), 
kibernetski principi (Gašperšič, 2006), postopki 
reševanja problemov in kontrola (Gašperšič, 1995, 
2006; Bončina, 2009) ter vsebinski problemi načr-
tovanja, npr. RGR, proizvodne dobe, itn. (Pipan, 
1962, 1969; Gašperšič, 1991, 2003; Bončina, 1996). 

Izhajajoč iz teorije sistemov (von Bertalanffy, 
1973), prostorske hierarhije, sociološko-psiholo-
ških modelov vodenja podjetij, kontrole poslo-
vodstva in vodenja (Weber, 1978; Sabatier, 1986; 
Gorry in Morton, 1989; Bryson, 2011; Young, 
2012) ter sistemske analize, je sistem GGN z 
vidika zgradbe še najbolj podoben hierarhičnemu 
sistemu z informacijskim tokom od zgoraj navzdol. 
Najpomembnejše lastnosti takega teoretičnega 
modela upravljanja so (Sabatier, 1986): i) jasno 
definirani cilji, ii) simetrična hierarhična struk-
tura, iii) jasna vzročnost, ki se izraža z odnosom 
med hierarhično urejenimi cilji višjega in nižjega 
reda oz. med vzroki in posledicami, pri čemer je 
vzrok vedno nadrejeni cilj, posledica pa njemu 
podrejeni cilj (op. p.: z vidika hierarhije ciljev je 
podrejeni orodje/način za dosego nadrejenega; ta 
koncept je v nemški literaturi znan pod imenom 
Zweck-Mittel Hierarchie, v angleški pa means-
-end hierarchy; Haberfellner in sod., 1997), iv) 
hiter prenos informacij iz višje načrtovalske ravni 
na nižjo, v) razmeroma enostavno določanje 
mest kontrolnih mehanizmov, ki so jasno raz-
poznavna. Komunikacija sledi teoriji birokracije 
(Weber, 1978), v kateri se dominanca in moč v 
obliki zapovedi z veliko verjetnostjo uspešnosti 
z nadrejenih organizacijskih ravni prenašata na 
podrejene (Demartini, 2014).
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V nasprotju s teoretičnimi zahtevami je 
podrobna primerjava teoretične in stvarne (Slika 
2) organiziranosti sistema načrtovanja razkrila, 
da med GG-načrtom GGo in GGE ni jasnih 
odnosov; med njima ni  neposrednega stika in s 
tem vzročnega hierarhičnega odnosa oz. je le-ta 
navidezen (kvazihierarhičnost), namesto od zgoraj 
navzdol teče informacijski tok od spodaj navzgor, 
komunikacijski tok oz. način vodenja pa teče od 
zgoraj navzdol.

Analiza ciljev načrtov GGo in GGE potrjuje 
kvazihierarhičnost. Načrt GGo ne podaja funk-
cionalnih strategij (ciljev, usmeritev) za gozdove 
posameznih GGE, ki so temeljne obračunske enote 
znotraj GGo, marveč za RGR, razpršene v GGo. 
Ker vse GGE v nekem GGo vsebujejo iste RGR, 
s temi informacijami – razen povzetja splošnih 
dejstev – v problemsko različnih GGE sploh ne 
bi bilo mogoče oblikovati konkretnih ciljev, če 
informacije o njih ne bi bile znane vnaprej (v 
GG-načrtih GGE). Na drugi strani informacijski 
tok, ki teče od GGE proti GGo (agregacija RGR) 
razkriva, da so GG-načrti GGo po vsebinski  strani 
povzetek informacij o gozdovih iz vseh GGE. 
Smer vodenja (komunikacijski tok) od zgoraj 
navzdol pa potrjujeje, da je nadrejenost načrtov 

Slika 2: Dejanska in teoretična zgradba načrtovalskega sistema (levo: stvarni tok informacij v GG-načrtih GGo 
in GGE; desno: informacijski tok v teoretičnih hierarhičnih sistemih)
Figure 2: Factual and theoretical structure of the planning system (on the left: factual information flow in FM plans 
of GMA-s and FMU-s; on the right: information flow in the theoretical hierarchical systems)

GGo nad načrti GGE določena dogovorno in 
nima nikakršne osnove v procesno/informacijskih 
tokovih. Kar dve pomembni lastnosti (neposreden 
stik med načrtoma GGo in GGE, informacijski 
tok) sta torej v nasprotju s pravili hierarhičnega 
sistema načrtovanja, temelječega na vodenju od 
zgoraj navzdol. 

Med načrti GGE in GGoJ načrti so relacije 
skladne z zahtevami teoretičnega modela. Ne 
glede na to so dejanske analize obeh vrst načrtov 
pokazale, da je prenos usmeritev iz RGR GGE na 
odseke in sestoje pomanjkljiv (GIS, 2006–2017; 
Kovač, 2015a; Planinšek, 2016c). Medtem ko se 
le-te v državnih gozdovih prenašajo zadovoljivo, 
je njihov prenos v zasebnih gozdovih stihijski. Z 
novo sestojno karto in najnovejšimi gojitvenimi 
načrti, ki se izdelujejo s programskim orodjem 
ZGS, se bo problematika povezanosti oz. prenosa 
informacij najverjetneje rešila, vendar ta vez 
ne bo porok izvedbi ukrepov. Le z evidencami 
ukrepov, predvidenih v GG-načrtih GGE in 
izvedenih na terenu, bi bilo mogoče ugotavljati 
dejansko stopnjo povezanosti načrtovalskih ravni 
in stopnjo dejanskega usmerjanja razvoja gozdov. 
Vzpostavitev kontrolne karte izvedenih ukrepov 
se zato zdi nujna.  
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3.2 Kakovost vsebin obstoječih načrtov 
3.2 Quality of the contents of the existing 

plans

3.2.1   funkcije gozdov

3.2.1   forest functions

Funkcije gozdov v GG-načrtih GGo in GGE veči-
noma niso zadovoljivo prikazane. Če je bilo pred 
sprejetjem programa Nature 2000 preveč vsebine 
namenjene proizvodni funkciji lesa, je zdaj stanje 
nasprotno; v načrtih GGE daleč največ prostora 
med funkcijami obsega funkcija biotske pestrosti. 
Medtem ko so zanjo naštete velike podrobnosti, 
so preostale funkcije obravnavane skopo. Tudi 
lesnoproizvodna, o kateri pisati ali jo označiti za 
najpomembnejšo, je skoraj sramotno.

Zelo problematično je samo načrtovanje funkcij 
gozda in gospodarjenje z njimi. Izhodišča zanje, ki 
bi morala izhajati iz ekoloških pogojev in razvojne 
vizije (i.e. zaželene podobe) gozdne krajine in biti 
dogovorjena z lastniki in deležniki (EC, 2016), 
v načrtih GGo niso prikazana, v načrtih GGE 
pa je gospodarjenje zanje odpravljeno z njihovo 
predstavitvijo in porazdelitvijo v GGE. Za potrebe 
gospodarjenja se cilji in ukrepi zanje določajo 
le izjemoma. Zanje, razen za odmrlo drevesno 
maso (biotska pestrost), zaenkrat tudi ni razpo-
ložljivih finančnih sredstev. Večinoma neznani so 
tudi ukrepi za njihovo ohranjanje oz. izboljšanje 
ter indikatorji za preverjanje njihovega stanja 
(trajnosti) v prostoru in času (GIS, 2006-2017).

Preveliko je tudi število funkcij gozda (Pla-
ninšek in Pirnat, 2012a, b; Simončič in Bončina, 
2015). Zaradi prekrivanja njihova številčnost 
povečuje nepreglednost evidenc površin in otežuje 
preglednost nad prostorom z enotnim režimom 
gospodarjenja. Veliko funkcij otežuje tudi načr-
tovanje ukrepov in kontrole izvedenih del na 
terenu. Šibka je tudi povezava med funkcijami 
gozda in prostorskim načrtovanjem, ki jih, razen 
če so razglašene, formalno ne potrebuje.

3.2.2   vegetacija
3.2.2   vegetation

Največja pomanjkljivost poglavja o vegetaciji, naj 
gre za načrte GGo ali GGE, so neprimerno obli-
kovani RGR, ki prevečkrat združujejo raznolike 

združbe oz. rastišča, so površinsko premajhni in 
v prostoru preveč razpršeni (GIS, 2006–2017). 
Hkrati nastaja nedopustno pozabljanje površinsko 
majhnih združb, ki so zaradi tvorbe habitatnih 
podtipov in tipov (Kutnar in Dakskobler, 2014) 
pomembne predvsem zaradi Nature 2000. Ni 
potrebe, da bi bile oblikovane kot RGR, se pa pri 
oblikovanju smernic in ukrepov za RGR, katerih 
del so, zanje ne bi smelo pozabljati navajati usme-
ritev in ukrepov. Nadalje, navkljub znanstveno 
izdelani tipologiji gozdnih rastišč (Kutnar in sod., 
2012) se je največkrat ne upošteva. Težave ostajajo 
tudi pri organiziranosti aktualne vegetacijske 
podatkovne baze (zmešnjava s starimi in novimi 
fitocenološkimi sistemi, napake pri določitvi 
združb itn.) (GIS, 2006–2017).

Predpis Pravilnika o načrtih ... (PNGG; Ur. l., 
1998–2014), da je treba na ravni RGR GGE za 
lesno zalogo dosegati največ 15 % vzorčno napako, 
je z vidika oblikovanja RGR in že omenjenega 
varstva habitatov neustrezen. Zadostitev velikosti 
napake namreč vodi v oblikovanje neprimernih 
RGR in še bolj heterogenih stratumov, ki z vidika 
vegetacije in usmerjanja sestojev ne predstavljajo 
ničesar. Med seboj se namreč razlikujejo samo po 
različnem površinskem deležu osnovnih združb. 
Heterogenost RGR onemogoča tudi oblikovanje 
ciljev, gojitvenih strategij in ukrepov zanje in 
izničuje njihov glavni namen.

Heterogenost RGR je do neke mere tudi posle-
dica meja sedanjih GGo. Čeprav večji površinski 
kompleksi vnašajo v prostor večji pregled, je 
vloga tako zaokroženih GGo, kot so slovenska, 
v sodobnem GGN presežena. Največje pomanj-
kljivosti sedanje razmejitve so nerazumna delitev 
vegetacijsko enovitih gozdnih območij (kompleksi 
notranjskih, alpsko-karavanških in pohorskih 
gozdov), neenakost inventurnih sistemov, raba 
različnih volumenskih tablic (tarif) v enakih 
rastiščnih rzmerah, prevelika različnost gojitvenih 
pristopov v istih gozdnih tipih (pri čemer ne gre 
za razvoj novih metod dela/tehnik) in verjetno 
tudi prevelika različnost potreb ljudi znotraj GGo.

Z vidika gojitvenih, gospodarskih in naravo-
varstvenih strategij in še kakšnih pogojev bi bilo 
primerneje, če bi se namesto GGo oblikovale 
ekološko homogenejše hierarhične prostorske 
enote, ki bi temeljili na vegetacijskih ali eko-



GozdVestn 76 (2018) 7-8 299

Kovač, M.: Slovensko gozdnogospodarsko načrtovanje na razpotju: analiza sedanjega sistema (drugi del)

regionalnih delitvah (Anko, 1998; Kutnar in 
sod., 2002; Kovač, 2004a, 2004b, 2004c; Kovač 
in sod., 2012). Za same RGR, če so potrebni, 
je treba iskati rešitve v coniranju. S smiselnim 
oblikovanjem sklenjenih gozdnih kompleksov, 
ki bi zaobjeli združbe znotraj zaokroženega dela 
GGE, bi bili RGR še vedno heterogeni, vendar 
bi bila njihova heterogenost zaradi podobnejših 
geografskih leg verjetno manjša kot sedaj (npr. 
RGR1 – severne lege/humidnejše združbe, boljša 
rastišča; RGR2 – južne lege/sušne združbe, slabša 
rastišča). Tak način določanja in razmejevanja 
RGR bi bil primernejši tudi zaradi zagotavljanja 
trajnostnega razvoja gozdov. Namesto razvoja v 
GGE razpršenega RGR bi trajnost lahko preverjali 
za bolj ali manj sklenjen gozdni kompleks, ki je 
za razvoj in ohranjanje gozda in vrst primernejša 
prostorska celota kot množica razpršenih RGR.

3.2.3   Stanje gozdov in trajnost
3.2.2   forest condition and sustainanbility

V načrtih GGo in GGE prikazana analiza stanja 
gozdov in trajnosti je pomanjkljiva. Če sta dreve-
sna sestava in lesna zaloga za potrebe načrtovanja 
razvoja gozdov izračunani dovolj točno, tega ni 
mogoče trditi za prirastek in posek (Hladnik in 
Kulovec, 2014), pomanjkljivo so analizirana tudi 
obnova gozdov in preostala negovalna dela. V 
prevelikem številu načrtov tako nastaja obsežno 
preoblikovanje RGR med dvema časovnima 
obdobjema, da kontrola trajnosti ni mogoča. 
Problematične so tudi ocene trajnosti funkcij; 
indikatorji zanje niso znani, prav tako ne metode 
ocenjevanja trajnosti. Posledično v večini GG-
-načrtov GGE pišejo ekspertne izjave, da gozd 
dobro opravlja večino funkcij (GIS, 2006–2017), 
čeprav je z vidika razvojnih faz neuravnotežen ali 
drugače prizadet. Kot je mogoče razumeti, je pravi 
vidik vidik trajnosti (dolgoročnost) spregledan.  

3.2.4   cilji, usmeritve in ukrepi 
3.2.4   Goals (objectives), guidelines, and  

  actions

Cilji so najšibkejša točka sedanjih GG-načrtov. 
Velikokrat sploh niso zapisani  (napisane so 
usmeritve iz političnih dokumentov, fraze, želje), 
če pa so, so z vidika hierarhije in teže neurejeni 

in ne sledijo pravilu "vzrok–posledica oz. sred-
stvo–učinek" (glej P. 3.1.2). Cilji, zapisani v GG-
-načrtih GGE, razen posameznih določb (npr. 
posek), tudi ne kažejo tesne povezave z zapisanimi 
usmeritvami in ukrepi. 

Problematične so tudi njihove: konfliktnost, 
neusklajenost in rigidnost. Nazoren primer so 
cilji in usmeritve za biotsko pestrost, ki so zaradi 
izključnega zasledovanja ciljev Nature 2000 pogo-
sto v nasprotju z GG cilji in s trajnostnim razvo-
jem gozdov. Izražajo se s slepim zasledovanjem 
drevesnih sestav, ki jih določa model naravne 
potencialne vegetacije (npr. v nižinskih gozdovih, 
ki so spreminjani že več kot stoletje, v primerih, 
ko v gozdovih živeče živalske vrste narekujejo 
velike deleže določene drevesne vrste), z zahtevami 
po neuravnoteženih razvojnih stanjih gozdov in 
podaljševanju njihove zastaranosti, premajhnih 
sečnjah, neutemeljeno velikih deležih odmrle 
drevesne mase (npr. povprečje za RGR), obliko-
vanju sestojnih struktur, ki so po meri ene vrste, 
in neprimernih gojitvenih strategijah, ki vodijo 
v homogenizacijo gozdov (Mölder in sod., 2014; 
Schütz in sod., 2016; Kovac in sod., 2017).

Naslednja velika pomanjkljivost ciljev je njihova 
premajhna povezanost z razvojnimi problemi 
gozdov. Kljub vedno težje obvladljivim boleznim, 
izbruhom insektov in drugim naravnim pojavom 
se drevesni sestavi  namenja malo pozornosti, 
posledično pa se le-ta zelo počasi spreminja (GIS, 
2006-2017). Enako velja za problem zastaranja 
gozdov (Kovač in sod., 2017c), ki se vzdržuje, 
namesto da bi se reševal s pogumnejšo obnovo, 
gospodarjenjem v skladu s kontrolno metodo in 
tržnimi mehanizmi. 

Zadnja pomanjkljivost ciljev je nezmožnost 
njihovega preverjanja zaradi prostorske, časovne 
in količinske nedoločenosti.  Po navadi tudi niso 
usklajeni s trajanjem načrtov, kar še posebno 
velja za cilje, ki se ne nanašajo na uravnoteženost 
gozdov. Ker so definirani za 15- do 20-letna 
obdobja, se odpirata vprašanji, zakaj je veljavnost 
GG-načrtov omejena na deset let (in ne npr. na 
15, 20) in kaj naj bi preverjali ob izteku desetletne 
veljavnosti načrta. Nezadostno kvantificiranih je 
tudi večina gozdnogojitvenih ciljev, usmeritev 
in ukrepov. Iz navedenih podatkov največkrat 
ni mogoče sklepati, v kolikšnem površinskem 
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obsegu se bodo izvajali določeni ukrepi in če ukrepi 
dejansko vodijo k boljšemu stanju gozdov. In še: 
razen za biotsko pestrost, za preostale funkcije 
gozdov največkrat niso znani ne cilji ne ukrepi 
(GIS, 2006–2017).

3.3 Ključni dejavniki ki zaznamujejo 
sedanji sistem načrtovanja 

3.3 Key factors characterizing the present 
planning system

3.3.1   dediščina razvoja idej
3.3.1   Inheritance of the ideational  

  development 

Dediščina razvoja idej, vrednot in znanja je 
pomembno vplivala na nastanek zdajšnjega 
sistema GGN. Z gotovostjo je mogoče trditi, da 
sta že v času njegovega  nastajanja okoli 1970 
obstajala ugledna načrtovalska tradicija ter zado-
stno znanje s področja urejanja gozdov, ki je na 
ozemlju  zdajšnje države nastajalo od sredine 19. 
st. naprej. Izpostaviti je treba zlasti dobro znani 
teoriji normalnega in prebiralnega gozda in na njiju 
temelječe dobre prakse gospodarjenja z gozdovi 
(Kovač, 2018). Slabše je bilo razvito informacijsko 
področje, katerega načrtni razvoj se je začel v 
začetku 80. let (Grilc, 1972; Čokl, 1977; Hočevar, 
1995; Hladnik, 2000, Kovač and Hočevar, 2009; 
Kovač, 2018). Zgodaj se je začelo uveljavljati tudi 
področje večnamenskega gospodarjenja z gozdovi 
(Kovač, 2018). 

 Če je bil informacijski del sistema obravnavan 
zadovoljivo, pa slovensko gozdarsko načrtovanje 
v 70. letih zaradi zaprtosti države pred zahodnim 
svetom ni imelo na voljo sodobnega  informacij-
skega (sistem kultura in informacija), sociolo-
škega (družba) in ekonomskega (gospodarstvo) 
znanja. Za slednji komponenti velja, da ju sistem 
zapostavlja še dandanes, čeprav gozdarstvo dela 
s številnimi lastniki in deležniki, neposredno in 
posredno upravlja z velikim premoženjem, deluje 
v tržni ekonomiji in gospodari za mnogonamenske 
vloge gozdov. 

Čeprav ni pisnih virov o nastanku  zdajšnjega 
sistema GGN v Sloveniji oz. so avtorju neznani, je 
zelo verjetno, da zdajšnji sistem GGN (zgradba, 
proces načrtovanja) idejno izhaja iz sistema večsto-

penjskega ureditvenega elaborata (Pipan, 1955; glej 
Kovač, 2018) in njemu nadrejenega centralnega 
družbenega plana. o njem Pipan (1969, str. 45) 
piše: "Družbeni plan za vso državo pomeni ogromno 
študijo, na katere sestavi sodelujejo najprej osrednji 
politični forumi, ki določajo smernice prihodnjega 
razvoja, in poleg tega ogromen strokovni aparat, ... 
Popolen pregled nad cilji in obsegom družbenega 
plana imajo samo najvišji politični forumi in 
njihovi najožji sodelavci. Strokovnjaki na nižjih 
položajih in široke množice delovnih ljudi ne morejo 
popolnoma razumeti smisla in ciljev posameznih 
ukrepov, ki jih predpisuje družbeni plan. Zato 
je nujna predpostavka socialistične proizvodnje, 
da široke množice brezpogojno zaupajo svojemu 
političnemu vodstvu in da disciplinirano izvajajo 
naloge, ki so jim dodeljene." Družbeni plan je s 
komunikacijskega vidika  pomenil hierarhično 
strukturo, ki naj bi delovala v skladu z racional-
nim modelom upravljanja (Poglavje 3.1.2). Poleg 
sistema GGN sta dediščini preteklosti še velika 
normativnost in togost.

3.3.2   družbeni razvoj – tranzicija 
3.3.2   Social development - transition

V primerjavi z organiziranostjo gozdarstva, ki se 
je moralo spremeniti (zaradi uvedbe trga dela in 
lesa ter z njima povezanega spoštovanja zakoni-
tosti tržne ekonomije) s prehodom v demokra-
tični družbeni red (Ur. l. RS, 1993–2016), sistem 
GGN ni bil deležen pomembnejše vsebinske in 
postopkovne prenove, niti deregulacije. Kljub 
razširjenim vsebinam o funkcijah gozdov in 
bistveno boljši informatiki ostaja sistem GGN 
izjemno reguliran. Ker v njem večinoma ni pro-
stora za popolno spoštovanje osebne lastnine, ki 
vključuje tudi svobodno iskanje kreativnih rešitev 
in individualno odgovornost za razvoj gozdov, 
ter za mnenja različnih javnosti (razen tistih s 
politično močjo), je z vidika demokracije preživet. 
Izžareva namreč veliko stopnjo nezaupanja do 
lastnikov gozdov (naj gre za zasebnike ali državo), 
težnjo po popolnem obvladovanju razvoja gozda 
ter nadvlado nad drugimi področji gozdarstva, 
kot so gojenje gozdov, ekonomika itn. občasno, 
tako kot v preteklosti, se še vedno predstavlja 
kot najpomembnejše gozdarsko področje (op. 
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p. GG-načrtovanje kot paradni konj). Ni odveč 
poudariti, da te lastnosti sistema GGN (glej Kovač, 
2018) dušijo kreativno reševanje različnih proble-
mov (npr. optimiranje gospodarjenja za različne 
funkcije gozdov), za kar ni nobene ekološke, niti 
družbeno-ekonomske podlage. 

Čeprav je v državi večina gozdov zasebnih, je 
vloga lastnikov pri oblikovanju ciljev in usklajeva-
nju usmeritev in ukrepov v načrtih nepomembna 
(prim. EC, 2011, Bouwma in sod., 2010). To je 
v nasprotju z dokumenti Agende 21 (UN, 1992), 
Aarhuške konvencije (UNECE, 1998; Stec and 
Casey-Lefkowitz, 2000) in dokumentom Evropske 
Komisije o učinkovitosti habitatne direktive (EC, 
2016), ki v primeru prostorskih zadev pozivajo k 
participativnemu iskanju skupnih rešitev. Kljub 
obetajočim začetkom participativnega načrtovanja 
pri nas (prim. Bončina, 2004) gozdarstvo še vedno 
ne upošteva priporočil in obveznosti, saj se vsi tipi 
gozdarskih načrtov še vedno izdelujejo s pasivno 
participacijo. Z vidika legitimnosti načrtov je ta 
tehnika najmanj primerna (Buchy in Hoverman, 
2000; Priscoli, 2004) zaradi izražanja nezaupanja 
in neiskrenosti. Formalna pasivna participa-
cija namreč izraža postopek "vabi, informiraj, 
ignoriraj" (ang. 3I = Invite, Inform, Ignore) oz. 
"odloči, oznani, brani" (DAD = Decide, Announce, 
Defend). Posledično načrti niso utemeljeni na 
konsenzu lastnikov in deležnikov, ampak so jim 
predstavljeni in vsiljeni.

Rezultat neuspele tranzicije GGN je tudi one-
mogočen trg strokovnih, razvojnih in znanstvenih 
storitev (npr. gozdarska kartografija, inventari-
zacija gozdov, izdelava GG načrtov, ekspertiz, 
statistično svetovanje, pridobivanje projektov z 
naslova načrtovanja). Čeprav zasebna ponudba 
formalno ni čisto onemogočena, ima zaradi 
sistema javne gozdarske službe in birokratskih 
ovir monopol za izdelavo večine nalog v obeh 
sektorjih lastništva samo en javni zavod (prim. 
ZoG-RS, 56 čl.). 

3.3.3   Gozdarsko-politična pokrajina 
3.3.3   forestry-political landscape

V nasprotju z gozdarsko-političnimi pokrajinami 
gozdarsko razvitih držav, kjer nepogrešljive udele-
žence poleg gozdarske administracije in državnih 
služb predstavljajo zveze lastnikov gozdov, zveze 

gozdarjev, gozdarske zbornice, številne nevladne 
organizacije delujoče v okolju (Pelkonen in sod., 
2000), je slovenska gozdarsko-politična pokrajina 
polprazna, nerazvita in neorganizirana. Njeni 
udeleženci tudi ne predstavljajo moštva, ki bi 
razvijalo strategije v prid celostnemu razvoju 
gozda in gozdarstva. Povedano drugače: v  pomenu 
korporativnega vodenja sektorja niso njegovi 
skrbniki oz. stevardi (Davis in sod., 1997), marveč 
tekmeci z vsak svojo strategijo za krepitev lastnih 
politik, interesov in promocij (i.e. nezdružljive 
politike MKGP in MoP na področjih prostorske 
informatike, varstva gozdne narave – Natura 
2000 in trajnostnega razvoja gozdov,  energetike, 
razvoja ekoturizma). 

Prazni del te polprazne pokrajine  so neorgani-
zirani in slabo povezani lastniki gozdov. Zdi se, da 
je gozdarska administracija skupaj s svojimi služ-
bami v minulih 25 letih zamudila priložnost, da bi 
se lastnikom gozdov, polnim nezaupanja do oblasti 
in neveščim demokratičnega urejanja okoljskih 
zadev, približala ter bi jim najprej pojasnila razlike 
med nekdaj prisilnim političnim in svobodnim 
povezovanjem (glej Kovač, 2018), zatem pa bi jim 
s projekti vseh vrst približala številne pozitivne 
gospodarske, socialne in ekonomske učinke ter 
mogoče oblike povezovanj (kooperativa, zveza 
gozdarjev, gozdarska zbornica). To bi morala 
adminstracija narediti predvsem zato, ker bo 
enkrat v prihodnosti morda edino med lastniki 
gozdov sploh še našla zaveznike, s katerimi bo 
sooblikovala in skupaj izvajala gozdarsko politiko 
in program trajnostnega razvoja gozdov. Na drugi 
strani polni del polprazne pokrajine tvorijo vladna 
gozdarska in druga administracija, gozdarski 
zavodi, znanost in stroka ter številni novi subjekti, 
delujoči na področju varstva narave in okolja. 

Zaradi nerazvite politične pokrajine in dejstev, 
kot so slabe izkušnje lastnikov gozdov z oblastjo v 
preteklosti, značaj slovenskega človeka, ki se kaže 
z nekonstruktivnim odnosom do sodelovanja 
in kooperacije, oponiranjem in privoščljivostjo 
(Musek, 1997), ne preseneča, da v gozdarskem 
sektorju do danes ni razvitega zavezništva med 
lastniki gozdov (ki gospodarijo z 80 % gozdnih 
zemljišč) in državno gozdarsko administracijo ter 
njenimi službami. Le-to bi moralo biti podlaga za 
aktiviranje in formaliziranje procesa nacionalnega 
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programa gozdov (Kovač, 2014b, 2016) in načr-
tovanje. Posledica polprazne in neorganizirane 
gozdarsko-politične pokrajine je v primerjavi z 
drugimi sektorji tudi podrejen položaj gozdarstva 
(enako kot gozdarstvo v EU; Pülzl in sod., 2013), 
ki ga še slabšajo shizofrene okoljske, naravovar-
stvene, energetske in druge politike ter  vedno 
večje samovolje državnih služb (Kovač 2015b; 
prim. tudi: Scientists, 1999; Brukas, 2015). V 
samih načrtih (GG-načrti GGE npr.) se številni 
pritiski različnih negozdarskih strok izražajo z 
večinoma neusklajenimi cilji, usmeritvami in 
ukrepi za gospodarjenje z različnimi funkcijami 
gozdov (Kovač in sod. 2018).

Nerazmejeno je tudi področje pristojnosti, 
za kar sta odgovorna zakonodajalec in vlada. 
Ko sta v imenu decentralizacije pristojnosti nad 
gozdarskim področjem demokratično porazdelila 
med različne službe (namesto eni), sta tako (hote 
ali nehote?) uničila polno odgovornost služb 
zanje in njihovo korektno izvajanje, hkrati pa sta 
omogočila oblikovanje najrazličnejših koalicij 
in nastajanje konfliktov (prim. Jancar-Webster, 
1998; Kluvankova‐oravska in sod., 2009; Garfi 
in sod., 2016). Številni primeri dokazujejo, da 
je z vidika odgovornosti služb do gozdnega in 
drugega okolja razpršitev pristojnosti pogubna 
(npr. kaotično izvajanje ukrepov ob požarih v 
industrijskih obratih Kemis in Ekosistemi l. 2017). 
Neustrezno je organizirano tudi varstvo narave v 
gozdarstvu. Namesto ene strokovne službe se v 
gozdnih območjih Natura 2000 prerivata dve (ZGS 
in ZRSVN), ki pri pripravi naravovarstvenih ciljev 
in ukrepov ne sodelujeta (Kovač in sod., 2018). 
Prav tako se pri reševanju težav lastnikov gozdov 
v območjih Natura 2000 namesto participativnih 
načinov njihovih reševanj (vsi odgovorni skupaj s 
stranko na terenu) večinoma uporabljajo neparti-
cipativni (vsi odgovorni vsak v svoji pisarni brez 
stika drug z drugim in stranko; Kovač, 2015b). 

3.3.4   nerešeni problemi
3.3.4   Unsolved problems

Številne nerešene strokovne probleme v GGN 
je mogoče razdeliti na take, ki rabijo široko 
obravnavo, in take, ki jih je mogoče rešiti znotraj 
sistema načrtovanja. Poleg že naštetih razlogov 
sta pomembna razloga zanje tudi primanjkljaj 

diskurzov ter velika inertnost gozdarskega sektorja.
Čeprav ne sodi v kontekst sistema GGN, se 

kot ključna za nadaljnje delovanje gozdarskega 
načrtovanja kaže vzpostavitev bistveno večje 
upravljavske kapacitete (zmogljivosti) gozdarske 
državne administracije. Takoj po temeljiti kadro-
vski okrepitvi (s 15–20 strokovno usposobljenimi 
delavci) mora ta nemudoma začeti opravljati 
naloge politične interpretacije vseh strokovnih 
problemov,  hkrati pa mora s projekti začeti raz-
vijati gozdarsko politiko, ki jo mora po pridobitvi 
znanja in informacij tudi udejanjati. Vzpostavitev 
administracije je nujna, ker  sodobne gozdarske 
politike še nikoli ni bilo na ozemlju Slovenije, 
čeprav je za obstoj gozdarskega sektorja in stroke 
esksistenčno pomembna. Zadostna upravljavska 
kapaciteta je nujna tudi zaradi odprave velike 
lenobnosti sedanje gozdarske administracije in 
ad hoc reševanja problemov, ki nastaja zaradi 
njenega nepravočasnega odzivanja na aktualne 
strokovne probleme. Poučen primer so sedanje 
intenzivne dejavnosti na področju Kyotskega 
protokola in LULUCF, ki so nasledile desetletje 
popolne neaktivnosti oz. odsotnosti gozdarske 
politike. To dejstvo se je v Resoluciji o nacionalnem 
gozdnem programu (Ur. l. RS, 2007) odražalo s 25 
% akumulacijo prirastka pri zastaranih gozdovih 
in po višini tretjih največjih povprečnih lesnih 
zalogah v Evropi (Kovač, 2014b).

Najpomembnejša naloga gozdarskega sektorja 
kot celote je zagotovo pridobiti naklonjenost za 
prenovo gozdarske zakonodaje, ki bo najprej 
podlaga za i) vzpostavitev nacionalnega goz-
dnega programa kot procesa. V prid njegovi 
legitimnosti bi morali pri oblikovanju njegove 
vsebine sodelovati vsi ključni igralci gozdarsko- 
politične pokrajine. V istem krogu bi  bilo treba 
nemudoma sprožiti še strokovne diskurze glede 
ii) prihodnje organiziranosti sistema GGN, iii) 
načinov izvajanja trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi, upoštevaje naravovarstvo in gojitvene 
doktrine, iv) vlog lastnikov gozdov in njihovih 
nalog pri oblikovanju usmeritev razvoja gozdov in 
populacij divjadi. Te teme morajo biti od dnevne 
politike neodvisne in bi jih moral imeti gozdarski 
sektor urejene ne glede na vsakokratno oblast. 

Izjemno pomembna tema, ki bo terjala kar 
najširše soglasje in ki se je do danes zaradi strahu 
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politikov pred javnostjo še nikoli ni odprlo, je 
v) oblikovanje in sprejem "družbene pogodbe" 
o dostopu prebivalstva v javne in predvsem 
zasebne gozdove in z njo povezano načrtovanje 
in koriščenje ekosistemskih storitev. Težave se 
zaradi velike mobilnosti in prostega časa prebi-
valstva iz leta v leto povečujejo (i.e. konflikti na 
relacijah: človek – favna, flora; gospodarjenje 
z gozdom – naravovarstvo; lastnik kot davko-
plačevalec – turist kot koristnik ekosistemskih 
storitev; zasebna lastnina – "služnostna pravica" 
prebivalcev; lastnik – turizem in rekreacija kot 
sektor ali organizirana dejavnost; itn.) in bodo 
brez skorajšnjega oblikovanja pravil igre kmalu 
postali neobvladljivi.

In nazadnje tema, ki vse prej omenjene probleme 
povezuje, je izgradnja vi) novega gozdarskega 
informacijskega sistema, ki mora obseči panelno 
organizirano krajinsko statistično inventuro (Hla-
dnik in Žižek Kulovec, 2014), sodobno daljinsko 
zaznavanje ter enostavne tehnike zbiranja podatkov 
o gozdovih. Pri tem je bistvena vzpostavitev raz-
merja med inventarizacijo za potrebe gozdarske, 
okoljske in naravovarstvene politike (odločanje 
na nacionalni in regionalnih ravneh, poročanje) 
in GG-načrtovanja ter ohranitev njune neodvi-
snosti zaradi nezdružljivosti njunih statističnih, 
metodoloških, organizacijskih in vsebinskih zasnov. 
Pomembna je tudi preprečitev deljenja pristojnosti 
nad posameznimi fazami inventarizacije (npr. 
zasnova, izvedba in računanje) med različne insti-
tucije zaradi trajnega zagotavljanja kakovostnih 
podatkov in rezultatov. Čeprav se do gozdarskega 
informacijskega sistema in nacionalne inventari-
zacije državna administracija vede brezbrižno in 
neodgovorno (pomanjkanje raziskav, neredno zelo 
podhranjeno financiranje, zavračanje metodolo-
ško korektne vizije razvoja), je največji paradoks 
njenega početja, da rezultate inventarizacije najbolj 
potrebuje ona sama. Samo na osnovi informacij 
krajinske inventure, ki bi morala zajemati sklope 
raba tal, negozdna biomasa, naravni gozdni viri, 
nelesne gozdne ekosistemske storitve (vključno z 
biotsko pestrostjo gozdov), bo lahko začela razvijati 
gozdarsko politiko in bo sposobna izvajati številne 
mednarodne zaveze, kot so poročanje za Kyotski 
protokol, habitatno direktivo, konvencijo LRTAP, 
FAo, Forest Europe, oECD (Kovač, 2014b, 2016).

Nerešeni so tudi številni temeljni načrtovalski 
problemi. Izpostaviti kaže le vii) uravnoteženost 
gozdov, ki vključuje še problematiko lesnih zalog, 
prirastkov, poseka in proizvodnih dob. o vsem je 
pisal že Pipan (1967), ki je obravnaval obdobje med 
letoma 1950 in 1960. V svoji  razpravi je navedel 
uničujočo kritiko premajhnih etatov in predolgih 
proizvodnih dob, za gozdarsko strokovno inercijo 
pa označil metodo "pokapanja mrličev" (zdaj 
včasih imenovano "neskončno redčenje sestojev"), 
ki je in še služi nabiranju etata. In vzporednice? 

Po Pipanu je bil premajhen etat že takrat rezultat 
nenatančnih (neobjektivnih) inventarizacij gozdov 
in spekulativnih ocen glede devastiranosti gozdov 
zaradi planskih povojnih sečenj. Po naključju ali 
ne se ista zgodba gozdarski stroki spet ponavlja 
zadnjih dvajset let, čeprav je že vse od leta 1997 
jasno, da so ocene pristojne institucije glede lesnih 
zalog in prirastkov, ki pomagajo določiti dovoljeni 
posek, prenizke (Hočevar, 1997; Hladnik in Žižek 
Kulovec, 2014; FAo/UN, 2015). 

Glede proizvodne dobe velja poudariti, da se 
po podatkih GG-načrtov GGE podaljšujejo v vseh 
območnih enotah in v povprečju znašajo ca. 150 
let (ekspertna ocena iz načrtov GGE). Upoštevaje 
absolutne debelinske prirastke, ki so bili posneti 
z Monitoringom gozdov in gozdnih ekosistemov 
(Kovač in sod., 2017c), bi proizvodna doba v 
legah do 800 m nmv morala znašati največ 125 
let, nad 800 m nmv pa največ 155 let (vključno s 
pomladitveno dobo), za vse nacionalne gozdove 
pa povprečno 135 let. Te številke so veliko bližje 
Pipanovi oceni, ki je zagovarjal proizvodno dobo 
120 let in je dobo 149 let, izračunano iz hitro-
sti tedanje obnove gozdov, v naših podnebnih 
razmerah označil za nesmiselno. In čeprav se v 
Sloveniji vreme precej hitro spreminja (ARSo, 
2014), lesne zaloge so med največjimi v EU, veliki 
deleži drogovnjakov in mlajših debeljakov trpijo 
prenizko zarast (prenizek Reinekejev indeks prim. 
Hladnik in Žižek Kulovec, 2014), velik delež sta-
rejših debeljakov pa je zastaran (Kovač in sod., 
2017), se proizvodne dobe še naprej podaljšujejo, 
gozdovi se obnavljajo z minimalno intenzivnostjo, 
dovoljeni posek pa še vedno znaša okoli 75 % 
prirastka (GIS, 2006–2017). In ker se poleg ome-
njenega še naprej podpira škodljivo neskončno 
redčenje, to pomeni, da bodo slovenske gozdove 



GozdVestn 76 (2018) 7-8304

pač morali uravnotežiti podlubniki, žledolomi, 
vetrolomi, snegolomi. In kje je potem še prostor 
za javno gozdarsko službo in gojenje gozdov in 
kaj naj bi oba sploh počela? 

Tudi ekosistemsko gospodarjenje z gozdovi je 
bolj deklarativno kot ne. Ekosistemsko gospodar-
jenje še zdaleč niso samo naravno pomlajevanje, 
pospeševanje rastišču primernih vrst (kar se v 
praksi praktično ne izvaja, čeprav bi se ponekod 
moralo; Kovač in sod. 2018) in multifunkcional-
nost gozdov, ampak tudi celostni pogled na gozd 
(Schlaepfer, 1997; Schlaepfer in sod., 2004), ki 
naj bi se izražal s stabilnimi gozdnimi kompleksi 
oz. habitatnimi tipi, trajnostjo struktur, trajnim 
funkcioniranjem funkcij gozdov itn. Že desetletja 
narušena demografska struktura gozdnih tipov 
in habitatov, izginjanje posameznih drevesnih 
vrst iz določenih gozdnih okolij zaradi različnih 
vzrokov (Pipan, 1967; Gašperšič in Kotar, 1986; 
GIS, 2006–2017) ter že navedeni nerešeni problemi 
samo potrjujejo, da načrtnega usmerjanja razvoja 
gozdov ni in se namesto z gozdnimi kompleksi 
gospodari z gozdnimi parcelami in posameznim 
drevjem. 

Nerešen je tudi problem viii) kakovosti vsebin 
GG-načrtov. Čeprav se osnutke GG-načrtov 
sistematično presoja že desetletje in pol in se 
vseskozi opozarja na njihove pomanjkljivosti, 
se o pomanjkljivostih osnutkov, ob skorajda 
popolni ravnodušnosti državne administracije, 
v strokovni javnosti javno ne razpravlja, niti se 
jih ne odpravlja. 

3.4 Uporabnost gozdnogospodarskih 
načrtov 

3.4 Usability of forest management plans

V skladu s poslanstvom, nacionalno zakonodajo 
in priporočili (Forest Europe, 2017) naj bi GG- 
načrtovanje z načrti pomagalo smotrno usmer-
jati razvoj gozdnih ekosistemov in trajnostno 
rabo gozdnih virov, pri čemer naj bi načrti dajali 
odgovore na vprašanja, kje, kdaj, kaj in kako je 
treba nekaj storiti. Načrti naj bi imeli informa-
cijsko vrednost za lastnike gozdov, katerim naj 
bi pomagali pravilno izvajati ukrepe v podporo 
razvoju gozdov, za oblast, ki naj bi z njihovo 
pomočjo spremljala učinkovitost svojih politik 
ter še za nekatere službe in organizacije v državi. 

Že nekaj časa se ocenjuje, da sedanji GG- 
načrti GGE in načrti GGoJ niso najprimernejši 
instrumenti za majhne in srednje velike lastnike 
gozdov. Ker noben izmed načrtov lastnikom ne 
daje informacij o njihovem gozdu, se je že pred 
časom začelo z razvojem načrtov za gozdne posesti 
(Ficko in sod., 2005; Jemec, 2010). Podobno neja-
sno ostaja, kdo so uporabniki GG-načrtov GGE 
in GGo in v kolikšni meri načrti zadovoljujejo 
njihove potrebe. 

Tudi v povezavi z usmerjanjem razvoja gozdov 
je treba izpostaviti, da GG-načrti niso zagotovilo 
za smotrni razvoj gozdov. V Sloveniji se GG-načrti 
za vse gozdove izdelujejo že skoraj 50 let, kljub 
temu pa se za nekatere temeljne probleme in 
težave, kot so onemogočeno pomlajevanje zaradi 
preveč številne divjadi v nekaterih tipih gozdov 
(GIS, 2006–2017; Klopčič in sod., 2010), prepo-
časna obnova gozdov in posledično njihova velika 
neuravnoteženost in zastaranost (GIS, 2006-2017, 
Kovač in sod., 2017) zdi, da se sploh še niso začeli 
reševati. Podobna je slika o realizaciji ukrepov, o 
katerih poročajo letna poročila ZGS. Nadalje, iz 
mnenj o osnutkih GG-načrtov izhaja, da je zlasti 
v zasebnem sektorju zelo pereča nizka realizacija 
gojitvenih in drugih del (GIS, 2006–2017). Precej 
drugačna je slika obnove gozdov v Avstriji, kjer 
gozdarstvu, kljub velikemu deležu zasebnih gozdov 
in prostovoljnemu GG-načrtovanju, težavo uspeva 
reševati (Kovač, 2014b). 

Za spremljanje razvoja gozdov in oblikovanje 
strategij ter gozdarske politike v GGo in državi 
se zdijo še najprimernejši GG-načrti GGo. o 
njihovi kakovosti je malo znanega; nezavidljvo 
oceno je npr. dobila celotna generacija načrtov 
2010–2019, nič boljše pa niso bile ocene za GG- 
načrte GGo v preteklosti (Čas in sod., 2011; 
Gašperšič in Kotar, 1986). 

Na podlagi zapisanega je mogoče zaključiti, 
da obstoječi sistem GGN ni optimalno orodje za 
usmerjanje razvoja gozdov, niti ni vir kakovostnih 
informacij o gozdu. Še posebno ne za drobno in 
razpršeno zasebno gozdno posest, ki prevladuje 
v Sloveniji.

Pomemben problem, ki v slovenskem gozdar-
stvu že vse od ločitve ekologije in ekonomije l. 
1993 ni ustrezno rešen, je ekonomski. Čeprav je 
trajnostni razvoj definiran kot kompromis med 
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okoljskimi pogoji, lastnikovimi in družbenimi 
hotenji ter ekonomskimi učinki, ki dolgoročno 
naj ne bi bili negativni, GG-načrti ekonomike 
gozdarstva ne obravnavajo, prav tako ne ponujajo 
optimalnih ekonomskih in drugih rešitev glede 
multifunkcionalnega gospodarjenja z gozdovi 
(npr. gospodarjenje za lov ali za les, za gorsko 
kolesarjenje (poligon) ali za les; von Gadow in sod., 
2001; von Gadow, 2005; Ammer in Puettmann, 
2009; Siry in sod., 2015). Ekonomsko optimiranje 
bi bilo v razmerah multifunkcionalnega gospodar-
jenja (v katere funkcije gozda investirati, v katere 
ukrepe, kako razpršiti omejena finančna sredstva 
za nego in varstvo gozdov) nadvse smiselno zaradi 
doseganja boljših ekonomskih učinkov (Sims in 
sod., 2017). In nazadnje, z ekonomsko logiko zelo 
skregana je tudi trikratna prekritost gozdnega 
ozemlja z načrti. 

4 dISKUSIjA – prIporočIlA 
4 dIScUSSIon - recoMMendAtIonS

4.1 K poenostavitvi načrtovalskega 
sistema 

4.1 toward the simplification of the planning 
system

Slovensko gozdarstvo ima zelo zapleten in razko-
šen načrtovalski sistem. Sistem je logičen z vidika 
prostorske, ne pa tudi načrtovalske hierarhije. 
Z vidika popolnosti sistema bi bilo oblikovanje 
strateškega načrta s precej drugačno vsebino od 
vsebine GG-načrta GGo verjetno smiselno, treba 
pa bi bilo poprej doreči smiselnost takega početja, 
saj v slovenski politiki ni želje po decentralizaciji in 
oblikovanju pokrajin, v kateri bi reševali okoljska 
vprašanja, h katerim bi gozdarski strateški načrt 
največ prispeval. Nasprotno velja za GGoJ načrt, 
ki je kot samostojen dokument v sedanjem sis-
temu GGN nepotreben in bi bilo njegovo vsebino 
smiselno vključiti v GG-načrt GGE (Bernasconi, 
1993; Kovač, 2004c). 

Slovenija je edina država v Evropi, glede na 
površinsko majhnost ter ekonomsko moč njenega 
gozdarstva in nacionalnega gospodarstva pa najbrž 
tudi na svetu, ki za celotno ozemlje svojih gozdov 
izdeluje tri tipe načrtov. V gospodarsko in gozdar-
sko zelo razviti Avstriji (Preglednica 2) zakonodaja  
določa samo izdelavo načrtov razvoja gozdov, 

imenovanih Waldentwicklungsplan (BMLFUW, 
2015), GG-načrti za posesti in obrate pa ne glede 
na velikost površine in lastniški status ostajajo 
prostovoljni. V Italiji je izdelava GG-načrtov za 
gozdove predpisana s pokrajinsko zakonodajo. 
Načrti se večinoma zahtevajo za državne/pokra-
jinske gozdove in za gozdove lokalnih skupnosti 
(EC/DG-ENV, 2014).   

V Švici kantoni razvijajo različne načrtovalske 
sisteme. V primerjavi s slovenskimi sta skupni 
lastnosti načrtov enostavnost in majhen obseg; 
po navadi obsegajo poglavja, kot so pravni okvir, 
načrtovalski postopek, stanje gozdov ter cilji/
strategije za gospodarjenje s funkcijami gozdov. 
Kanton Bern,  katerega površina znaša 6000 
km2, ima enostopenjski sistem in z regional-
nim načrtom gozdov (Regionaler Waldplan)  
zajema vse gozdove (VorKWaG, 2012). Načrt 
ni enoten, ampak je sestavljen iz 28 prostorskih 
celot. Nekateri kantoni (Zürich, Zug, Thurgau, 
Baselland) razvijajo dvostopenjski hierarhični 
sistem gozdarskega načrtovanja, ki praviloma 
obsega okvirni gozdni prostorski načrt (Walden-
twicklungsplan) in gospodarske načrte gozdnih 
obratov (Waldwirtschaftsplan). osnova gozdnim 
prostorskim načrtom so participativno določene 
funkcije gozdov, načrti pa so za oblast zavezujoči 
(KWaG, 1998; Bachmann, 2003). Tretja skupina 
kantonov razvija samo načrte obratov, posamezni 
kantoni pa so še vedno brez njih. 

Na Švedskem od deregulacije gozdarske zako-
nodaje l. 1994 z zakonodajo ni predpisan noben 
GG-načrt (EC/DG-ENV, 2014), niti nacionalni 
gozdni program. Na drugi strani Finska sestavlja 
dolgoročne velikoprostorske načrte za upravljanje 
z naravnimi viri, ki so v lasti države (kopno, vode). 

Posamezne nemške dežele  pripravljajo sek-
torske gozdarske okvirne načrte (Forstlicher 
Rahmenplan), ki so del deželnih strateških načr-
tov, gospodarske načrte pa za javne gozdove nad 
določenim površinskim pragom. Francija na ravni 
administrativnih regij izdeluje večletne načrte 
razvoja gozdov (DRAAF H-N, 2012 - 2016), na 
operativni ravni pa načrte za gospodarjenje z 
državnimi gozdovi in gozdovi lokalnih skupno-
sti (CforFr, 2017). Španski zakon o gozdovih in 
zakoni avtonomnih skupnosti določajo izdelavo 
GG-načrtov za vse gozdove v državi, pri čemer 
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Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme
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GDK 415+443:416.1:176.1Fagus spp.(045)=163.6

LATINSKO IME
Pseudodidymella fagi C. Z. Wei, Y. Harada & Katum.
(anamorf: Pycnopleiospora fagi C.Z. Wei, Y. Harada & Katum. 
1997)

RAZŠIRJENOST
Rjava pegavost bukovih listov je bila opisana na Japonskem 
leta 1997. V Evropi so bolezen prvič zabeležili leta 2008 v 
Švici, v Nemčiji in v Avstriji so jo potrdili leta 2016. V Sloveniji 
bolezni še nismo našli. 

GOSTITELJI
Bukve (Fagus spp.).

OPIS 
Rjavo pegavost bukovih listov povzroča gliva Pseudodidymella 
fagi. Spomladi, do konca maja, mlade bukove liste okužijo 
askospore, ki se sproščajo iz spolnih trosišč na odpadlem 
bukovem listju iz prejšnjega leta (slika 5). Čez poletje in jesen 
se gliva širi in okužuje listje z nespolnimi trosi (slika 4). Gliva 
povzroči močnejše okužbe v bolj vlažnih razmerah. V večjem 
obsegu se pojavi po poznem zimskem mrazu. Vnos in širjenje 
glive v osrednji Evropi nista pojasnjena. Pojavlja se tudi v 
gorskem pasu (800–1500) m. Na razširjanje bolezni verjetno 
vplivajo tudi podnebne spremembe. Glivo lahko določimo le z 
mikromorfološkim pregledom in z molekularnimi tehnikami. 

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• Rjave pege na listu, ki so kroglaste do nepravilne oblike, 
 nazobčane (slika 3). Na začetku jih je malo, potem se  
 združujejo v večje površine (1–4 cm2) (slika 2). 
• Kodravost listja se pojavi ob močni okužbi, ko je večina  
 listne površine že odmrla. Krošnja začne rumeneti in  
 rjaveti. Listi prezgodaj odpadejo (slika 1). 

• Pri mladih okužbah se na zgornji ali spodnji strani lista  
 razvijejo nespolna trosišča, velikosti do 0,4 mm, v obliki  
 belkasto rumenih zvezdic (slika 4).
• Naslednjo pomlad se na odpadlih listih razvijejo spolna  
 trosišča, temno rjavo črne barve, velikosti do 0,3 mm  
 (slika 5).

VPLIV
Rjava pegavost bukovih listov povzroča rjavenje in pre-
zgodnje odpadanje bukovih listov. Bolezen vpliva na 
vitalnost, pomlajevanje, zlasti v senci in na lokacijah z 
visoko zračno vlažnostjo. Daljša spomladanska deževna 
obdobja povečujejo jakost okužbe. V sestojih z manj vlage 
in z malo podrasti je bolezen redkejša oz. je ni. Inten-
zivnost okužb listov se zmanjšuje z oddaljenostjo od tal. 

MOŽNE ZAMENJAVE
Rjavo pegavost bukovih listov lahko zamenjamo z rjavenjem 
bukovih listov, ki jo povzroča gliva Apiognomonia errabunda. 
Rjava pegavost se lahko pojavi v vsej vegetacijski sezoni. Rja-
venje bukovih listov se navadno pojavi kot posledica poznega 
spomladanskega mraza ali kot posledica delovanja male bukove 
hržice (Hartigiola annulipes). Podobne simptome lahko pov-
zroči ličinka bukovega rilčarja skakača (Rhynchaenus fagi), 
katere rovi potekajo od glavne listne žile do listnega roba. Na 
bukovih listih se pojavlja gliva Mycosphaerella punctiformis, 
ki se od P. fagi loči po večjih trosiščih in trosih. Zanesljivo 
določitev lahko opravimo samo v laboratoriju.

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 

Slika 1: Rjava pegavost bukovih listov je poškodovala celotno krošnjo 
(foto: Thomas Cech, BFW).
Slika 2: Bukove liste je zelo poškodovala Pseudodidymella fagi  
(foto: Thomas Cech, BFW).
Slika 3: Rjave pege na bukovem listu, ki jih je povzročila gliva 
Pseudodidymella fagi (foto: Thomas Cech, BFW). 

Slika 4: Nespolna trosišča glive Pycnopleiospora fagi na mladi 
okužbi bukovega lista (foto: Thomas Cech, BFW)
Slika 5: Spolna trosišča (pseudoteciji) Pseudodidymella fagi na 
odpadlem bukovem listu (foto: Thomas Cech, BFW)
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Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme
Japonski hrošč (Popillia japonica)

Dr. Andreja Kavčič, Oddelek za varstvo gozdov, 
Gozdarski inštitut Slovenije (andreja.kavcic@gozdis.si)
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LATINSKO IME
Popillia japonica

RAZŠIRJENOST
Japonski hrošč izvira iz SV Azije (severna Japonska, Daljni 
vzhod Rusije). S človekom je bil nenamerno vnesen v Severno 
Ameriko, kjer je prisoten v več državah. Na nekaterih obmo-
čjih se je ustalil. V Evropi je prisoten na omejenem območju 
na Portugalskem, o posamičnih najdbah pa poročajo tudi 
iz Švice in Italije. Vrsta se na nova območja širi s trgovino 
z različnim blagom (na gostitelju, v prsti), kot slepi potnik 
(v transportnih sredstvih) in po naravni poti (letenje). V 
Sloveniji japonskega hrošča še nismo našli. 

GOSTITELJI
Japonski hrošč ima širok spekter gostiteljev (več kot 250 
vrst rastlin), med katerimi so lesnate in zelnate rastline, 
kmetijske in okrasne vrste, trave, pleveli, ... Osebki se  
hranijo na javorjih (Acer spp.), soji (Glycine max), jablanah 
(Malus spp.), koščičarjih (Prunus spp.), rabarbari (Rheum 
hybridum), malinah in robidah (Rubus spp.), lipah (Tilia 
spp.), brestih (Ulmus spp.), vinski trti (Vitis spp.), koruzi 
(Zea mays) in drugih vrstah.  

OPIS 
Odrasli osebki P. japonica so čokati, ovalni hrošči, dolgi  
8–11 mm in široki 5–7 mm. Telo je temno kovinsko zelene 
barve z bakrenim sijajem (Slika 1). Pokrovke so bakreno rjave 
s temno kovinsko zeleno obrobo in nekoliko krajše kot zadek, 
ki je obrobljen s petimi čopki belih dlačic na vsaki strani in 
parom širših čopkov na zadnjem segmentu. Ličinke (ogrci) 
imajo rumenorjavo glavo in močne črne čeljusti. Imajo tri pare 
oprsnih nog, telo pa je značilno upognjeno v obliki črke C (Slika 
2). Kutikula je nagubana in pokrita s kratkimi, rumenorjavimi 
štrlečimi dlakami. Končni del zadka je odebeljen in z razvojem 
ličinke potemni. Ličinka tretjega, zadnjega razvojnega stadija 
v dolžino meri 32 mm. Odrasli hrošči se pojavijo med majem 
in julijem in se takoj parijo, hkrati intenzivno objedajo gosti-
teljske rastline. Hranijo se v skupinah, gostitelja pa praviloma 
objedajo od vrha navzdol. Po oploditvi samica odloži jajčeca 
v vrhnje plasti prsti. Izlegle ličinke se hranijo z drobnimi 
koreninami gostiteljskih rastlin in organskim materialom 

v tleh. Ko se jeseni temperature spustijo, se ogrci umaknejo 
globlje v prst in prezimijo. Spomladi se ličinka vrne v zgornje 
plasti prsti in nadaljuje s hranjenjem nekaj centimetrov pod 
površjem. Po 4–6 tednih se ličinka zabubi. Japonski hrošč ima 
eno generacijo na leto. 

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
Japonski hrošč se pojavlja na kmetijskih površinah, v urba-
nih območjih in v naravnih habitatih. Posledica njegovega 
hranjenja so skeletirani listi (listi izgrizeni do listnih žil) 
(Slika 3), ki se sušijo in prezgodaj odpadejo (defoliacija). 
Hrošči obgrizejo tudi plodove in druge sočne dele gostitelja, 
zaradi česar  nastanejo sekundarne okužbe in gnitje. Odrasle 
hrošče lahko opazimo v prvi polovici poletja, pojavljajo 
pa se v skupinah (Slika 4). Ličinke z obžiranjem koreninic 
povzročajo venenje in sušenje gostiteljskih rastlin. Simptomi 
so sprva podobni simptomom zaradi sušnega stresa.  Zelo 
značilen je pojav velikopovršinskega sušenja zelenic zaradi 
ogrcev japonskega hrošča. Ličinke se pojavljajo v prsti blizu 
korenin, od nekaj do več deset centimetrov globoko. Plenilci 
ličink japonskega hrošča (npr. vrane, divje svinje) s kljuva-
njem, ritjem, kopanjem, povzročijo mehanske poškodbe tal 
in rastlin (Slika 5).

VPLIV
V ZDA japonski hrošč povzroča milijonsko škodo na igriščih 
za golf, zelenicah, pašnikih in na drugih zelenih površinah 
ter obsežne izgube v kmetijski pridelavi (sadje, koruza, soja). 
Zatiranje P. japonica in sanacija poškodovanih površin sta 
zahtevna in zelo draga. Velike količine pesticidov, ki so potrebne 
za uničevanje japonskega hrošča, so tveganje za zdravje ljudi. 

MOŽNE ZAMENJAVE
Japonski hrošč je po  videzu in biologiji podoben vrtnemu 
hrošču (Phyllopertha horticola) (Slika 6). Najočitnejša razlika 
med vrstama je, da odrasli hrošči Phyllopertha horticola na 
zadku nimajo čopkov belih dlačic.

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 

GDK 415+453:416:176.1(045)=163.6

Japonski hrošč

Slika 1: Odrasla samec in samica japonskega hrošča, Popilia japonica
(foto: Maurizio Pavesi, Museo di Storia Naturale di Milano (IT))
Slika 2: Ličinke japonskega hrošča (foto: Centro MiRT – 
Fondazione Minoprio (IT))
Slika 3: Skeletirani listi gostiteljske rastline (foto: Matteo 
Maspero (IT)) 

Slika 4: Hrošči P. japonica se pojavljajo v skupinah (vir: invasive-
species.idaho.gov)
Slika 5: Poškodovana travna ruša (vir: gd.eppo.int)
Slika 6: Vrtni hrošč, Phyllopertha horticola (foto: H. Krisp, com-
mons.wikimedia.org)
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se upoštevajo površinski pragi (Priloga 1; EC/
DG-ENV, 2014). 

Slovaška izdeluje GG-načrte GGE za vse 
gozdove v državi, poleg  njih pa vsakih pet let 
še sinteze načrtov GGE. Češka  sestavlja za vse 
gozdove regionalne načrte razvoja gozdov, GG- 
načrte za GGE in posesti pa za javne in zasebne 
gozdove, pri čemer je v primeru zasebnih gozdov 
predpisan površinski minimum (UHUL CZ, 1995). 

Površinski minimum, pod katerim izdelava 
GG-načrtov ni potrebna za zasebne gozdne pose-
sti, poznajo številne evropske države; v Bolgariji 
znaša 2 ha, v Romuniji 30 ha, na Češkem 50 
ha (Subotsch-Lamande in Chauvin, 2012; EC/
DG-ENV, 2014), v Franciji 25 ha, na Bavarskem 
5–100 ha, v Baaden Wuerttembergu 30–100 ha. 
V Švici so najmanjše površine po kantonih raz-
lične in znašajo 50 ha v Zuerichu (KWaV, 1998), 
40 ha v Graubündenu, 20 ha v Aargauu (AWaV, 
2009). Tudi v Španiji so minimi različni po avto-
nomnih pokrajinah. Konvencionalne GG-načrte 
GGE (angl. Forest management unit plan; nem.; 
Betriebsplan) ali obratov večinoma sestavljajo 
za večje zasebne posesti ter za državne in javne 
gozdove, za manjše posesti pa države poznajo 
tudi poenostavljene gozdarske načrte. 

Poenostavitev sedanjega sistema GGN je za 
Slovenijo nujnost. Našteti primeri, ki izhajajo iz 
velikih in majhnih držav, dokazujejo, da je gospo-
darjenje z gozdovi mogoče izvajati z bistveno manj 
zapletenimi sistemi, ki so bolj sprejemljivi tudi po 
ekonomski strani (prim. tudi Tittler in sod., 2001; 
Subotsch-Lamande in Chauvin, 2012). Rešitve je 
treba iskati v določitvi najmanjše gozdne površine, 
za katero bo načrt še obvezen in v smiselni kombi-
naciji tipov načrtov, med katerimi mora obstajati 
dopolnjevanje z informacijami. Pri tem je smiselno 
upoštevati dejstvo, da se z večjo kompleksnostjo 
sistema GGN (npr. številom ravni) veča tudi število 
pomanjkljivosti (večja izguba informacij, slabše 
doseganje ciljev, manj učinkovita kontrola).

4.2 K večji učinkovitosti načrtovanja 
4.2 toward better planning efficiency

Kljub pomanjkanju kvantitativnih kavzalnih 
analiz, ki bi razloge neučinkovitosti načrtov 
potrdile bolj nedvoumno, se zdi, da je za neu-
činkovitost kriv splet dejavnikov, med katerimi 

velja izpostaviti predvsem racionalni sistem vode-
nja, veliko nasičenost z načrti in normativnost, 
nedemokratičnost načrtovalskega postopka in 
razpršenost lastništva. 

Hierarhični sistem vodenja od zgoraj navzdol je 
v literaturi znan tudi kot racionalni model plani-
ranja (Bryson, 2011; Arts, 2012). Za ta model, ki v 
prvem koraku predpostavlja racionalno ravnanje 
strateškega akterja (vodje), velja, da je uspešen in 
učinkovit samo, če je na vseh ravneh odločanja in 
načrtovalskih ravneh, od vseh vpletenih, popolno 
strinjanje z odločitvami (Bryson, 2011). Empirične 
raziskave v velikih sistemih, kot so šolstvo (Fullan, 
1994), vojska (Roberts in Wargo, 1994) in nevladne 
organizacije, kažejo, da racionalni sistemi zaradi 
neenotnega razumevanja vsebine, spreminjanja 
odločitev posameznikov (ki imajo vpliv in avtori-
teto), po navadi ne delujejo (Hajer, 2003; Bryson, 
2011). Zato znanost za take sisteme že več kot dve 
desetletji razvija demokratične načine upravlja-
nja, kot so modeli mreženja, komunikacijskih 
strategij, političnega odločanja itn. (Bouwma in 
sod., 2010; Bryson, 2011). Kljub razlikam nobena 
izmed družin modelov ne zavrača deležnikov. 
Slednji imajo v sistemu odločanja, še zlasti pri 
razvoju strategij (ciljev, usmeritev, ukrepov), zelo 
pomembno vlogo. Za strategije namreč velja, da 
morajo imeti za javnost pomembno vrednost, so 
tehnično in administrativno izvedljive/uresničljive, 
politično sprejemljive za vse ključne deležnike, so 
v soglasju s filozofijo in temeljnimi vrednotami 
organizacije (zavoda, oblasti, podjetja) in vseh 
tistih (npr. lastnikov gozdov, koncesionarjev), ki 
so jim kot orodje namenjene. Prav tako morajo 
biti strategije etične, moralne in zakonite. Pri 
tem je pomembno zaporedje lastnosti, saj le-to 
npr. določa, da sta legitimnost in uresničljivost 
nad zakonom ali političnim projektom (Bryson, 
1988; Bryson in Roering, 1988; Bryson, 2011). 
Iz zapisanega sledi, da je približanje načrtovanja 
deležnikom imperativ. 

Naslednji dejavnik, ki šibi sedanji sistem 
GGN, je velika stopnja normativnosti. Z vidika 
teorije strukturalizma (Sewell Jr, 1992; Warren, 
2005; Allmendinger, 2009) sedaj vzpostavljena 
razmerja med institucijami sistema (pravila, 
doktrine služb) in posameznikom (ideje) dušijo 
kreativnost tako pri iskanju rešitev za probleme 
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kot pri vsakodnevnem gospodarjenju z gozdovi. 
Lep primer so doktrine o sonaravnem, ekološkem, 
domačem (malopovršinsko gospodarjenje z goz-
dovi na celotni površini države, pretežno naravno 
pomlajevanje, vsa Slovenija en sam park, samo 
domače drevesne vrste in provenience ter nič 
tujih niti njihovih plantaž). Le-te ne prihajajo v 
gozdarsko prakso kot blagovne znamke ali dobre 
prakse, v katere se verjame ali ne in se jih v skladu 
z njihovimi prednostmi izbira (npr. možnost vzgoje 
sestojev duglazije ali črnega oreha kot nadomestilo 
za smrekove in hrastove), ampak kot zakonske 
ali doktrinarne zapovedi oz. omejitve. Izjemna 
normativnost in togost se kaže tudi v primeru 
večnamenskosti; v nasprotju s preostalo Evropo, 
v Sloveniji verjetno ni primera, kjer bi se lastnik 
v svojem gozdu lahko odločal, ali bo dohodek 
pridobival s trženjem gozdnega poligona za npr. 
gorsko kolesarjenje, motokros, motorne sani, 
lovom, namesto s pridelavo drv in drugega lesa. 

Drugi vidik normativnosti je nasičenost stroke 
z načrti. Po zelo konzervativni oceni je treba v 
državi v desetih letih mora izdelati od 14.200 
do 18.850 načrtov (Preglednica 3). Nasičenost 
sama priča, da take količine načrtov ni mogoče 
izdelati s konsenzom ključnih deležnikov, naj 
so načrtovalski postopki še tako demokratični. 

Za demokratično načrtovanje je potreben tudi 
čas. Izkušnje iz tujine kažejo, da je za izdelavo 
pomembnejših regionalnih načrtov potreben čas 
dveh do treh let. Gozdarji v deželi Baaden-Wuert-
temberg za participativno izdelavo smernic za 
gospodarjenje z gozdovi v območjih Natura 2000 
potrebujejo dve do tri leta (Schabel, 2016: ustna 
informacija). Enako dolg čas potrebujejo za sestavo 
regionalnih načrtov gozdov (WEP) tudi gozdarji v 
Švici (primeri kantonov Zug, Zürich, Bern). Tudi 
v ZDA načrte za javne gozdove (nacionalne in 

državne) in parke  pripravljajo več let. Iz navedb 
sledi, da bo treba v prid demokratičnosti načrto-
vanja tudi v Sloveniji računati z bistveno daljšim 
časom izdelave načrtov, njemu pa bo moral biti 
prilagojen obseg načrtovanja. Več demokracije v 
načrtovanju pomeni tudi dražjo izdelavo načrta. 
Pri tem velja ocena, da se bo vsaj del stroškov 
povrnil z nižjimi stroški izvajanja načrta (nič 
oz. malo tožb, pritožb) in s pričakovano visoko 
realizacijo načrt, zaradi zaupanja akterjev v sam 
načrtovalski proces.

Zadnji razlog za majhno učinkovitost je raz-
pršenost gozdne posesti, ki je značilna za zasebni 
in državni sektor. V zasebnem sektorju so jo pov-
zročale dedna zakonodaja (ki je delno pogojena 
zgodovinsko) ter nespametna zemljiška politika 
prejšnje socialistične republike in sedanje države. 
Če je prva gozdno posest drobila z zemljiškim 
maksimumom za kmete in nekmete (prim. Drno-
všek, 2016), je druga, zaradi neobstoja gozdarske 
zemljiške politike, razdrobljenost pozabila zao-
kroževati. Zaradi škodljive zemljiške politike in 
tudi politične doktrine lastniško mešanih GGE 
je v državi od 233 GGE samo  deset lastniško 
čistih; od teh devet državnih (24.517 ha) in ena 
zasebna (2.222 ha). V preostalih GGE ima država 
227.546 ha gozdov, v vsaki povprečno 1.025 ha. 
V 21 GGE ima država do 3 % površinski delež 
(povprečno 64 ha/GGE), v 107 GGE pa je njen 
delež manjši od 10 % (skupaj 30.214 ha). V teh 
GGE je realizacija poseka znašala 79 %. Nadalj: 
na. 24.960 ha državnih gozdov realizacija poseka 
ni dosegla 20 %, na 13.500 ha pa je bila manjša od 
10 %. Vsemu na rob v razmislek še, da bi država z 
aktivno politiko zaokroževanja svoje posesti z ugo-
dnim odkupom ali ugodno zamenjavo 11.290 ha  
gozdov (zasebnih in gozdov lokalnih skupnosti 
v tistih GGE, kjer njen delež znaša od 99.99 do 

Preglednica 3: ocena števila načrtov v gozdarstvu (desetletno obdobje)
Table 3: Evaluation of number of olans in forestry (ten year period)

tip načrta Število načrtov / 10 let
GGN območne enote + LUo 29 (14+15)

GGN gozdnogospodarskih enot* 232
Načrti GGoJ (60-80 načrtov v GGE) 13920–18560

op.: ocena je konzervativna! LUo = lovsko upravljavsko območje. Z upoštevanjem povprečne površine odseka 
25–30 ha bi bilo število načrtov GGoJ bistveno večje.   
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70.00 %) lahko oblikovala dodatnih 26 čistih GGE 
enot, s čimer bi se površina državnih gozdov v 35 
čistih GGE povečala na 105.050 ha. 

Zaokroževanje gozdne posesti kaže z različnimi 
ukrepi (npr. z vezavo subvencij na velikost aktivno 
upravljanega gozdnega kompleksa; ugodnimi 
posojili za odkup gozdne posesti, ob zavezi, da bo 
gospodarjenje aktivno) podpreti tudi v zasebnem 
sektorju. V njem ima 91 % vseh lastnikov posest, 
manjšo od 10 ha, kar  je 39 % nacionalnih gozdov 
(Pezdevšek Malovrh, 2013). Upoštevaje precej 
verjetno dejstvo, da povprečno gospodarstvo v tem 
velikostnem razredu pridobiva nekaj sortimentov in 
drv na leto (za lastne potrebe ali trg), takih posesti 
ni smiselno vključevati v sistem GGN (Slika 3).   

Razdrobljena posest odpira tudi vprašanje 
smiselnosti lastniško mešanih GGE in izdelo-
vanja načrtov zanje. osnova za trditev je dvom 
v ekonomsko in strokovno učinkovitost modela 
enovitega gospodarjenja z gozdovi. odkar je bil s 
ciljem podružbljanja proizvodnje zasebnih gozdov 
uveden ta model (Pipan, 1962), učinkovitost, 
razen politično (Winkler, 1983), ni bila potrjena 
z nedvoumnimi dokazi. Razlike med sektorjema 
so namreč nepremostljive in so posledica različnih 

ciljev. Izpostaviti kaže še dejstvo, da se enovitemu 
gospodarjenju z gozdovi gozdarsko razvite države 
izogibajo zaradi različnosti ciljev in preprečevanja 
korupcijskih ravnanj (npr. koriščenje internih 
informacij).

5 SKlep
5 conclUSIon

Slovensko gozdarstvo je v dolgih 50-ih letih izčr-
palo vse možnosti nadaljnje uporabe obstoječega 
sistema GGN. Čeprav je sprva (kljub prisili) verjetno 
pripomogel k izboljšanju stanja gozdov in pregleda 
nad njim (Pipan, 1955, 1962, 1967, 1969; Funkl, 
1979), sistem zaradi neustrezne zgradbe, neznanih 
uporabnikov načrtov ter premajhne konkretnosti 
informacij in njihove prilagojenosti vsebinam že 
nekaj časa izgublja pomen. Ker ga zaradi prena-
sičenosti z informacijami in številom načrtov ni 
mogoče več sistemsko nadgrajevati, ga je treba 
nadzorovano opustiti in nadomestiti z novim. 
Vsako dopolnjevanje ali uvajanje novosti (npr. 
participativnosti) bi namreč sprožalo nove težave.  

Slovensko gozdarstvo in lastniki gozdov so 
že vsaj 25 let ujetniki preobsežnega in prenor-
miranega sistema načrtovanja. Za izboljšanje 

Slika 3: Lastniška struktura gozdov (P v ha)
Figure 3: Forest ownership structure (P /area/ in ha)
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stanja gozdov ni potreben sistem, ki tistim, ki ga 
potrebujejo, vsebinsko ne prinaša dosti, niti ne 
sistem, ki bi gozdove varoval pred škodljivimi 
namerami samih lastnikov in bi jim torej bil pred-
vsem palica in pridiga (Brukas and Sallnäs, 2012; 
Kovač, 2014b). Slovensko gozdarstvo in lastniki 
gozdov potrebujejo sistem gozdarskega načrto-
vanja, ki jim bo pomagal pri reševanju okoljskih, 
prostorskih in klasičnih gozdarskih problemov in 
težav v njihovih okoljih, bo družbeno sprejemljiv 
in bo z vidika informacijske vrednosti v skladu z 
ekonomskimi pričakovanji. 

Za zaključek: v nasprotju s celotnim dose-
danjim časom, ki posodobitvi sistema GGN ni 
bil naklonjen, naj pri odločanju o poti naprej 
prevladajo razum, pogum in predvsem motto 
Errare humanum est, perseverare autem diabo-
licum (Motiti se je človeško, vztrajati v zmoti pa 
je hudičevo; Seneka ml.).

6 povZeteK
Prispevek je omejen na analizo sedanjega načr-
tovalskega sistema. Povezave med načrti GGo in 
GGE ter GGoJ načrti so bile raziskane s pomočjo 
zakonskih predpisov in logičnega diagrama. Pri 
tem je bil diagram stvarnega poteka informacij 
vzporejen z diagramom poteka v teoretičnih 
hierarhično organiziranih sistemih. Dodatno 
so bile povezave med tipi načrtov ocenjene še 
s pomočjo presoj osnutkov načrtov. Realizacija 
poseka, gojitvenih in drugih del za  minulo ure-
ditveno obdobje je bila analizirana s pomočjo 
podatkovne baze, ki je bila izdelana s pregledom 
vseh, v l. 2016 veljavnih GG-načrtov GGE. Izmed 
lastnosti SGGN so bile podrobno analizirane 
organizacijsko-tehnične, vsebinske in postopkovne 
lastnosti vseh treh vrst načrtov, t.j. njihove glavne 
vsebine, medsebojne odvisnosti in povezanosti 
(hierarhičnost, konsistentnost) ter kakovost samih 
vsebin načrtov. Primernost vsebin in postopkov 
načrtov je bila analizirana s primerjavo zaželenih 
in dejanskih lastnosti GG-načrtov, pri čemer je 
bil seznam zaželenih lastnosti načrtov  narejen s 
pomočjo razpoložljive znanstvene in strokovne 
literature ter učnih skript. 

Analiza je razkrila, da je zgradba sistema 
nedorečena. Sistem sestavljajo GG-načrti GGo, 
GGE in izvedbeni GGoJ-načrti GGE. Z vidika 

organiziranosti sistem sledi prostorski, načrto-
valski in upravljavsko-informacijski hierarhiji; 
GG-načrt GGo obravnava veliko krajino in za 
usmerjanje stratumov in funkcij gozdov navaja 
cilje, usmeritve in ukrepe, načrt GGE obravnava 
srednje veliko krajino in za gozdove v njej navaja 
taktično-operativne cilje, usmeritve in ukrepe, 
GGoJ načrt pa majhno krajino ali ekosisteme 
(sestoje) in zanje navaja operativne ukrepe. Izmed 
vseh tipov načrtov je z vidika hierarhij nedvoumna 
le vloga taktično-operativnega GG-načrta GGE. 
Strateške načrte naj bi odlikovale vsebinske in 
postopkovne lastnosti (Preglednica 1), ki jih načrt 
GGo nima. Tako za ta načrt ni definiranih strate-
ških problemov niti generičnih strategij, prav tako 
le-ta ne podaja funkcionalnih strategij za reševanje 
problemov na nižjih prostorskih enotah, kot so 
GGE. Načrt GGo ni ustrezen niti s procesnega 
vidika, saj ne vključuje demokratičnega dialoga z 
deležniki, niti o njegovi vsebini ni konsenza. Na 
drugi strani ni jasna niti vloga načrta GGoJ, saj 
že načrt GGE oz. njegovi obrazci navajajo dovolj 
podrobne ukrepe za razvoj sestojev v odsekih. 

Za sistem je tudi značilno, da med načrti GGo 
in GGE ni neposrednega stika, da informacijski in 
komunikacijski tok tečeta v nasprotnih smereh, 
šibka pa je tudi vsebinska povezanost načrtov. 
Nadalje, kakovost načrtov ni zavidljiva, prav tako 
le-ti nimajo jasno določenih ciljnih uporabnikov. 
Velika slabost sedanjega sistema GGN je tudi 
njegova prenormiranost. Kot tak sistem omejuje 
iskanje kreativnih rešitev za probleme, duši pa tudi 
individualno pobudo. Zaradi prenormiranosti in 
prevelike nasičenosti z načrti obstoječi sistem ne 
dopušča uvajanja novosti, kot so npr. participa-
tivno načrtovanje, drugačen način vodenja, saj jih v 
tako obsežnem sistemu ne bi bilo mogoče izvajati.

Slovensko gozdarstvo ima zapleten in razkošen 
načrtovalski sistem, ki je logičen z vidika prostor-
ske hierarhije, ne pa tudi načrtovalske. Z vidika 
popolnosti sistema bi bilo smiselno oblikovanje 
strateškega načrta s precej drugačno vsebino od 
vsebine GG- načrta GGo. Nasprotno velja za 
GGoJ načrt, ki je kot samostojen dokument v 
sedanjem sistemu nepotreben in bi bilo njegovo 
vsebino smiselno vključiti v načrt GGE. 

Slovenija je edina država v Evropi, ki vse tri tipe 
načrtov izdeluje za celotno ozemlje svojih gozdov. 
V gospodarsko in gozdarsko zelo razvitih državah 
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zakonodaja po navadi ni tako toga in predpisuje 
načrte za državne gozdove, v zasebnih pa upošteva 
minimalne velikosti posesti. 

Slovensko gozdarstvo in lastniki gozdov so že 
petdeset let ujetniki preveč normiranega in preveč 
zapletenega sistema GGN. Za doseganje boljšega 
stanja gozdov in razvoja znanja zapleten sistem ni 
potreben in vsebinsko tudi ne prinaša dosti. Prav 
tako ni potreben sistem, ki bi gozdove varoval pred 
škodljivimi namerami njihovih lastnikov, saj so 
v preteklosti in tudi v času nove države dokazali, 
da jih izkoriščajo v skladu z dobrimi praksami 
in zakonodajo. Slovensko gozdarstvo in lastniki 
gozdov potrebujejo  sodoben sistem GGN, ki jim 
bo pomagal pri reševanju gozdarskih, okoljskih 
in naravovarstvenih problemov, bo družbeno 
sprejemljiv in bo z vidika informacijske vrednosti 
v skladu z ekonomskimi pričakovanji. 

6 SUMMAry

The article is limited to the analysis of the current 
planning system. We investigated the links among 
the forest management region (FMR) plans, forest 
management unit (FMU) plans, and silvicultural 
plans using legal regulations and logic diagram. 
Thereby, the factual information flowchart was 
compared to the flowchart of the theoretical hie-
rarchically organized systems. Additionally, links 
among FMR, FMU, and silvicultural plans were 
also evaluated using the plan draft judgments. The 
realization of the felling, silvicultural and other tasks 
for the past regulation period has been analyzed 
using the database, made by examination of all forest 
management FMU plans valid in 2016. Among the 
features of the system of forest management plan-
ning (SFMP), organizational, technical, contents, 
and procedural features of all three plan sorts, i.e. 
their main contents, correlations and connections 
(hierarchy, consistency), and quality of the plan 
contents were analyzed in detail. Adequacy of the 
plans’ contents and procedures was analyzed by 
comparison of the desired and factual features of 
the FM plans, whereby the list of the desired plan 
features was made using the available scientific and 
professional writings and lecture notes. 

The analysis has shown that the system struc-
ture is inconsistent. The system consists of FM 
plans of FMR-s, FMU-s, and silvicultural plans. 

From the organization viewpoint, the system 
follows spatial, planning, and managing-infor-
mational hierarchy; FM plan of FMR deals with 
a large landscape and lists goals, focuses, and 
actions for directing forest strata and functions; 
FMU deals with a medium-sized landscape and 
lists tactical-operative goals, focuses, and actions 
for the forests in it; silvicultural plan deals with a 
small landscape or ecosystems (stands) and lists 
operative actions for them. From the viewpoint of 
the hierarchy, the role of the tactical-operative FM 
plan of a FMU is the only unambiguous one of all 
plan types. Strategic plans should excel by contents 
and process features (Table 1), not fulfilled by the 
FMR plan. Thus strategic problems or generic 
strategies are undefined for this plan, and it does 
not offer functional strategies for solving problems 
in the lower spatial units like FMU. Furthermore, 
FMR plans are inappropriate from the process 
viewpoint, since it neither includes a democratic 
dialogue with stakeholders nor is there consent 
about its contents. on the other hand, the role of 
FM silvicultural plan is unclear, since the FMU 
plan or its forms list sufficiently detailed actions 
for the development of the stands in the sectors.
Moreover, it is characteristic for the system, that 
there is no direct contact between the FMR and 
FMU plans, that information and communication 
flow run in opposite directions and that contentual 
connection is weak. Furthermore, quality of the 
plans is not enviable, and their target users are 
not clearly defined. A major weakness of the pre-
sent FMP system is also its over-regulation. Such 
system restricts the search for creative problem 
solutions and suppresses individual initiative. Due 
to over-regulation and over-saturation with plans, 
the present system does not allow introduction of 
novelties, e.g. participative planning and different 
management manner; in such an extensive system, 
novelties could not be carried out.

Slovenian forestry has a complicated and luxu-
rious planning system, logical from the viewpoint 
of spatial hierarchy but not from planning one. 
From the perspective of system completeness, 
it would make sense to prepare a strategic plan 
with contents, considerably differing from the 
contents of FMR's FM plan. opposite is true for 
the silvicultural plan, which is unnecessay as an 
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individual document in the present system and 
whose contents could reasonably be integrated 
into FMU's FM plan.

Slovenia is the only European country that 
makes all three plan types for the entire area of 
its forests. In countries with highly developed 
economy and forestry, the legislation is usually 
less rigid and commands plans for state owned 
forests while taking into account minimal property 
size in private forests. 

Slovenian forestry and forest owners have been 
confined by the over-regulated and over-compli-
cated FMP for fifty years. To achieve a better forest 
condition and knowledge development, a compli-
cated system is unnecessary and does not bring 
much in terms of contents. A system protecting 
forests from harmful intentions of their owners 
is also not necessary, since both in the past and 
in the time of independent country the owners 
have proved they can handle the forests. Slovenian 
forestry and forest owners need a modern FMP 
system, which will help them solving forestry, 
environmental, and ecological problems, which 
will be socially acceptable and will be, from the 
viewpoint of information value, in accordance 
with the economy expectations. 

7 ZAhvAlA
7 AcKnoWledGeMent

Pretežni del študije je nastal v mojem prostem 
času (iskanje, branje in študij več kot 2.000 strani 
znanstvenih, strokovnih in zakonodajnih besedil, 
napisanih v več jezikih), neznaten (270 ur) v 
okviru JGS 4 Razvijanje in strokovno usmerjanje 
informacijskega sistema za gozdove, ki jo financira 
MKGP. Iskreno se zahvaljujem  nekdanji sodelavki 
Saši Vochl za pregled vseh veljavnih GG-načrtov 
GGE in hkratno oblikovanje datoteke, potrebne 
za analizo gozdnih površin in preverbo realizacije 
poseka ter sodelavcu Juretu Žlogarju za oblikovanje 
slik. Zahvala  velja tudi več kolegom, ki so prebrali 
zgodnje verzije tega prispevka in mi dali koristne 
pripombe in napotke za njegovo izboljšavo. 
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predlog o organiziranju nacionalne gozdne inventure 
za mednarodno in domače poročanje o trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi
Suggestion for Organizing National Forest Inventory for International and National 
reports on Sustainable Forest Management

Mitja SKUDNIK1, David HLADNIK2

Izvleček:
Skudnik, M., Hladnik, D.: Predlog o organiziranju nacionalne gozdne inventure za mednarodno in domače 
poročanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom 
in povzetkom v angleščini, cit. lit. 36. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Na podlagi simuliranja zgostitve mreže monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov (4 x 4 km) in podatkov za 
leto 2012 smo prikazali, da bi za manj kot 10 % vzorčne napake pri ocenah lesne zaloge, prirastka in količine 
odmrle drevnine potrebovali vsaj 2 x 2 km ali celo 2 x 1,4 km mrežo ploskev, ki bi jo lahko poimenovali nacionalna 
gozdna inventura. Zaradi lažje organiziranosti dela (redne letne naloge zaposlenih na GIS in ZGS) predlagamo 
uvedbo panelnega inventurnega sistema, v katerem je sistematična mreža vzorčnih ploskev razdeljena v posa-
mezne skupine ti. panele, ki jih kasneje premikamo tako, da je vsak panel na celotni površini države izmerjen 
v posameznem letu. S tako organizirano kontinuirano NGI bi vzpostavili metodološko statistično utemeljen in 
kakovosten informacijski sistem o gozdovih za letna poročila o stanju slovenskih gozdov na državni ravni in 
hkrati bi po enem snemalnem ciklu pridobili dovolj velik vzorec za konsistentna poročila o stanju gozdov na 
nižjih prostorskih ravneh kot so provenienčna območja, GGo ali statistične regije.
Ključne besede: gostota vzorčenja, stanje gozdov, nacionalna gozdna inventura, intervalne ocene, stratifikacija 
podatkov, panelni sistem

Abstract:
Hladnik, D., Skudnik, M.: Suggestion for organizing National Forest Inventory for International and National 
Reports on Sustainable Forest Management; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 76/2018, vol 
7-8. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 36. Translated by Breda Misja, proofreading of 
the Slovenian text Marjetka Šivic.
Simulating higher grid density of Forest and Forest Ecosystems Condition Survey (4 x 4 km) (FFECS) using 
data from 2012 survey we showed that, for a sampling error under 10 % in growing stock, growth increment, 
and dead wood quantity estimations, Slovenia would need at least 2 x 2 km or even 2 x 1.4 km sampling grid of 
plots we could call national forest inventory. For easier work organization (regular annual tasks of the SFI and 
SFS) we suggest the implementation of continuous panel inventory system, where the plots on systematic sam-
pling grid are divided into individual groups, the so-called panels, which we later move in such a way, that each 
panel on the whole country surface is measured in an individual year. With thus organized continual national 
forest inventory (NFI), we would establish methodologically and statistically well-founded and high-quality 
information system on forests for annual reports on condition of Slovenian forests on the national level. At the 
same time, after one recording cycle we would acquire a sufficiently large sample for consistent reports on forest 
condition on lower spatial levels like provenance areas, forest management areas (FMA), or statistical regions. 
Key words: sampling density, forest condition, national forest inventory, interval estimations, data stratification, 
panel system
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1 Uvod
1 IntrodUctIon

V zadnjih desetletjih so bile prevečkrat pokazane 
neskladnosti v ocenjevanju stanja in sprememb 
v slovenskih gozdovih, do katerih prihaja ob 
poročanju na podlagi podatkov iz gozdnogospo-
darskih načrtov gozdnogospodarskih enot (GGE) 
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), Monitoringa 
gozdov in gozdnih ekosistemov (MGGE) pod 
okriljem Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) 
ter Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih 
zemljišč Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in 
prehrano (MKGP) Republike Slovenije (Hladnik 
in Kovač, 2015; Hladnik in Žižek Kulovec, 2012, 
2014; Hočevar, 1997; Hočevar in sod., 2006; 
Nastran in Žižek Kulovec, 2014).

Razlog za neskladja je po vsebini preprost. ocene 
o gozdnih virih pridobivamo na podlagi agregiranja 
podatkov iz GGE in evidenc gozdnogospodarskega 
načrtovanja. Vsako leto je obnovljenih desetina goz-
dnogospodarskih načrtov, prostorsko razmeščenih 
po 14 območnih enotah ZGS (oE). Ker GGE niso 
slučajnostjo izbrane po konceptu večstopenjskega 
vzorčenja, je mogoče pričakovati razlike v ocenje-
vanju stanja gozdov na ravni države v tistih letih, 
ko je potekalo tudi ocenjevanje v sklopu MGGE. 
Doslej so v tem monitoringu ocenjevali stanje 
gozdov na podlagi kontrolne vzorčne metode v 
letih 2000, 2007 in 2012 (Hladnik in Kovač, 2015; 
Kušar in sod., 2009), pred tem pa na podlagi popisa 
propadanja gozdov v sklopu Mednarodnega pro-
grama sodelovanja za oceno in spremljanje vplivov 
zračnega onesnaženja na gozdove (ICP Forests) v 
letih 1987 in 1995 (Hočevar in sod., 2002).

S pojasnili, da podatki o stanju gozdov ne kažejo 
resničnih sprememb po posameznih letih, temveč 
odražajo 10-letne spremembe v GGE, za katere so 
bili v posameznem letu izdelani gozdnogospodarski 
načrti (Veselič in sod., 2014), ni mogoče razrešiti 
neskladja z drugimi omenjenimi evidencami o stanju 
gozdov na Slovenskem. Podatki iz gozdnogospodar-
skih načrtov naj bi na primer kazali trend gibanja 
lesne zaloge gozdov in prirastka v smislu drsečih 
sredin s povprečnim petletnim časovnim zami-
kom. Za mednarodne recenzente poročil o stanju 
slovenskih gozdov so bile pripravljene ponazoritve 
in prikazani statistični preizkusi, s katerimi smo 

želeli omiliti vsakokratna neskladja v nacionalnih 
poročilih, toda če uspemo zakrpati vrzel pri oce-
njevanju lesnih zalog (Hladnik in Žižek Kulovec, 
2014), je to veliko težje pri ocenjevanju prirastka 
(Hladnik in Kovač, 2015), pri ocenjevanju odmrle 
drevnine v gozdovih pa si s konstruiranjem prenizke 
ocene naredimo škodo tudi med naravovarstveniki 
v Evropi. V novejšem raziskovalnem prispevku je 
bila namreč povprečna ocena o odmrli drevnini v 
slovenskih gozdovih po podatkih ZGS za 5 m3/ha 
nižja od ocene MGGE v letu 2012 (Nagel in sod., 
2017). V prispevku je bilo znova opozorjeno na 
omejitve pri takem ocenjevanju, zlasti za morebitne 
tuje recenzente, ker doma na slovenskem številke 
pogosto nimajo velike teže.

Za proces harmonizacije gozdnih inventur na 
Slovenskem smo predlagali izhodišča, po katerih 
bo mogoče usklajeno ocenjevati strukturne zna-
čilnosti gozdov na ravni države (Zenner in Hibbs, 
2000), čeprav je zasnovo predstavil že Hočevar 
(1992), pa se je izjalovila na 15 različnih vzorčnih 
mrež kontrolne vzorčne metode po posameznih 
območnih enotah ZGS (Pisek, 2010). Za oce-
njevanje na ravni države smo predlagali panelni 
inventurni sistem (Reams in sod., 2005), v katerem 
je sistematična mreža vzorčnih ploskev razdeljena 
v posamezne skupine, imenovane paneli. Te pre-
mikajo tako, da je vsak panel na celotni površini 
države izmerjen v posameznem letu. V ZDA so na 
primer vzorčne ploskve sistematično razporejene 
v pet panelov, v petletnem obdobju je na celotni 
površini ZDA letno izmerjenih 20 % vzorčnih 
ploskev, kar vsako leto zagotovi vzorčno oceno na 
ravni celotne države (McRoberts in sod., 2010).

opisani panelni inventurni sistem ne ponuja 
nove rešitve za dosedanji način zbiranja podatkov 
na ravni GGE, v katerih je v zadnjih letih začelo 
primanjkovati sredstev za ponovno merjenje 
stalnih vzorčnih ploskev, tako da so na nekaterih 
območnih enotah ZGS zmanjšali gostoto mreže 
vzorčnih ploskev (ZGS, 2013). Za gozdnogospo-
darsko načrtovanje po GGE bo zbiranje podatkov 
in ocen ostalo oziroma postalo prilagojeno zah-
tevam deležnikov v procesu načrtovanja.

V prispevku želimo prikazati, kaj si lahko obetamo 
od predlaganega panelnega sistema gozdne inventure, 
ki jo bomo med zadnjimi v Evropi lahko poimenovali 
kot nacionalna gozdna inventura v Sloveniji.
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Namen prispevka je:
i) prikazati intervale zaupanja in vzorčne napake  
 za oceno lesne zaloge (LZ), bruto prirastka (Pr)  
 in količine odmrle drevnine (oD) pri različnih  
 gostotah sistematične mreže vzorčnih ploskev  
 monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov  
 oz. potencialne nacionalne gozdne inventure.
ii) predlagati sistem nacionalne gozdne inventure  
 za Slovenijo (gostoto točk in organiziranost),  
 ki bi omogočala konsistentno poročanje o  
 stanju gozdov na državni in regionalni ravni.

2 Metode
2 MethodS

2.1 Intervali zaupanja in vzorčna napaka 
za različne gostote vzorčnih mrež nGI

2.1 confidence intervals and sampling error 
for different nfI sampling grid density

V prispevku predstavljene analize temeljijo na 
podatkih MGGE iz leta 2012, ko so bile izmerjene 
stalne vzorčne ploskve na sistematični mreži 4 × 4 
km v Sloveniji (Hladnik in Žižek Kulovec, 2014). 
Metodologija popisa je predstavljena v priročniku 
Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov (Kovač 
in sod., 2014b). Vsaki od stalnih vzorčnih ploskev 
smo dodali informacijo, v katerem provenienčnem 
območju oz. ekoregiji (Kutnar in sod., 2000) in v 
kateri statistični regiji (NUTS3) (SURS, 2016) se 
nahaja. Na podlagi podatkov za leto 2012 smo za 
vsak stratum za kazalnike lesna zaloga (LZ) (760 
ploskev), bruto prirastek (prirastek z vrastjo in 

1 1,4 km je kvadratni koren od dva in tako dobimo trikotno mrežo ploskev, kar je ravno vmesna varianta med 2 x 2 km in  
1 x 1 km mrežo (Slika 1 – spodaj).

prirastkom posekanih dreves) (Pr) (708 ploskev) 
in količino odmrle drevnine (oD) (746 ploskev) 
izračunali povprečje (–x), interval zaupanja (I) 
(Formula 1) in vzorčno napako (E) (Formula 2).

I = –x ± t *
s

(√n) [Formula 1]
I = interval zaupanja; s = standardni odklon; t = vrednost 
pri verjetnosti signifikantnosti 0.05 (95 %); –x = ocenjeno 
povprečje; n = število ploskev

E % = I / –x * 100 [Formula 2]
E = vzorčna napaka v odstotkih; I = interval zaupanja; –x = 
ocenjeno povprečje

obstoječo sistematično mrežo vzorčnih ploskev 
4 × 4 km1 smo nato zgostili na mrežo 2 × 2 km, 
2 × 1,4 km in 1 × 1 km (Slika 1, Preglednica 1). 
Podobno kot dejanske ploskve MGGE smo tudi 
te glede na njihovo lokacijo razvrstili po prove-
nienčnih območjih in statističnih regijah ter na 
podlagi karte rabe tal iz leta 2012 (MKGP, 2012) 
ocenili, ali je ploskev gozdna ali negozdna. Z 
informacijo o številu ploskev znotraj posameznih 
stratumov glede na različne gostote mrež in stan-
dardni odklon kazalnikov iz MGGE 2012 smo 
nato ocenili intervale zaupanja (I) (Formula 1) 
in napako vzorčenja (E) (Formula 2) za različne 
gostote mreže. Za simulacijo različnih gostot mreže 
torej nismo generirali novih vrednosti za ocene 
LZ, Pr ali oD, ampak smo uporabili standardne 
odklone dejanske mreže 4 x 4 km iz leta 2012.

Vse prostorske analize so bile narejene v pro-
gramu ArcMap (ESRI, 2016), statistični izračuni 
ter grafi pa v programskem okolju R (R Deve-
lopment Core Team, 2017).

Preglednica 1: Zgostitev mreže in končno število ploskev glede na rabo tal gozd v letu 2012 (MKGP, 2012) za 
potencialni panelni sistem
Table 1: Increasing grid density and final number of plots according to the forest land use in 2012 (FAFF, 2012) for 
the potential panel system

vzorčna mreža Število ploskev Število ploskev 
v gozdu

Število v gozdu 
izmerjenih ploskev 

na letni ravni

dolžina 
snemalnega cikla

4 x 4 km 1268 760 760 1 leto
2 x 2 km 5074 3042 761 4 leta

2 x 1,4 km 10131 6146 768 8 let
1 x 1km 20274 12221 1528 8 let
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Slika 1: Primer sistematične mreže vzorčnih ploskev na mreži 4 x 4 km in 16 × 16 km in potencialna zgostitev mreže 
na 2 x 2 km ter panelni sistem kontinuiranega vzorčenja (vir prostorskih podatkov: SURS (2016), MKGP (2012))
Figure 1: An example of 4 x 4 km and 16 x 16 km systematic sampling grid and potential increase of grid density to 
2 x 2 km an panel system of continual sampling (Source of spatial data: SURS (2016), MAFF (2012))
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3 reZUltAtI In rAZprAvA
3 reSUltS And dIScUSSIon

3.1 Število ploskev nGI in možnosti 
prikazovanja rezultatov na različnih 
prostorskih ravneh

3.1 number of nfI plots and possibilities of 
presenting the results for different spatial 
levels

3.1.1   rezultati monitoringa gozdov in  
  gozdnih ekosistemov za leto 2012

3.1.1   results of forest and forest ecosystem  
  condition survey for the year 2012

Leta 2012 je bila v Sloveniji na sistematični mreži 
4 × 4 km narejena tretja inventarizacija gozda na 
državni ravni. V tem obdobju se metodologija 
snemanja ni spreminjala, bili pa so dodani ali 
zamenjani nekateri kazalniki (Kovač in sod., 
2014b). od 1.268 ploskev jih je bilo 760 označenih 
kot gozdnih, od tega jih je bilo 746 izmerjenih 
na terenu. Štirinajst ploskev je bilo ob terenskem 
pregledu označenih kot nedostopnih. Za te ploskve 
smo s tehnikami dalinjskega zaznavanja (stereo- 
fotointerpretacija na podlagi letalskih posnetkov) 
ocenili lesne zaloge (Hladnik in Žižek Kulovec, 
2014). Leta 2012 je bila v Sloveniji povprečna LZ 
333,9 ± 13,7 m3/ha (s = 192,1), Pr 8,6 ± 0,3 m3/ha leto 
(s = 4,6) in količina oD 19,8 ± 1,9 m3/ha (s = 
26,9). Na državni ravni je bila vzorčna napaka za 
LZ in Pr manjša od 5 %, medtem ko je za oceno 
količine oD vzorčna napaka 9,7 % (Preglednica 2).

3.1.2   državna prostorska raven
3.1.2   national spatial level 

Z zgostitvijo mreže vzorčnih ploskev bi se pri 
oceni oD vzorčna napaka zmanjšala pod 5 %, če bi 
število ploskev povečali iz 760 na 3.042 (zgostitve 
inventurne mreže na 2 × 2 km). Pri takšni gostoti 
vzorčenja bi vzorčna napaka za oceno LZ znašala  
2 % in pri oceni Pr 1,9 % (Preglednica 2). Pri gostoti 
mreže 1 × 1 km (12.221 ploskev) ocenjujemo, da 
bi se vzorčna napaka za LZ in Pr zmanjšala na  
1 % in pri oceni količine oD na 2,4 %.

3.1.3   provenienčna območja oz. ekoregije
3.1.3   provenance areas or ecoregions

S stratificiranjem podatkov na sedem ekoregij 
(Kutnar in sod., 2000) in ocenjevanjem parame-
trov po teh območjih bi z gostoto vzorčne mreže  
4 × 4 km pridobili prevelike vzorčne napake (Pre-
glednica 3, Slika 2), zlasti na površinsko manjših 
območjih (npr. pohorsko) in na območjih z bolj 
heterogeno zgradbo gozda (npr. submediteransko). 
Z zgostitvijo mreže na 2 x 2 km se vzorčna napaka 
ocenjene LZ in Pr zmanjša pod 10 %, in sicer 
ostanejo največje še vedno za pohorsko območje 
(ELZ = 7,1 %, EPr = 6,3 %) in submediteransko  
(ELZ = 6,5 %, EPr = 7,8 %). Z vpeljavo sistema 3 
(2 km x 1,4 km) bi lahko pričakovali največjo 
vzorčno napako za LZ 4,9 %, za Pr 5,5 % in za 
oD 12,8 %. V primeru Sistema 4, ki temelji na 
izmeri 12.221 ploskev, bi bile vzorčne napake za 
izračun LZ in Pr manjše od 4 % ter za oD manjše 
od 10 % (Preglednica 3).

Preglednica 2: Izračuni intervalov zaupanja (I) in vzorčne napake (E) glede na podatke mreže 4 x 4 km iz leta 
2012 in povečanja števila ploskev ob upoštevanju standardnega odklona iz popisa leta 2012
Table 2: Calculation of confidence intervals (I) and sampling error (E) with regard to the 4 x 4 km grid data of 2012 
and increase of plot numbers, taking into account the standard deviation in the 2012 inventory

vzorčna 
mreža

Število 
ploskev

Število 
ploskev v 

gozdu

lesna zaloga prirastek odmrla drevnina

I [m3/ha] e [%] I [m3/ha 
leto] e [%] I [m3/ha] e [%]

4 x 4 km 1.268 760 ±13,65 4,1 ±0,34 3,9 ±1,93 9,7

2 x 2 km 5.074 3.042 ±6,84 2,0 ±0,16 1,9 ±0,96 4,8

2 x 1,4 km 10.131 6.146 ±4,81 1,4 ±0,11 1,3 ±0,67 3,4

1 x 1km 20.274 12.221 ±3,41 1,0 ±0,08 0,9 ±0,48 2,4
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3.1.4   Statistične regije
3.1.4   Statistical region

Trenutno je Slovenija razdeljena na 12 statističnih 
regij (NUTS 3), ki se med seboj zelo razlikujejo 
glede na površino in tudi gozdnatost. Med njimi 
je najmanjša Zasavska regija (≈ 485 km2), naj-
večja pa jugovzhodna Slovenija (≈ 2.675 km2), 
ki spada tudi med bolj gozdnate (SURS, 2013). 
Zunanje meje statističnih regij se delno ujemajo s 

trenutnimi mejami gozdarske teritorialne delitve 
(GGo), nikakor pa niso povsem skladne. V pri-
meru ocenjevanja podatkov po statističnih regijah 
so pri trenutni gostoti vzorčenja največje vzorčne 
napake za zasavsko regijo, in sicer 46,6 % pri LZ, 
114,7 % pri Pr in 100,9 % pri oceni količine oD 
(Preglednica 3, Slika 3). Zaradi majhnosti zasavske 
statistične regije bi bila pri izračunih LZ vzorčna 
napaka manjša od 10 % zgolj v primeru vzpostavitve 
sistema 4, torej mreže 1 × 1 km. Z vzpostavitvijo 

Skudnik, M., Hladnik, D.: Predlog o organiziranju nacionalne gozdne inventure  
za mednarodno in domače poročanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi

Slika 3: Vzorčne napake v odvisnosti od gostote mreže oz. števila ploskev (levo – LZ, sredina – bruto Pr, desno 
– oD) ločeno glede na NUTS 3 regije. Za Zasavsko regijo vzorčne napake na mreži 4 x 4 km za Pr in oD niso 
prikazane, saj presegajo napako 50 % (Pr = 114,7 % in oD = 100,9 %).
Figure 3: Sampling errors depending on grid density or number of plots (left – LZ (GS), middle – Gross Pr (I), 
right – OD (Deadwood-DW)) separately according to NUTS 3 regions. For Zasavje Region, sampling plots on the  
4 x 4 grid for I and DW are not shown as they exceed 50 % error (I – 114.7 % and DW = 100.9 %).

Slika 2: Vzorčne napake v odvisnosti od gostote mreže oz. števila ploskev (levo – LZ, sredina – bruto Pr, desno 
– oD) po provenienčnih območjih Slovenije
Figure 2: Sampling errors depending on grid density or number of plots (left – LZ (GS), middle – Gross Pr (I), right 
– OD (Deadwood)) according to provenance regions of Slovenia
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sistema 3 (2 x 1,4 km) bi tako pri izračunih LZ kot 
pri izračunih Pr vzorčno napako zmanjšali pod 
10 % v vseh preostalih regijah, razen v zasavski. 
V primeru gostote vzorčenja 2 × 2 km pa bi bila 
vzorčna napaka pri izračunih LZ in Pr manjša od 10 
% v vseh regijah razen v obalno-kraški, pomurski 
in zasavski (Preglednica 3, Slika 3).

3.2 predlog organizacije nGI v Sloveniji
3.2 Suggestion of organizing nfI in Slovenia

odvisnost med številom ploskev in vzorčno napako 
za LZ, Pr in oD prikazujeta slika 2 za provenienčna 
območja in slika 3 za statistične regije (NUTS3). S 
povečanjem števila ploskev se vzorčna napaka ocene 
zmanjšuje. Pri trenutni gostoti vzorčenja, tj. 4 × 4 km,  
so napake večje od 10 % tako pri ocenjevanju para-
metrov po provinienčnih območjih (Slika 2) kot po 
regijah NUTS3 (Slika 3, simbol +). Rezultati kažejo, 
da bi za provenienčna območja za izračun LZ in 
Pr z vzorčno napako manjšo od 10 % potrebovali 
gostoto mreže 2 x 2 km. Za vzorčno napako, manjšo 
od 5 % pa bi potrebovali mrežo ploskev velikosti  
2 x 1,4 km (Slika 2). Z gostoto 2 x 1,4 km bi dosegli 
tudi manj kot 10 % vzorčno napako za izračune LZ 
in Pr za vse statistične regije, razen zasavske (Slika 
3). Za zanesljive ocene LZ, Pr in količine oD bi torej 
potrebovali vsaj štirikrat več vzorčnih ploskev kot v 
dosedanjem popisu Monitoringa gozdov in gozdnih 
ekosistemov (MGGE) na sistematični mreži 4 x 4 km  
(narejen v letih 2002, 2007 in 2012). Podobno sta 
Hladnik in Žižek Kulovec (2014) predstavila, da 
če bi ob visokim koeficientu variacije med 40 % 
in 50 % želeli doseči oceno LZ za rastiščne tipe 
v Sloveniji, bi za posamezni gozdni rastiščni tip 
na državni ravni potrebovali 70 do 100 vzorčnih 
ploskev. To bi pomenilo, da bi potrebovali nekaj 
več kot 3.000 vzorčnih ploskev na nivoju države.

Zaradi relativno velikih stroškov izvedbe teren-
skih meritev na stalnih vzorčnih ploskvah in zaradi 
lažje organiziranosti dela (redne letne naloge 
zaposlenih na GIS in ZGS) predlagamo uvedbo 
panelnega inventurnega sistema (Reams in sod., 
2005), v katerem je sistematična mreža vzorčnih 
ploskev razdeljena v posamezne skupine, ti. panele, 
ki jih kasneje premikamo tako, da je vsak panel na 
celotni površini države izmerjen v posameznem 
letu (Slika 4). V primeru sistematične mreže  
2 x 2 km se torej vsako leto opravijo terenske meritve 

na četrtini ploskev, ki pa so razporejene na siste-
matični mreži 4 x 4 km po vsej Sloveniji (približno 
760 ploskev – Preglednica 1). V naslednjem letu 
se celoten sistem mreže 4 x 4 km zamakne proti 
vzhodu za 2 km in ponovno se na terenu izmeri 
četrtina ploskev iz mreže 2 x 2 km. V tretjem letu 
se sistem mreže 4 x 4 km premakne proti severu 
in v četrtem letu proti zahodu (Slika 1 in Slika 4). 
V obdobju štirih let so tako izmerjene vse ploskve 
na sistematični mreži 2 x 2 km in v petem letu bi 
se ponovil popis na ploskvah, vključenih v prvi 
panel. V primeru izbire panelnega sistema na mreži 
2 x 1,4 km bi bila letno inventariziranih osmina 
ploskev na sistematični mreži 4 x 4 km. V takem 
primeru bi bil celoten cikel zaključen po osmih 
letih. Po osmih letih bi tako imeli podatke z nekaj 
več kot 6.000 vzorčnih ploskev.

Podoben sistem zasnove NGI je že vzpostavljen 
v številnih drugih evropskih državah. V Švici, 
npr., že vrsto let razvijajo koncept inventarizacije 
gozdov in gozdnate krajine s kontinuirano NGI 
(panelni sistem) na mreži, gostote 1,4 x 1,4 km, 
in tako je celotna država pokrita z 21.000 toč-
kami, od katerih jih je 6.500 v gozdovih. Vsako 
leto posnamejo devetino ploskev – vsako deveto 
ploskev (722 ploskev) in tako je celoten cikel 
inventure zaključen po devetih letih (Lanz in sod., 
2016). Avstrija je po nekaj letih nekontinuiranih 
meritev (1992–1996, 2000–2002 in 2007–2009) 
v letu 2016 ponovno uvedla kontinuiran sistem 
izvajanja meritev na ploskvah NGI, ki so med 
seboj oddaljene 3,889 km (BFW, 2017). V njiho-
vem primeru izvajajo meritve s sistemom tako 
imenovanih grozdov, kjer vsak grozd sestavljajo 
štiri vzorčne ploskve (Gschwantner in sod., 2010). 
V EU so kontinuiran sistem izvajanja meritev na 
ploskvah NGI vzpostavile tudi Češka, Poljska, 
Francija, Islandija, Španija, Švedska itn. (Tomppo 
in sod., 2010; Vidal in sod., 2016).

3.3 prednosti predlaganega panelnega 
sistema nGI

3.3 Advantages of the suggested panel nfI 
system

Z vzpostavitvijo panelnega sistema NGI bi vzpo-
stavili metodološko statistično utemeljen in 
kakovosten informacijski sistem o gozdovih za 
letna poročila o stanju slovenskih gozdov na 
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Slika 4: Primer panelnega sistema na sistematični mreži 2 x 2 km. V okviru panela 1 so vključene vse ploskve 
trenutne MGGE na sistematični mreži 4 x 4 km.
Figure 4: An example of continuous panel system on the systematic sampling grid 2 x 2 km. All plots of the current 
FFECS on the systematic sampling grid 4 x 4 km are comprised in the framework of the panel 1.

državni ravni in hkrati bi po enem snemalnem 
ciklu pridobili dovolj velik vzorec za konsistentna 
poročila o stanju gozdov na nižjih prostorskih 
ravneh, kot so provenienčna območja, GGo ali 
statistične regije. Na takšen način zbrani podatki 
bodo na državni ravni omogočili oblikovanje 
gozdarske (optimalna lesna zaloga, posek, trajno-
stno gospodarjenje z gozdovi), okoljske (emisije 
toplogrednih plinov) in tudi naravovarstvene 
(ocenjevanje ohranitvenega stanja habitatnih 
tipov) politike. ob naravnih nesrečah večjih 
razsežnosti (žled, vetrolomi, neurja) bi lahko 
letno ocenjevali obseg poškodovanosti v gozdovih 
na ravni države, vendar le za ključne kazalnike, 
prikazane tudi v preglednici 3.

Sistem tudi poenostavi načrtovanje finančnih 
sredstev, saj v tem primeru ni treba zagotavljati 
denarja kampanjsko na vsakih nekaj let, temveč 
bi lahko uredili trajno sistemsko rešitev finan-
ciranja inventure (priprava zakonskih podlag 

in rezervacija sredstev v državnem proračunu). 
Redna zagotovitev sredstev bi vodila tudi v lažjo 
organizacijo izvedbe popisa. V delo bi namreč 
lahko vključili nekaj gozdarskih strokovnjakov, 
ki bi večino časa delali izključno na vsebinah 
NGI. Taki posamezniki bi bili pozimi vključeni v 
pripravo na izvedbo letnega popisa (npr. pregled 
ploskev na sistematični mreži in odločitev ali so 
teoretične koordinate v gozdu ali izven gozda (teh-
nike dalinjskega zaznavanja)) in poleti v izvedbo 
terenskih meritev. Na podlagi minulih izkušenj 
ocenjujemo, da bi na letni ravni terenske meritve 
lahko opravile štiri ekipe dobro usposobljenih in 
sodobno opremljenih gozdarskih strokovnjakov. 
Število ekip je povezano s številom ploskev, ki jih 
je mogoče izmeriti v enem dnevu in torej s števi-
lom kazalnikov, ki jih ocenjujemo oz. izmerimo. 
Zaradi manj vpletenih ljudi v izvajanje terenskih 
meritev, njihovega kontinuiranega izobraževanja 
ter možnosti uporabe dražje in kakovostnejše 
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opreme bi se bistveno izboljšala kakovost na 
terenu izmerjenih podatkov. Za reprezentativnost 
podatkov iz NGI je ključno tudi to, da lastnik 
gozda in lokalni gozdar ne odkrijeta in ne poznata 
lokacije ploskev in dreves (Slika 5). Načrtno ali 
nenačrtno se lahko namreč zgodi, da z gozdom 
na ploskvi gospodarita drugače kot pa v njeni 
okolici (Kovač in sod., 2014a). Hkrati takšna 
organiziranost terenskih strokovnjakov omogoča, 
da bi v prihodnje vključili med zbrane kazalnike 
tudi strokovno zahtevnejše in bolj specializirane 
vsebine, kot so npr. informacije o gozdnih tleh, 
pritalni vegetaciji, ocenjevanje ekosistemskih sto-
ritev itn. Dodajanje novih kazalnikov bo pomenilo 
večji finančni vložek za izvedbo terenskega dela 
inventure. Trenutno namreč na ploskvah oce-
njujemo in merimo le osnovne dendrometrijske 
kazalnike (Kovač in sod., 2014b), medtem ko jih 
druge države bistveno več (Vidal in sod., 2016).

Po zaključku enega snemalnega cikla bi dovolj 
velik vzorec ploskev omogočal tudi nove pristope 
k obdelavi podatkov. Tako bi lahko stanje in 
spremembe v slovenskih gozdovih prikazovali po 
različnih kategorijah, kot so npr. lastništvo gozdov, 
rastiščni tipi, izbrani habitatni tipi NATURA 2000 
(Kovač in Grošelj, 2018) itn. S kakovostnimi podatki 
na dovolj velikem vzorcu in z ustrezno zasnovanimi 

kazalniki bi lahko preverili tuje oz. razvili lastne 
modele razvoja gozdov (Barreiro in sod., 2017). 
Do danes pri nas le-to ni bilo sistemsko razvito 
in zato pogosto nimamo pomembnih informacij 
za napovedovanja razvoja dreves oz. gozdnih 
sestojev glede na poznavanje procesov v gozdnem 
ekosistemu (rast, posek, mortaliteta, vrast itn.) z 
vključevanjem ključnih pojasnjevalnih spremen-
ljivk, kot so upoštevanje okoljskih dejavnikov (tla, 
rastišče, nadmorska višina itd.) ter različnih oblik 
gospodarjenja z gozdom (Burkhart in Tomé, 2012).

3.4 potrebe po nadaljnjem razvoju nGI
3.4 needs for further development of nfI

S podpisom različnih mednarodnih pogodb 
(LULUCF, FAo, Forest Europe, Pariški sporazum) 
se je Slovenija zavezala k rednemu poročanju 
o stanju slovenskih gozdov in o trajnostnem 
gospodarjenju z  njimi (sustainable forest mana-
gement - SFM). Pogosto so rdeča nit teh poročanj 
vseevropski kazalniki trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi. Na teh kazalnikih je temeljilo tudi 
nedavno objavljeno poročilo o izvajanju nacio-
nalnega gozdnega programa, ki ga je v letu 2016 
izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP, 2016). Tovrstna poročila 
dosežejo svoj namen samo, če so podprta s kako-
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Slika 5: Primer nepravilnega označevanja dreves na ploskvah MGGE (foto: Š. Planinšek)
Figure 5: An example of incorrect marking of trees on the FFECS plots (Photo: Š. Planinšek)
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vostnim informacijskim sistemom (Kovač, 2016). 
V državah z dobro razvitim gozdarskim sektorjem 
so kontinuirane NGI z dovolj velikim vzorcem 
eden od ključnih virov informacij o gozdovih 
(Foglar Deinhardstein in sod., 2015; Rigling in 
Schaffer, 2015). Pri tem je pomembno, da na 
stalnih vzorčnih ploskvah snemamo vse znake, ki 
kasneje lahko služijo konsistentnemu spremljanju 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (MacDicken 
in sod., 2015). Tako vzpostavljen sistem bi bil 
lahko tudi osnova bolj kompleksnim sistemom ti. 
»krajinske inventure«, kjer bi na celotni površini 
države spremljali izbrane kazalnike, potrebne za 
npr. monitoring napredka in pregled izvajanja 
ciljev trajnostnega razvoja na različnih rabah 
tal (Združeni narodi, 2015). Na mreži 4 x 4 km  
in delno na njenim podvzorcem 2 x 2 km je npr. 
že bila razvita in narejena metodologija za spre-
mljanje zalog ogljika v nadzemni lesni biomasi na 
negozdnih rabah tal (Mali in sod., 2016).

Na podlagi enotnega koncepta sistematičnega 
vzorčenja v gozdovih bo mogoče nadaljevati z 
delom na področju večfaznega vzorčenja (Massey 
in sod., 2014), kjer smo doslej premalo izkoriščali 
možnosti za pridobivanje dodatnih spremenljivk in 
kazalnikov o gozdovih na podlagi daljinskega zazna-
vanja in dodajanja novih sestojnih in krajinskih 
kazalnikov (gozdnatost, fragmentacija). Neenotne 
zasnove sistematičnega vzorčenja v slovenskih 
gozdovih in pozicijsko premajhna natančnost pri 
postavitvi vzorčnih ploskev sta prevelika ovira, da 
bi lahko gozdne inventure učinkoviteje izvajali ali 
hitro nadgradili dosedanji sistem.

Eden od temeljev NGI je dobro zasnovan 
sistem podatkovne baze, ki omogoča ustrezno 
shranjevanje posnetih kazalnikov, izpeljavo osnov-
nih izračunov (volumenske funkcije, prirastki, 
posek) ter posredovanje podatkov oz. rezultatov 
v želeni obliki in strukturi (Traub in sod., 2017). 
V prihodnje bi si želeli nadaljevati z razvojem 
obstoječega sistema in vzpostaviti spletni vmesnik, 
ki bi končnim uporabnikom omogočal pregled 
in izvoz izbranih agregiranih podatkov o stanju 
slovenskih gozdov. Želja je, da bi bili tudi podatki 
NGI v različnih oblikah glede na potrebe upo-
rabnika, prosto dostopni. Tako bi pridobili pri 
uporabi podatkov ne samo znotraj gozdarskega 
sektorja, ampak tudi zunaj njega. Informacijski 

sistem o gozdovih bi tako poleg zbiranja podatkov 
sestavljali tudi podatkovna baza, sistem analize 
podatkov (izračuni) in spletni vmesnik za posre-
dovanje izračunanih vrednosti. 

4 povZeteK
4 SUMMAry

In the past decades, inconsistencies in the asses-
sment of the condition and changes in Slovenian 
forests have frequently been shown. They occur 
when reporting on the basis of data from forest 
management plans of forest management units 
(FMU) of the Slovenia Forest Service (SFS), Moni-
toring of Forests and Forest Ecosystem Condition 
Survey (FFECS) under the patronage of the Slove-
nian Forestry Institute (SFI) and Record of Actual 
Agricultural and Forested Land use by the Ministry 
of Agriculture, Forestry and Food (MAFF) of the 
Republic of Slovenia (Hladnik and Kovač, 2015; 
Hladnik and Žižek Kulovec, 2012, 2014; Hočevar, 
1997; Hočevar et al., 2006; Nastran and Žižek 
Kulovec, 2014). The reason for the inconsistencies 
is simple regarding its contents. The assessments 
of forest sources are acquired on the basis of data 
aggregation from FMU and records of forest 
management planning. Every year, a tenth of forest 
management plans, spatially distributed over 14 SFS 
regional units are renewed. Since the FMU-s are not 
randomly selected according to the concept of the 
multilevel sampling, differences in the assessment 
of forest condition on the national level can be 
expected in those years, when the assessment in 
the framework of FFECS also took place.

For assessing on the national level, we suggested 
continual panel inventory system (Reams et al., 
2005), where the plots on systematic sampling 
grid are divided into individual groups called 
panels. They are moved in such a way, that every 
panel on the whole country area is measured in an 
individual year. By establishing NFI panel system, 
we would establish a methodologically and sta-
tistically founded and high-quality information 
system on forests for annual reports on condition 
of Slovenian forests on the national level. At the 
same time, after one recording cycle we would 
acquire a sufficiently large sample for consistent 
reports on forest condition on lower spatial levels 
like provenance areas, forest management areas 
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(FMA), or statistical regions. on the national level, 
the acquired data will thus enable formulation of 
forestry (optimal growing stock, cut, sustainable 
forest management), environmental (emissions of 
greenhouse gasses), and ecological (assessment 
of habitat types’ conservation condition) policies.

In our article, we also present dependence 
between the number of plots and sampling error 
for the calculations of growing stock, increment, 
and deadwood quantity on the national level. By 
increasing the number of plots the sampling error 
decreases. At the current sampling density of  
4 x 4 km, the errors exceed 10 % both in parameter 
assessment according to the provenance areas 
(Figure 2) and NUTS3 regions (Figure 3, symbol 
+). Results show that we would need grid density 
2 x 2 km for all provenance areas for calculating 
growing stock and increment with a sampling 
error under 10 %. For a sampling error under 5 %  
for all provenance areas we would need a  
2 x 1.4 km plot grid (Figure 2). With the 
2 x 1.4 km density we would achieve a sampling 
error under 10 % for GS and I calculations for all 
statistical regions except Zasavje.
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Gozdarstvo v času in prostoru

Leta 2014 sem izdelal maturitetno nalogo z naslo-
vom izjemna drevesa v Krajevni enoti Slovenj 
Gradec (KE Slovenj Gradec). Namen naloge je 
bil za obstoječe drevesne naravne vrednote v 
KE Slovenj Gradec preveriti, ali ta drevesa še 
stojijo, oceniti trenutno zdravstveno stanje ter 
jim ponovno izmeriti obseg in višino, nato pa še s 
pomočjo revirnih gozdarjev določiti potencialna 
drevesa, ki bi v prihodnosti lahko postala drevesne 
naravne vrednote. od 133 drevesnih naravnih 
vrednot, kolikor jih je v KE Slovenj Gradec, sem 
jih na terenu popisal 65 – lipe državnega pomena 
ter  druge drevesne vrste državnega in lokalnega 
pomena. Preostalih 68 lip lokalnega pomena 
nisem popisoval. obstoječe podatke o drevesnih 
naravnih vrednotah sem dobil od Zavoda Repu-
blike Slovenije za varstvo narave območna enota 
Maribor (ZRSVN oE Maribor), bili so iz leta 1995 
in 1996, ko je bil opravljen generalni popis za 
celotno KE. Na terenu so mi številne informacije 
o drevesih posredovali lastniki, pomagali so mi 
poiskati drevesa, nekateri so mi povedali zgodbe 
o njih. Povedali so tudi, zakaj so nekatera drevesa 
posekali, zakaj se sušijo, zakaj so jih obrezali ipd.

Za vsako drevo sem opisal lokacijo, preštel 
število vrhov, ocenil trenutno zdravstveno stanje 
drevesa (zelo dobro, dobro, slabo, zelo slabo), 
ocenil njegovo poškodovanost (nepoškodovano 
oziroma poškodovano deblo, korenine, kro-
šnja), pri poškodovanih sem določil še vzrok 
poškodovanosti (človek, ujma) in določil glavna 
merila izjemnosti drevesa (obseg, višina, habitus). 
opisal sem ukrepe, s katerimi bi lahko izboljšali 
zdravstveno stanje dreves.

Na terenu 11 dreves od 65 nisem popisal zaradi 
visoke snežne odeje ter drugih razlogov. S teren-
skimi popisi sem ugotovil, da jih je bilo od 54 devet 
(17 %) v zelo slabem zdravstvenem stanju, devet 
(17 %) v slabem, štiri (7 %) so bila v dobrem, 23 
(42 %) v zelo dobrem, devet dreves (17 %) od 54 
pa ne stoji več. Lastniki so jih posekali, ker so pro-
padla, ogrožala njih oziroma stanovanjski objekt 
ali pa so jim bila v napoto. Drevesa, katerim sem 
ocenil zelo slabo zdravstveno stanje, so bila  zelo 
napadena s trohnobo,  zelo poškodovana  zaradi 

drevesne naravne vrednote v Krajevni enoti Slovenj Gradec
GDK 907(497.4Slovenj Gradec)(045)=163.6

Slika 1: Najdebelejši slovenski črni bezeg tik pred 
propadom (foto: Ž. Repotočnik)

človeških vplivov ali pa so bila skoraj povsem 
suha. Taka drevesa bodo kmalu propadla. 

Drevesa, katerim sem ocenil slabo zdravstveno 
stanje, so bila poškodovana v preteklosti. Pri vseh 
je bila prisotna trohnoba, ki je posledica poškodb 
korenin, debla in večjih vej. Trohnoba je vdrla 
tudi v drevesa, ki so jim v preteklosti  zelo obrezali 
krošnjo – večje veje. Drevesa, katerim sem ocenil 
dobro zdravstveno stanje, so bila vsaj malo poško-
dovana. Med skupino dreves, ki so v zelo dobrem 
zdravstvenem stanju, pa jih nisem uvrstil, ker imajo 
pri dnu debla manjšo poškodbo  zaradi človeških 
vplivov, zato v notranjost vdira trohnoba. Drevesa, 
katerim sem ocenil zelo dobro zdravstveno stanje, 
so bila popolnoma nepoškodovana. Po mojem 
mnenju so bila skoraj brez trohnobe v deblu.

S pomočjo revirnih gozdarjev smo določili pet 
potencialnih dreves, ki bi v prihodnosti lahko 
postala drevesne naravne vrednote. Vsa so bila 
v dobrem zdravstvenem stanju.
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Slika 2 in 3: Med potencialnimi drevesi, ki bi v prihodnosti lahko postala drevesne naravne vrednote, sta levo 
stebrasta smreka in desno enovrati glog (foto: Ž. Repotočnik).

Gozdarstvo v času in prostoru
Vsi obsegi so se povečali v primerjavi s pred-

hodnimi, ki jih je izmeril ZRSVN oE Maribor, 
zaradi priraščanja dreves v debelino. obseg debla 
se je najbolj povečal pri lipi, najmanj pri macesnu, 
rumenem drenu in hruški. Pri merjenju višin sem 
ugotovil, da so se le-te spremenile v primerjavi 
s predhodnimi višinami. V višino je najbolj 
priraščala lipa, najmanj pa bodika in macesen. 
Nekatera drevesa so bila enako visoka oziroma 
nižja kot pri predhodnem merjenju. Vzrok temu 
je bilo odmiranje drevesa, pri veliki večini pa je 
drevesom februarski žled polomil vrhove.

Pri drevesih, ki so jih obrezali in je na mestu 
reza veje trohnoba, bi bilo treba zapreti rano s 
pločevino. Pri drevesih, ki imajo dva ali več vrhov, 
bi bilo treba vrhove povezati med sabo z vezmi 
Cobra (tj. posebna vrvna povezava med vrhovi, ki 
nase prevzame silo ob izjemnih sunkih). Nekatera 
drevesa bi bilo treba ograditi,  ker bi jih tako zava-
rovali pred človeškimi poškodbami (razni stroji, 
teptanje in zbijanje zemlje zaradi hoje – posledično 
bi se izboljšale razmere za rast koreninskih laskov, 
ki rastejo tik pod površino zemlje). Za drevesa z 

zelo slabim zdravstvenim stanjem ni smiselno 
načrtovati ukrepov za izboljšanje.

Z dobljenimi rezultati sem bil zadovoljen, saj 
menim, da sem s popisom prikazal, kakšno je bilo 
dejansko zdravstveno stanje drevesnih naravnih 
vrednot v KE Slovenj Gradec leta 2014. 

Poleg strokovnih navodil, ki jih posredujejo 
strokovnjaki iz ZRSVN, bi morala država ozi-
roma občina lastnikom teh dreves nameniti nekaj 
finančnih sredstev. Tako bi lastniki pridobili 
potrebna sredstva, ki bi jih porabili za varovanje 
(postavitev lesenih ograj okoli dreves; zaščita s 
pločevino, premaz na mestu poškodbe debla, večje 
veje; nameščanje vezi Cobra) ter nego drevesa 
(obrezovanje suhih vej, krošnje). S finančnimi 
sredstvi bi se povečalo tudi zanimanje lastnikov 
za drevesa.

Menim, da je dreves, ki bi v prihodnosti lahko 
postala drevesne naravne vrednote v KE Slovenj 
Gradec, še več, saj jih na terenu zaradi premajhne 
pozornosti velikokrat spregledamo. Spoznal sem, 
da je večina lastnikov ponosnih in navezanih na 
svoja drevesa. 
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V prihodnosti bo treba nameniti več pozornosti 

vsem drevesnim naravnim vrednotam v KE Slovenj 
Gradec, predvsem pa jih ustrezno varovati, nego-
vati in vzdrževati njihovo neposredno okolico, da  
bi čim bolj zmanjšali negativen vpliv na drevesa. 
V nasprotnem primeru bomo izgubili drevesa, 
ki že stoletja pričajo o dobrih gospodarjih, ki jih 
ohranjajo iz roda v rod, in izgubili bomo drevesa, 
ki so izjemnih mer – debelin.

Za konec naj dodam še misel gozdarja Sama 
Jenčiča: »Debela drevesa so »oglasna tabla varstva 
narave«. Ne pozabimo na to!

Žiga REPoToČNIK, dipl. inž. gozd. (VS)

Slika 4: Hrast graden državnega pomena z izjemnim 
obsegom debla in habitusom (foto: Ž. Repotočnik)
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Gozdarstvo v času in prostoru

V torek, 12. junija 2018, sta v Lendavi potekala 9. 
seminar in delavnica iz varstva gozdov – tradicionalno 
srečanje vseh tistih, ki delujemo na področju varstva 
gozdov v Sloveniji. Srečanja že vrsto let organizirata 
Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije 
z namenom predstavitve novih spoznanj in rezultatov 
tekočih projektov in aktualnih varstvenih problemov, s 
katerimi se soočamo v slovenskih gozdovih. Letošnjega 
seminarja in delavnice se je udeležilo 80 udeležencev, 
večinoma zaposleni Zavoda za gozdove Slovenije in Goz-
darskega inštituta Slovenije ter predstavniki Biotehniške 
fakultete – oddelka za gozdarstvo, Inšpektorata RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Uprave za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

Zoran Grecs, vodja oddelka za gojenje in varstvo 
gozdov na ZGS, je že v uvodnem pozdravu poudaril 
pomen tako varstva kot tudi gojenja gozdov. Nedavne 
velike poškodbe gozdov in čedalje večji poudarek na 
novih škodljivih organizmih predstavljajo namreč nove 
izzive v usmerjanju razvoja gozdov v Sloveniji in z ustre-
znimi gojitvenimi pristopi lahko dodatno zmanjšujemo 
varstvene probleme in tveganja. Tudi Štefan Kovač, vodja 
območne enote ZGS Murska Sobota, je izpostavil pomen 
varstva gozdov, še posebej v luči klimatskih sprememb 
ter globalizacije. Problemi varstva gozdov v Prekmurju 
so se spremenili in trenutno jesenov ožig, poškodovanost 
zaradi fitoftor, razraščanje invazivnih tujerodnih vrst, 
vpliv divjadi predstavljajo velik izziv za gospodarjenje 
z gozdovi v bodoče. V nadaljevanju srečanja smo se s 
predavanji dotaknili različnih področij varstva gozdov, 
tako entomoloških kot fitopatoloških pa tudi gojitvenih. 
Predstavljene so bile nekatere nove in stare bolezni in 
škodljivci gozdnega drevja ter akutne težave slovenskega 
gozdarstva s področja varstva gozdov. 

tradicionalno srečanje varuhov gozdov v lendavi
GDK 946(497.4Lendava)(045)=163.6 

Slika 1: Terenski del 9. seminarja in delavnice iz varstva 
gozdov v Črnem logu (foto: S. Zidar)

V drugem delu srečanja smo si na terenu ogledali 
problematiko sušenja črne jelše v Črnem logu (odsek 01 
024-C). obiskano območje ima funkcijo zadrževalnika 
vode za mesto Lendava, v letu 2014 je bilo območje 
poplavljeno skoraj pol leta. Že naslednje leto so goz-
darji opazili prve simptome sušenja črne jelše, ki jih 
je Gozdarski inštitut Slovenije na podlagi terenskega 
ogleda in laboratorijskih preiskav odvzetih vzorcev 
povezal z jelševo sušico, ki jo povzroča Phytopthora 
× multiformis. Najverjetnejši vzrok za propadanje jelš 
je dolgotrajna poplava, ki je vplivala na vitalnost jelš 
ter omogočila okužbe z jelševo sušico. Povzročiteljica 
jelševe sušice se širi z vodotoki in nova območja 
okuženosti lahko zavzame ob poplavah ali z vnosom 
okuženih sadik. Do sedaj je bilo odkazanih in posekanih  
1.700 m3 jelše, od tega je tretjina lesa bila neuporabna za 
nadaljnjo obdelavo oziroma predelavo. Poškodovanost 
jelš je velika, zato bo celotni sestoj posekan. A postavlja 
se vprašanje, s katerimi drevesnimi vrstami zasnovati 
nove sestoje, ki bi uspevali v območju, kjer so možne 
dolgotrajne poplave. Dodaten izziv so omejitve, ki jih 
prinaša Natura2000. Z udeleženci delavnice v Črnem 
logu smo po zanimivi diskusiji oblikovali naslednje 
priporočilo: problematika sušenja jelš se predstavi 
deležnikom, ki so povezani s Črnim logom (vodarji, 
naravovarstveniki) ter poskuša se doseči konsenz o 
časovni omejitvi zadrževanja vode na tem območju. 
Na prizadetem območju se zasnuje mešan sestoj z 
drevesnimi vrstami, ki prenašajo poplave (npr. črna 
jelša, črni oreh, črni topol, vrba). Sadnja čistih sestojev 
črne jelše je zaradi prisotnosti jelševe sušice neustrezna.

Takšna srečanja so pomembna, so priložnost za 
izmenjavo mnenj, novosti s področja in ne nazadnje 
priložnost za pogovor med vsemi, ki delujemo na 
področju varstva in zdravja gozdov v Sloveniji. Upamo, 
da bomo tudi v naslednjem letu imeli možnost za 
srečanje – takrat že deseto.

Vsa predavanja s seminarja so na voljo na spletnem 
portalu za varstvo gozdov. Povezava: http://www.zdra-
vgozd.si/dogodki.aspx?iddogodek=15

Poročilo so pripravili: dr. Barbara Piškur,  
dr. Nikica ogris, Drago Trajber, Marijana Minić
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Uvodnik

S sistematično obnovo do stabilnih in na ujme 
odpornih gozdov
Oktober je bil mesec obsežnega prostovoljnega pogozdovanja v vetrolomih uničenih 
gozdov. Akcije se je udeležilo več kot štiristo posameznikov, ki so posadili 10.000 
sadik gozdnega drevja, med njimi tudi smreko. Njeni sestoji so bili v zadnjih letih 
zelo prizadeti. Po žledenju leta 2014 in sledečih vetrolomih so smreko zelo zredčile 
še gradacije podlubnikov. Kljub temu smreka pri lastnikih gozdov še vedno ostaja 
ena bolj priljubljenih gozdnih drevesnih vrst za sadnjo. A številni omenjeni dejavniki 
spodbujajo razmislek o sajenju alternativnih vrst, ki bi bile z njo primerljive tako 
po lastnostih lesa kot tudi po tržni zanimivosti. Glede sadnje smreke se ne samo pri 
nas, ampak tudi v tujini, srečujemo z nenehno protislovnostjo – številni strokov-
njaki trdijo, da je treba drevesno sestavo v osrednji Evropi usmeriti k bolj naravni 
(več listavcev), hkrati pa se še vedno pogosto sadi smreko kot eno ranljivejših vrst. 
Po vsej verjetnosti bo tako ostalo tudi v prihodnje, in sicer vse dokler se ne bodo 
spremenile razmere na trgu, torej večje povpraševanje po sortimentih listavcev.

Pogozdovanju kot prvemu koraku k hitrejši obnovi gozdov po nekaj letih mora sle-
diti naslednji korak, in sicer nega pomlajenih gozdov. Na katastrofalna zmanjšanja 
državnih sredstev za sofinanciranje nege gozdov je bilo že pogosto opozorjeno. 
V letu 2017 sta bili obžetev in nega mladja izvedeni na 1.500 ha in te pozornosti 
morajo biti v prihodnjih letih deležne tudi površine, pomlajene v letošnji obsežni 
akciji prostovoljcev.

V tej številki predstavljamo dva strokovna prispevka, katerima je skupni imenovalec, 
da nista povezana z glavnim gozdnim proizvodom, tj. lesom. V prvem preberite, kaj 
oziroma kdo je OSLIS in kako pomemben je kakovosten lovski informacijski sistem 
za sprejemanje pomembnih odločitev pri pripravi dolgoročnih in letnih načrtov 
upravljanja z divjadjo. Predstavljena spletna aplikacija je enostavna za uporabo 
in je namenjena lovcem in tudi drugi zainteresirani javnosti. Drugi prispevek pa 
predstavlja pomembnost medonosnih drevesnih vrst, predvsem lipovca, v revirju 
Kambreško. Za omenjeni revir je avtor ugotovil, da je vrednost rente medu celo 
višja od vrednosti rente lesa. Temu bi morali biti prilagojeni tudi gojitveni ukrepi, 
ki naj bi bili v prvi vrsti usmerjeni v ustreznost drevesne sestave in šele nato tudi 
v kakovost lesa.

Dr. Mitja SKUDNIK
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Strokovna razprava
GDK 156--065.9(045)=163.6

Informacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji
Information Support to Game Management in Slovenia

TOM LEVANIČ1

Izvleček:
Levanič, T.: Informacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 9. V slovenščini 
z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 1. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Upravljanje z divjadjo in lovišči je ena od osnovnih nalog lovcev v Sloveniji. Za uspešno upravljanje so potrebne 
informacije, ki jih upravljavci zbirajo v t. i. lovskih informacijskih sistemih. Veliko različnih informacij o divjadi, 
ki jih lovci zbirajo na terenu, je v Sloveniji zbranih v dveh lovskih podatkovnih zbirkah: LISJAK-u, ki ga je razvila 
in vzdržuje Lovska zveza Slovenije (LZS), in X-Lovu, ki ga je za potrebe upravljanja v loviščih s posebnim name-
nom razvil Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Trenutno oba sistema nista neposredno povezana, zato smo leta 
2008 na Gozdarskem inštitutu Slovenije na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru 
Javne gozdarske službe pripravili koncept in rešitev te težave v obliki združene baze podatkov o odvzemu divjadi 
v Sloveniji in spletnega vmesnika, ki smo ga poimenovali OSLIS. Spletna aplikacija omogoča različne načine 
vpogleda javnosti in strokovnjakov v skupno bazo odvzema in bi lahko služila kot sintezni podatkovni vir in 
pripomoček pri pripravi dolgoročnih in letnih načrtov upravljanja z divjadjo. Združena baza podatkov OSLIS 
vsebuje  več kot  800.000 zapisov o odvzemu divjadi v Sloveniji; vsak odvzem ima tudi prostorsko koordinato in 
čas odvzema, kar omogoča različne analize podatkov in je osnova za načrtovanje upravljanja z divjadjo.
Ključne besede: upravljanje z divjadjo, informacijski sistemi, odvzem divjadi, Slovenija, gozdnogospodarsko 
načrtovanje

Abstract:
Levanič, T.: Information Support to Game Management in Slovenia; Gozdarski vestnik (Professional Journal of 
Forestry), 76/2018, vol 9. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 1. Translated by Breda Misja, proofreading 
of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Game and hunting ground management is one of the hunters’ basic tasks in Slovenia. Successful management 
requires Information acquired in the so-called hunting information systems. A large amount of diverse infor-
mation, gathered by hunters in the field, is collected in two Slovenian hunting data bases: LISJAK developed and 
maintained by the Hunting Association of Slovenia (Lovska zveza Slovenije – LZS), and X-Lov developed by the 
Slovenian Forest Service (SFS) for the needs of special purpose hunting grounds management. At the moment, 
the two systems are not directly connected. On the initiative of the Ministry for Agriculture, Forestry and Food,  
Slovenian Forestry Institute prepared a concept and solution of this problem in 2008; it features a joint data base 
on game harvesting in Slovenia and a web interface called OSLIS. Web application enables diverse insights of 
the public and professionals in the joint harvesting base and could serve as a synthesis data source and tool for 
preparing long-term and annual game management plans. The joint data base OSLIS comprises over 800.000 
records of game harvesting in Slovenia; every harvesting also has a spatial coordinate and time of harvesting, 
which enables various data analyses for game management planning. 
Key words: game management, information system, game harvesting, Slovenia, forest management planning

1 Prof. dr. T. L., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda, Večna pot 2, SI-1000 
Ljubljana, Slovenija, tom.levanic@gozdis.si 

1 UVOD
Upravljanje z divjadjo in lovišči je ena od osnovnih 
nalog lovcev v Sloveniji. Za uspešno upravljanje 
pa potrebujejo informacije, ki jih upravljavci 
zbirajo v t. i. lovskih informacijskih sistemih. 
Veliko različnih informacij o divjadi, ki jih lovci 

zbirajo na terenu, je v Sloveniji zbranih v dveh 
lovskih podatkovnih zbirkah: (i) LISJAK-u, ki 
ga je razvila in vzdržuje Lovska zveza Slovenije 
(LZS), trenutno pa se uporablja za vsa lovišča v 
upravljanju lovskih družin; (ii) X-Lovu, ki ga je za 
potrebe upravljanja v loviščih s posebnim name-
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Slika 1: Naslovna stran javnega portala OSLIS s sinteznimi informacijami o odvzemu divjadi v Sloveniji  
(http://oslis.gozdis.si)

nom razvil Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). 
Trenutno oba sistema nista neposredno povezana, 
kar precej otežuje pripravo lovskoupravljavskih 
načrtov, pogosto pa tudi po nepotrebnem zbuja 
slabo voljo in celo nezaupanje. Na Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so že leta 
2008 prepoznali težavo, zato so v okviru Javne 
gozdarske službe, ki jo izvaja Gozdarski inštitut 
Slovenije (GIS), skušali združiti obe podatkovni 
bazi in ponuditi javnosti in lovcem skupno bazo, 
ki bi lahko služila kot sintezni podatkovni vir in 
pripomoček pri pripravi dolgoročnih in letnih 
načrtov upravljanja z divjadjo. Nastal je sistem 
OSLIS (slika 1).

Namen prispevka je prikazati spletno mesto 
OSLIS z vsemi možnostmi izpisovanja in izrisovanja 
različnih združenih (agregiranih) podatkov na različ-
nih ravneh in različnih nivojih dostopa, spodbuditi 
uporabo OSLIS-a ter javnost informirati o pomenu 
načrtnega upravljanja z divjadjo v Sloveniji.

2 KAj je OSLIS?

Sistem OSLIS je sintezna podatkovna zbirka, ki 
združuje podatke o odvzemu divjadi v Slove-
niji iz sistemov Lisjak (za lovišča v upravljanju 
lovskih družin) in X-Lov (za lovišča s posebnim 
namenom). Sistem OSLIS ni namenjen prikazu 
atributnih podatkov o posamezni živali, temveč 
združene podatke o odvzemu divjadi prikazuje v 
eni od treh oblik: kot karto, graf ali preglednico. 
Podatki so predstavljeni na treh ravneh: država, 
lovskoupravljavsko območje (LUO) in posamezno 
lovišče. Vnos in preverjanje (verifikacija) podat-
kov  potekata na nivoju vnosa v baze LISJAK in 
X-Lov. Zato OSLIS ni namenjen vnašanju podat-
kov, ampak predvsem različnim kombinacijam 
preglednih sinteznih izpisov. OSLIS je trenutno 
edina skupna baza odvzema divjadi v Sloveniji, 
ki je zelo uporabna za povratno preverjanje obeh 
izhodiščnih baz in seveda za ustvarjanje različnih 

Levanič, T.: Informacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji
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Slika 2: Primer izpisa preglednice odvzema divjadi v Sloveniji v sistemu OSLIS
  

sinteznih podatkov in izpisov. Pomembno je, 
da smo pri preverjanju vzpostavili zelo dobro 
povratno zvezo s skrbniki osnovnih baz. Najdene 
napake v bazah in šifrantih, nelogične vnose ali 
manjkajoče podatke (npr. koordinate odvzema) 
redno sporočamo skrbnikom obeh baz in tako 
skrbimo za njihovo dodatno izboljšanje.

OSLIS je zasnovan na dveh ravneh. Na prvi 
so izpisi namenjeni zainteresirani javnosti in 
se prikazujejo v obliki združenih (agregiranih) 
podatkov na nivoju države in/ali LUO na nivoju 
leta po kvadrantih, velikosti 1 x 1 km. Ta nivo je za 
javnost popolnoma odprt in dostopen. Na drugem 
nivoju, ki je v zaprtem delu sistema OSLIS (za 
dostop potrebujemo uporabniško ime in geslo), 
pa so mogoči podrobnejši izpisi na nivoju države, 
LUO in posameznih lovišč za poljubno časovno 
obdobje z najmanjšo časovno ločljivostjo enega 
dne. Mogoče je tudi pregledovanje načrta in reali-
zacije odvzema na različnih nivojih, od države do 

lovišča. Prostorska ločljivost podatkov na kartah 
je v kvadrantih 1 x 1 km, od leta 2015  naprej pa 
tudi po dejanskih koordinatah odvzema.

Ker je OSLIS podatkovna zbirka, ki nastaja kot 
preslikava dveh osnovnih zbirk, je treba podatke 
redno osveževati. To se dogaja vsak dan zgodaj 
zjutraj. Takrat se osvežijo vse zbirke o odvzemu 
divjadi in vsi pripadajoči šifranti. Pred vnosom v 
glavno podatkovno zbirko je treba datoteki iz obeh 
virov preveriti, prilagoditi združevanju, združiti in 
vpisati v bazo. Tedaj se stari podatki avtomatično 
izbrišejo iz baze. Vsi vpisi v bazah Lisjak in X-Lov 
se torej v bazi OSLIS pojavijo z največ 24-urnim 
zamikom. Posebnost obeh izvornih baz je, da se  
med letom spreminjata in dopolnjujeta, nekateri 
podatki (oz. napake) se iz njih tudi izbrišejo oz. 
spremenijo. Končno obliko dobita izvorni bazi, 
s tem pa tudi OSLIS po opravljeni kategorizaciji 
(v januarju/februarju za prejšnje leto); kasneje 
podatkov in baze ni mogoče več spreminjati.

Levanič, T.: Informacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji
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3 FUnKcIOnALnOSt OSLIS-A
OSLIS je spletna aplikacija, ki je dostopna na 
medmrežju na naslovu http://oslis.gozdis.si. 
Spletno mesto je na spletnem strežniku, ki je 
na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kjer je  tudi 
združena baza OSLIS. Na GIS-u smo razvili pro-
gramsko kodo, ki iz podatkovne zbirke prebere 
podatke, jih združi/razvrsti v skladu z zahtevami 
oz. željami uporabnika in prikaže v obliki pregle-
dnice, grafikona ali karte.

Preglednice so namenoma oblikovane tako, da 
so preproste in pregledne (slika 2). Že izpisane  
lahko razvrstimo v naraščajočem ali padajočem 
vrstnem redu. Vsako preglednico lahko izvo-
zimo v program za obdelovanje preglednic (npr. 
Microsoft Excel ali OpenOffice). Vzporedno s 

preglednico se izriše tudi grafikon (slika 3), ki ga 
lahko izvozimo kot sliko v formatu JPG ali PNG 
(ime grafikona je sicer vnaprej določeno, zato ga 
moramo po shranitvi na disk spremeniti). 

OSLIS lahko izriše tudi različne karte odvzema 
izbranih vrst divjadi. Pri tem uporabljamo kar-
tografska ozadja, ki jih zagotavlja Google. Tako 
lahko kot kartno podlago uporabimo fizično 
karto, satelitsko sliko ali hibridno karto (satelit + 
fizična karta). Dodatno lahko vključimo še izris 
reliefa. Posamezno karto lahko povečujemo ali 
pomanjšujemo, lahko jo tudi shranimo na disk in 
uporabimo za pripravo različnih dokumentov. Za 
izris točk odvzema divjadi uporabljamo posebno 
tehniko risanja gostote odvzema – če gledamo na 
neko širše območje kot celoto, potem se točke 

Slika 3: Odvzem divjadi v Sloveniji – grafični prikaz. S postavitvijo kazalca miške na določeno kategorijo dobimo 
podatek o številu odvzete divjadi določene vrste v izbranem letu (primer s slike kaže odvzem srnjadi v letu 2016).
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Slika 4: Prostorska razporeditev odvzema divjega prašiča v Sloveniji v letu 2018 (do 3. oktobra): temnejša modra 
barva kaže na večji odvzem, svetlo modra pa na manjši.

odvzema zlijejo v gruče, kjer temnejša barva 
prikazuje območja z večjim odvzemom divjadi 
(na sliki 4 je primer odvzema divjega prašiča 
v Sloveniji v letu 2017). Če pa začnemo karto 

povečevati, postanejo vidne posamezne točke 
odvzema, število odvzetih živali pa se odraža v 
barvi točk – manj odvzema prikazuje svetlejša 
barva, več odvzema pa temnejša (slika 5).

Slika 5: Povečava karte pokaže posamezne točke odvzema (temnejše kot so točke, večji je odvzem)..



GozdVestn 76 (2018) 9344

Levanič, T.: Informacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji

Slika 6: Prikaz odvzema jelenjadi v letu 2018 (do 3. oktobra) na območju Kočevsko-Belokranjskega LUO: a) 
prikaz po kvadrantih 1 x 1 km, b) prikaz po dejanskih koordinatah – odvisno od povečave slike se oznaka mesta 
odvzema pokaže kot rdeča točka ali pa kot krogec z vpisanim številom odvzetih živali. 

Pri izrisu lokacij odvzema sta mogoči dve vrsti 
izrisa – po 1 x 1 km velikih kvadrantih ali po 
dejanskih koordinatah (slika 6). Slednja možnost 
je na voljo samo v zaprtem delu OSLIS-a in samo 
od leta 2015 naprej, ko so v izvornih podatkovnih 
bazah dostopne dejanske koordinate odvzema 
parkljaste divjadi.

4 POSebnOStI zAPrtegA DeLA 
OSLIS-A

Zaprti del OSLIS-a je v prvi vrsti namenjen 
upravljavcem lovišč (lovcem) in načrtovalcem 
upravljanja z divjadjo. Funkcionalnost vmesnika 
je podobna kot v odprtem delu, smo pa vgradili 
več možnosti nastavljanja iskalnih filtrov in izbire 
regionalnih nivojev, kar pomeni, da lahko pripra-
vljamo različne izpise in izrise na vseh nivojih od 
Slovenije do nivoja lovišč. Obdobje izpisa tudi 
ni omejeno na leto (npr. 2016, 2017), temveč na 
poljubna obdobja oz. posamezni dan. Tako lahko, 
npr., pripravimo izpis za obdobje od 15. 3. 2018 do 
16. 3. 2018, lahko pa pripravimo tudi izpis za več 
let, npr. od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2016. Takšni izpisi 
so mogoči pri kartah, medtem ko v  preglednicah 
in grafih vsaj trenutno ni te možnosti.

Če so  preglednice in grafi v zaprtem delu precej 
podobni tistim iz odprtega (javno dostopnega) 
dela OSLIS-a, pa imajo izpisi kart v zaprtem delu 
bistveno več možnosti. V zaprtem delu imajo karte 

namreč že omenjeno možnost izrisa po poljubnih 
periodah, možnost prikaza dejanskih koordinat 
odvzema ali pa odvzema po kvadrantih. Mogoče 
je izrisati tudi karte različnih vrst odvzema divjadi, 
npr. povozov. Slednje je še posebno zanimivo v 
kombinaciji z dejanskimi koordinatami odvzema 
in opredelitvijo najbolj nevarnih odsekov cest z 
vidika povoza divjadi, kar smo npr. naredili v 
strokovni študiji, ki smo jo v letu 2016 izdelali 
za Direkcijo RS za ceste (Pokorny in sod., 2016), 
in ki omogoča nameščanje odvračalnih naprav 
na najbolj problematične odseke slovenskih cest.

Pomembna uporabnost zaprtega dela OSLIS-a 
je tudi primerjava načrta odvzema in realizacije, ki 
je mogoča na dva načina: (1) v obliki zelo podrobne 
preglednice, kjer se za vsako lovišče v določenem 
LUO izpiše načrt in realizacija odvzema divjadi 
po strukturnih razredih; (2) v obliki skupnega 
(agregiranega) grafa, kjer lahko na pregleden 
način primerjamo načrt in realizacijo odvzema 
določene vrste divjadi za posamezni LUO ali 
celotno Slovenijo. 

5 PrImer UPOrAbe SIStemA 
OSLIS

V nadaljevanju prikazujemo nekaj možnosti upo-
rabe sistema OSLIS, pri čemer bomo na primeru 
jelenjadi prikazali možnosti odprtega in zaprtega 
dela sistema.

b)a)
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Slika 7: Gostota odvzema jelenjadi v Sloveniji v letu 2016

6 PrImer UPOrAbe – ODPrtI DeL
V preglednici 1 je prikazan odvzem divjadi v Slo-
veniji za obdobje 2011–2018 (do 3. 10.). V koloni 
skupaj je prikazan odvzem od trenutka, ko so lovci 
začeli vnašati podatke o odvzemu v sistem Lisjak 
(leta 2005), do leta 2018, ko je bilo v Sloveniji 
odvzetih skupno 502.110 osebkov srnjadi; vsako 
leto nekaj več kot 40.000. Po številu je na drugem 
mestu odvzem lisice, na tretjem divjega prašiča in 
na četrtem jelenjadi. Odvzem divjega prašiča se 
med leti zelo spreminja, kar je predvsem posle-

Divjad
Skupaj 
(2005-
2018)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

srnjad 540.026 23.790 41.869 40.949 41.670 41.408 41.045 41.768 40.572

lisica 137.724 5.636 13.942 12.847 11.702 10.840 10.275 11.556 9.626

divji prašič 112.467 5.688 12.460 9.047 8.580 9.931 8.817 13.157 7.304

jelenjad 64.993 2.792 8.240 7.112 6.608 6.344 5.867 5.677 5.040

…

kozorog 139 9 16 18 15 9 13 9 13

šakal 37 13 11 6 7

bober 19 4 3 2 3 2

rakunasti pes 6 1 2 1 1

dica intenzivnosti obroda plodonosnih listavcev 
in zimskih razmer (največji je bil leta 2012, ko je 
bilo odvzetih rekordnih 13.157 osebkov). Odvzem 
lisic in srnjadi je med leti relativno konstanten, 
odvzem jelenjadi pa se v zadnjih sedmih letih 
konstantno  veča in je bil v letu 2016 za več kot 
2.000 osebkov večji kot v letu 2011. 

Na sliki 7 je prikazan odvzem jelenjadi v Slo-
veniji v letu 2016. S slike lepo vidimo, kje so pri 
nas največje gostote te vrste, ob predpostavki, 
da večji odvzem pomeni tudi večjo populacijo.
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Na sliki 8 je prikazan odvzem jelenjadi od leta 
2005 do 2018. V strukturi odvzema prevladuje 
odstrel, sledijo mu izgube zaradi zveri in ujed 
ter neznano. V primerjavi z odstrelom je delež 
preostalih kategorij relativno majhen. Da bi se 
izognili napačnim interpretacijam, je treba opo-
zoriti na skok v količini odvzema iz leta 2009 na 
2010. Skok ni posledica morebitnega povečanega 
odvzema, ampak je razlog v tem, da so v enotno 
bazo OSLIS od leta 2010  naprej vključeni tudi 
podatki iz lovišč s posebnim namenom (LPN), 
s katerimi upravlja Zavod za gozdove Slovenije.

7 PrImer UPOrAbe – zAPrtI DeL 
Obseg prikazov in analiz v zaprtem delu OSLIS-a 
je precej obširnejši kot v javnem delu, dodane so 
tudi funkcionalnosti, ki jih v javnem delu ni. Tako 
npr. v javnem delu ni prikaza načrta in realiza-
cije odvzema (primer iz zaprtega del OSLIS-a za 
jelenjad iz Kočevsko-Belokranjskega LUO je po 

demografskih razredih prikazan v preglednici 
2). Za razliko od javnega dela zaprti del OSLIS-a 
omogoča tudi prikaz odvzema divjadi po dejanskih 
koordinatah, ne le po kvadrantih. V zaprtem delu 
lahko naredimo karto različnih vzrokov odvzema, 
npr. samo povozov (sliki 9 in 10), časovno okno 
pa je prilagodljivo in ga lahko določimo od dne 
do dne, v javnem delu pa samo na nivoju leta.

Slika 8: Odvzem jelenjadi v Sloveniji po vrsti odvzema za obdobje 2010 – 2018. Prevladuje odstrel, sledi mu 
odvzem zaradi zveri in ujed, neznan vzrok in povozi na cestah. Za leto 2018 je na voljo podatek do 3. 10. (vsi 
podatki tudi še niso vneseni). Opomba: v bazi OSLIS pred letom 2010 še ni bilo podatkov iz lovišč s posebnim 
namenom (LPN). Velik skok odvzema iz leta 2009 na 2010 ni posledica večjega odvzema, ampak dejstva, da 
pred letom 2010 ni podatkov o odvzemu v LPN-jih.

Preglednica 2: Primer izpisa načrtovanega in realizi-
ranega odvzema jelenjadi v Kočevsko-Belokranjskem 
LUO v letu 2015 po strukturnih razredih
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Slika 10: Pregled števila povožene jelenjadi na dveh konkretnih cestah

Slika 9: Primer uporabe OSLIS-a za analizo povozov jelenjadi na cestah v letu 2016. Z uporabo dejanskih koor-
dinat povoza lahko ugotovimo, kateri odseki cest so še posebno nevarni.

Primer uporabe OSLIS-a za analizo prometnih 
nesreč, v katerih je bila povožena jelenjad, je 
viden na sliki 9. S prehodom registracije lokacij 
odvzema od kvadrantov na dejanske koordinate 
smo lahko naredili korak naprej pri analiziranju 
povozov divjadi in iskanju »črnih« točk. Glede na 
to, da je jelenjad v Sloveniji daleč najštevilčnejša 

na Kočevskem, je tam tudi največ trkov s to vrsto. 
Še posebno to velja za nekatere državne ceste,  
npr. cesta Livold–Stari trg ob Kolpi z  desetimi 
povozi jelenjadi v letu 2016 ali pa cesta Soteska–
Črmošnjice (mimo Dolenjskih Toplic) s trinajstimi 
povozi (sliki 10).

b)a)
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8 zAKLjUčeK
Namen sistema OSLIS je, da upravljavcem lovišč 
in načrtovalcem nudi podporo pri izdelavi načrtov 
upravljanja z divjadjo in tudi pri samem upravlja-
nju populacij. Ker večina programskega okolja 
temelji na prosto dostopnih programih, je OSLIS 
dostopen vsem uporabnikom brez plačila licenc. 
Dodatno smo razvijalci OSLIS-a imeli v mislih 
tudi dejstvo, da imajo uporabniki velik razpon 
računalniškega znanja in zelo različno zmogljive 
računalnike. Zato smo si postavili zahtevo, naj 
bosta za dostop do OSLIS-a potrebni minimalna 
programska oprema in popolna neodvisnost od 
operacijskega sistema. OSLIS zato deluje z vsakim 
računalniškim sistemom, ki ima delujočo pove-
zavo na internet, povprečno zmogljiv računalnik, 
spletni brskalnik – Firefox ali Google Chrome 
ali Microsoft Edge. Spletna aplikacija preverjeno 
deluje v spletnih brskalnikih na naslednjih ope-
racijskih sistemih: Windows XP, 7 in 10, Linux 
ali Mac OSX 10.4 ali višje.

OSLIS je sistem, ki zainteresirani javnosti nudi 
osnovne informacije o odvzemu, strokovni javno-
sti pa vse izrise in izpise, ki jih je mogoče dobiti 
za določeno živalsko vrsto. Pri tem uporabniki 
v zaprtem delu OSLIS-a niso omejeni samo na 
svoje lovišče ali LUO, temveč lahko tisti, ki jih to 
zanima, »pokukajo tudi čez plot« in vidijo, kaj se 
dogaja v njihovi okolici ali na nivoju Slovenije.

Vsebina načrtov upravljanja z divjadjo je 
določena v Pravilniku o vsebini načrtov upra-
vljanja z divjadjo, ki izhaja iz zahtev 17. člena 
Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, 16/04). V 
pravilniku so določeni okvir in nabor vsebin, ki 
jih morajo vsebovati dolgoročni in letni načrti 

lovskoupravljavskih območij, ter letni načrti 
lovišč. Z informacijskega vidika je pomembno, 
da Pravilnik za dolgoročne načrte predvideva 
določene vsebine, kot so podatki o LUO, analiza  
minulega upravljanja, ocena stanja populacij in 
življenjskega okolja divjadi ter presoja naravnega 
ravnovesja in usklajenosti z naravnim okoljem, za 
kar so potrebni podatki iz podatkovnih zbirk. Za 
letne načrte LUO zakonodajalec  določa podobne, 
a bistveno podrobnejše vsebine kot za dolgo-
ročne načrte LUO, pri tem pa dodatno  določa 
še opredelitev ciljev upravljanja s populacijami 
divjadi, ukrepe za ohranitev populacij in ukrepe 
v populacijah.

Informacijska podpora dolgoročnemu in vsako-
letnemu načrtovanju znotraj lovskoupravljavskih 
območij je dokaj dobro zajeta že v informacijskem 
sistemu LISJAK, vendar pa mu manjkajo različni 
grafični in kartografski izpisi/prikazi. Razvijalci 
sistema OSLIS smo proučili potrebe po grafičnih 
in kartografskih izpisih ter preglednicah in jih 
pripravili tako, da jih uporabniki (npr. pripra-
vljavci lovskoupravljavskih načrtov, raziskovalci, 
odločevalci, vodstvo lovske organizacije in posa-
mezni lovci) lahko dobijo neposredno na spletu 
in prenesejo na svoje računalnike, kjer jih lahko 
z minimalnimi predelavami uporabijo za svoje 
namene.

9 VIrI
Pokorny, B., Flajšman, K., Levanič, T., Mazej, Z., Pavšek, 

Z., Jelenko Turinek, I. 2016. Pregled stanja v preteklosti 
izvedenih ukrepov za preprečevanje trkov vozil z 
divjadjo: zaključno poročilo. Velenje; Ljubljana, 
Visoka šola za varstvo okolja, ERICo, Gozdarski 
inštitut Slovenije: 178 str.
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Lipovec, najpomembnejša drevesna vrsta v gozdnem revirju 
Kambreško (srednje Posočje)
Small-Leaved Lime, the Most Important Tree Species in Kambreško Forest District 
(Central Soča Valley Region)

Matej VUGA1

Izvleček:
Vuga, M.: Lipovec, najpomembnejša drevesna vrsta v gozdnem revirju Kambreško (srednje Posočje); Gozdarski 
vestnik, 76/2018, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 11. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku sem opozoril na velik pomen lipovca za čebelarstvo v revirju Kambreško. Primerjal sem ekonomske 
donose medu in lesa v letu 2017 ter morebitne potencialne donose. Izkazalo se je, da je vrednost rente medu 
višja od vrednosti rente lesa. Dotaknil sem se tudi gojitvenih ukrepov za izboljšanje razmer.
Ključne besede: lipovec, revir Kambreško, čebelarstvo,  donos lesa, donos medu, gojitveni ukrepi

Abstract:
Vuga, M.: Small-Leaved Lime, the Most Important Tree Species in Kambreško Forest District (Central Soča Valley 
Region); Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 76/2018, vol 9. In Slovenian, abstract in English, 
lit. quot. 11. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In this article we draw attention to the major significance of the small-leaved lime for apiculture in the Kam-
breško district. We compared economical honey and wood yields in 2007 and eventual potential yields. For this 
district the value of the honey income proved to be higher than the value of the wood income. We also addressed 
cultivation measures for improving the conditions.
Key words: small-leaved lime, Kambreško district, apiculture, wood yield, honey yield, cultivation measures 

Strokovna razprava

1 M. V., inž. gozd., ZGS, OE Tolmin, KE Gorica, Vipavska cesta 57, 5000 Nova Gorica. matej.vuga@zgs.si 

1 UVOD

Razglasitev svetovnega dneva čebel me je spod-
budila, da bi pretehtal vlogo čebelarstva v revirju, 
kjer je gozdnatost kar 85 % (slika 1 in slika 2). 
Obravnavana površina obsega 6.110 ha gozdov 
med Sočo in reko Idrijo, ki spadajo v Gozdno-
gospodarsko enoto Brda - Kolovrat in so v celoti 
del ozemlja Občine Kanal ob Soči, večinoma 
v zasebni lasti. Prevladujejo pionirski sestoji s 
številnimi drevesnimi vrstami, med katerimi je 
največ lipovca (Tilia cordata) s 17 % deležem, ki 
je posebnost revirja Kambreško. Precej manj kot 
lipovca je lipe (Tilia platyphyllos), ki pa ju v popisu 
gozdov vodimo skupaj. Lipovec je najpogostejši v 
gozdnogospodarskem razredu zmerno kisloljubna 
bukovja za premeno. Izkustveno vem, da je velik 
delež lipovca pogojen s toplimi in vlažnimi rastišči 

(Ornithogalo pyrenaici-Fagetum, Ornithogalo pyre-
naici-Carpinetum, Castaneo-Fagetum sylvaticae 
athyrietosum). Na opuščenih kmetijskih površinah 
in v posameznih oddelkih lipovec dosega tudi 
50 % delež v lesni zalogi (LZ). Velikemu deležu 
lipovca in lipe se pridružuje še 10 % delež doma-
čega kostanja (Castanea sativa), ki je ravno tako 
pomembna medovita vrsta in je v dobršni meri 
ostanek nekdanjih kmetijskih površin. Vse tri 
vrste skupaj so v revirju glavni vir čebelje paše in 
po končanem cvetenju v juliju čebelarjem nudijo 
praviloma eno točenje. Na lipovo pašo pripeljejo 
svoje čebele tudi številni čebelarji iz različnih delov 
Slovenije. Poleg zanesljive lipove paše  po navadi 
lokalni čebelarji točijo še enkrat pred cvetenjem 
lipe, ko je zajeta predvsem paša na robiniji in 
javorjih. Ta paša je skromnejša, predvsem pa zelo 
pogojena s krajevnimi vremenskimi razmerami, ki 
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so v času cvetenja robinije praviloma neugodni, saj 
je nočna temperatura prenizka, da bi omogočala 
izdatnejše medenje robinije. Redko, predvsem 
pa lokalno čebelarje presenetijo tudi manine 
paše. Da bi lažje ovrednotil pomen čebelarstva, 
ne navsezadnje tudi medovitih vrst, sem naredil 
primerjavo donosov medu kot glavnega čebelar-
skega pridelka in lesa za leto 2017 ter primerjavo 
potencialno mogočih donosov.

2 DOnOS LeSA V LetU 2017
Donos lesa sem ocenil na podlagi evidenc poseka 
in ocenjene sortimentacije, pri kateri sem zaradi 
enakovrednih primerjav upošteval zgornjo mejo. 
Ocenjena sortimentacija zelo vpliva na donos, 
enak učinek ima tudi priporočena prodajna 
cena medu, ki jo kasneje v članku uporabljam za 
primerjavo donosov. Med drva za kurjavo sem 
uvrstil tudi drug industrijski les listavcev zaradi 
zelo majhnih razlik v ceni ter upošteval višjo 
ceno. Povprečno ceno sortimentov sem pridobil iz 
podatkov Statističnega urada RS. Strošek spravila 
sem ugotovil na podlagi poznavanja sečišč, kjer 
je bilo v četrtinskem deležu opravljeno žično 
spravilo, v četrtinskem deležu zahtevno traktor-
sko spravilo s kombinacijo gozdarske prikolice, 
polovica spravila je bila opravljena s traktor-
jem. Pri žičnem spravilu sem upošteval strošek  
30 €/m3, za zahtevno kombinirano traktorsko 

spravilo + gozdarska prikolica 26 €/m3, za izključno 
traktorsko spravilo pa 21 €/m3. Na podlagi vnosov 
sem izračunal povprečni strošek 24,75 €/m3.

Slika 1: Pogled proti Kamberškemu (foto: M. Vuga)

Slika 2: Karta revirja z vrisanimi aktivnimi loka-
cijami v letu 2017 (izdelal: M. Vuga)
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Preglednica 1: Evidenca poseka za leto 2017 za revir Kambreško (ZGS, 2012)

Preglednica 2: Ocena sortimentacije po deležih za posamezne drevesne vrste za revir Kambreško

Preglednica 3: Ocena donosa lesa za leto 2017 za revir Kambreško

Drevesna 
vrsta

brUtO 
posek  
v m3

Drevesna 
vrsta

brUtO 
posek  
v m3

Drevesna 
vrsta

brUtO 
posek  
v m3

Drevesna 
vrsta

brUtO 
posek  
v m3

Drevesna 
vrsta

brUtO 
posek  
v m3

Smreka 434,72 Oreh 1,76 Lipa 189,67 B. gaber 438,03 Mehki list. 45,25

R. bor. 2,78 G. javor 260,39 Lipovec 0,12 M. jesen 89,12 Topol 7,85

Č. bor 8,01 O. javor 2,12 Robinija 72,19 D. trdi. list 4,10 Č. jelša 124,45

Macesen 144,27 V. jesen 641,12 Kostanj 310,49 Maklen 37,67 Breza 36,24

Bukev 849,19 G. brest 2,37 Cer 182,52 Mokovec 2,56   

Graden 429,88 Češnja 71,24 Č. gaber 307,62     

SKUPAj brUtO posek v m3 4.695,73

Drevesna vrsta Hlodovina
(%)

celuloza 
iglavci (%)

Les za celulo-
zo in plošče 
iglavci (%)

Drug okrogel 
industrijski 

les (%)

Les za 
kurjavo (%)

Vsi iglavci 60 30 10 - -

Hrast 40 - - - 60

bukev 30 - - - 70

V. jesen, g, javor, češnja 30 - - 70 -

Lipa, lipovec 10 - - 90 -

breza, č. jelša, topol, mehki 
listavci, mokovec, g. brest, 
oreh, maklen

- - - 100 -

robinija, d. listavci, b. gaber, 
č. gaber, m. jesen, cer - - - - 100

Drevesna vrsta
neto 

količina 
v m3

Prihodek 
v €/m3

Povprečni 
strošek 
v (€/m3)

cena lesa na 
kamionski 
cesti v (€)

Delež cene lesa 
na kamionski 

cesti v (%)

iglavci hlodovina 300,8 61,09 24,75 10.931,07 12,6

iglavci celuloza 150,4 25,29 24,75 81,22 0,1

okrogel les iglavci 50,0 47,08 24,75 1.116,50 1,3

hrast hlodovina 151,0 130,52 24,75 15.971,27 18,4

bukev hlodovina 224,2 59,65 24,75 7.824,58 9,0

ostali listavci hlodovina 273,5 79,43 24,75 14.954,98 17,2

drug okrogel industrijski les 
listavci 1.251,8 35,96 24,75 14.032,68 16,2

les za kurjavo 1.712,4 37,55 24,75 21.918,72 25,2

 SKUPAj 4.114,5   86.866,90 100
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2.1 Analiza donosa
Posekana lesna masa predstavlja po elaboratu 
gozdnogospodarskega načrta skromnih 19 % 
etata. Glavni vzrok je v nizki odkupni ceni iz 
segmenta okroglega industrijskega lesa ter lesa 
za kurjavo, ki je prevladujoč sortiment v revirju. 
Vzrok je dejstvo, da 90 % gozdne površine sodi v 
gospodarske razrede: podgorska bukovja, mešana 
z listavci, za premeno, zmerno kisloljubna bukovja 
za premeno, varovalni gozdovi ter gozdni rezer-
vati. Pomemben delež k slabi uresničitvi poseka 
prispevajo tudi zahtevne lastniške razmere, še 
posebej bi izpostavil parcele z neznanimi lastniki 
ter slabo odprtost z gozdnimi prometnicami. V 
analizi izstopa tudi vrednost hlodovine hrasta, 
ki je posledica sečnje na eni izmed parcel in ni 
pokazatelj dejanskega stanja v revirju. Poudariti 
moram, da ocena donosa (preglednica 3) ne 
odraža dejanskega stanja, ampak je potencialni 
možni iztržek na prej navedene vhodne podatke. 
Po pogovorih z lastniki so nekateri dosegli samo 
polovičen izkupiček.

3 DOnOS meDU V LetU 2017
Podatke o količinah iztočenega medu sem prido-
bil na podlagi evidenc javnega pregledovalnika 
grafičnih podatkov, terenskega beleženja ter tele-
fonskih anket, pri katerih sem preveril aktivnost 
čebelarjev, število gospodarnih panjev ter donosov 
medu. Telefonske ankete sem izvedel pri vseh 
31 stacionarnih čebelarjih, ki skupaj čebelarijo 
s 1.352 panji, ter pri 44 čebelarjih prevoznikih s 
1.089 panji, za preostalih 25 prevoznikov, ki niso 
bili anketirani in čebelarijo s 598 panji, sem upo-
števal povprečni donos iz anketiranih čebelarjev 
prevoznikov.

Oceno donosa medu sem pridobil na podlagi 
evidence iztočenega medu (Preglednica 4), pri-

poročene prodajne cene medu (Čebelarske zveze 
Slovenije, 2017) ter lastne cene medu, modelne 
kalkulacije KIS za leto 2012 (http://www.czs.si/
objave_podrobno/6968). Zaradi poenostavitve in 
preglednosti prikaza preglednice sem priporočeno 
prodajno ceno zaokrožil na en kilogram. Razliko 
v prihodkih izenačujejo stroški stekleničenja, 
etiketiranja, kar praviloma izenačuje donos.

3.1 Analiza donosa
Evidence donosa medu potrjujejo, da je glavni 
donos medu na lipovi paši. Iz preglednice je 
tudi razvidno, da je znašal povprečni donos na 
panj na lipovi paši 15,2 kg. Prikaz ni popolnoma 
natančen, saj v anketi nisem ločil različnih 
panjskih sistemov. Povprečni donosi na lipi 
stacionarnih čebelarjev so 28,4 odstotka višji 
od kolegov prevoznikov. Razlogov je več: več 
čebelarjev »profesionalcev«, ki hkrati čebelarijo z 
več panji, kar potrjuje preglednica 6, več pašnih 
dni, panjski sistemi, lokacije, ki v pretežnem 
delu niso bile prizadete zaradi žledoloma. Tudi 
v kategoriji čebelarjev z več kot 40 panji so sta-
cionarni čebelarji dosegli 16,3 % večji donos, kar 
pa je že bistveno manjša razlika. Glavni razlog 
velja verjetno iskati v zapori zaradi izbruha hude 
gnilobe čebelje zalege, ki je občutno skrajšala 
število pašnih dni čebelarjem prevoznikom. Za 
oceno donosa je treba upoštevati moč in število 
čebeljih družin ter vremenske razmere. Glede na 
povprečni donos 15,2 kg na panj ocenjujem, da so 
bile čebelje družine ustrezne moči. Še posebno, 
ker je silovito neurje, ki je zajelo območje 25. 6. 
2017, prekinilo nadaljnje medenje ter povzro-
čilo tudi številne vetrolome. Če upoštevamo, 
da je kostanj vrsta, ki začne cveteti nekoliko za 
lipovcem, lahko sklepamo, da je bila izključena 
ravno paša na kostanju.

Preglednica 4: Evidenca iztočenega medu za leto 2017 za revir Kambreško

 Število čebelarjev Število panjev Lipa, kostanj 
medu v (kg)

cvetlični med 
v (kg)

Stacionarni 31 1.388 24.984 6.602
Prevozniki 69 1.687 21.753 0

SKUPAj 100 3.075 46.737 6.602
SKUPAj v (kg) 53.339
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Preglednica 5: Ocena donosa medu za leto 2017 za revir Kambreško

Preglednica 6: Primerjava večjih čebelarjev z več kot 40 panji na glavni lipovi paši za revir Kambreško

Preglednica 7: Primerjava donosov za leto 2017

Preglednica 8: Primerjava potencialnih donosa medu na lipah z etatom

 neto količina 
v (kg)

Priporočena 
prodajna cena 
medu za leto 

2017 v (evrov/kg)

Strošek pridelave 
medu v 

(evrov/kg)

Prihodek 
v (evrov)

Delež prihodka 
po vrsti medu 

v (%)

cvetlični med 6.602 9,0 6,17 18.683,66 11

Lipov med 46.737 9,5 6,17 155.634,21 89

 SKUPAj 53.339   174.317,87 100

4 PrImerjAVA DOnOSOV zA LetO 2017

5 PrImerjAVA POtencIALnIH 
DOnOSOV 

Potencialni donos medu lipe sem izračunal na 
podlagi sestojne karte, kjer sta lipovec in lipa 
prisotna v LZ, ob hkratnem upoštevanju funk-
cije, sprejete za nektarne paše y = x2/3 (Veselič in 
sod., 2013), ki je po novem pravilniku o Katastru 
čebeljih paš (Ur l. RS, št. 60/2013) priznana kot 
veljavna metodologija. Iz vhodnih podatkov sem s 
pomočjo Excela izračunal potencialno zmogljivost 

 Število čebelarjev Število panjev Povprečna količina nabranega medu 
na panj na lipovi paši v (kg)

Stacionarni 13 1.101 19,77

Prevozniki 11 587 16,55

 Količine Ocenjena renta 
v €/enoto

Vrednost rente 
v (€) % vrednosti

Les v (m3) 4.115 21,11 86.867 33,3

med v (kg) 53.339 3,27 174.317 66,7

pasišča za revir na lipovi paši, ki je na podlagi 
navedene metode 34.515 AŽ panjev. Po podatkih 
naj bi vsaka družina na lipi nabrala 15 do 20 kg 
medu (Brus, 2007). Za izračun primerjave donosov  
sem upošteval povprečen donos medu na lipi vseh 
čebelarjev v letu 2017 (preglednica 4). Rezultate 
sem primerjal z letnim možnim posekom, ki je po 
podatkih veljavnega gozdnogospodarskega načrta 
Brda - Kolovrat 21.655 m3 lesa, vse skupaj pa na 
podlagi že izračunanih rent primerjal med seboj.

 Količine Ocenjena renta 
v €/enoto

Vrednost rente 
v (€) % vrednosti

Les (m3) 21.655 21,11 457.137 22,9

med (kg) 524.628 2,928 1.536.111 77,1
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6 rAzPrAVA
Analize so potrdile, da je v omenjenem delu 
Slovenije lipovec izjemno pomembna drevesna 
vrsta za čebelarstvo. Primerjavo sem teritorialno 
omejil samo za svoj revir, podobne rezultate bi 
pričakoval za vse oddelke, bogate z lipovcem ob 
reki Soči. »Po nekaterih podatkih naj bi bil donos 
z enega drevesa lipe približno 30 kg/letno« (Brus, 
2007), kar potrjuje veliko gospodarsko vlogo te 
drevesne vrste. Poleg gospodarske vloge ima 
čebelarstvo še pomembnejšo ekološko vlogo, zato 
se mi postavlja vprašanje o ustreznosti uvrstitve 
med stranske gozdne proizvode. Veliko nejevolje 
sem zaznal med lokalnimi čebelarji z uveljavitvijo 
metodologije zmogljivosti pasišč, ki se je z novim 
katastrom enormno povečala. Verjetno bo treba v 
prihodnje model izračuna prilagoditi tudi v smeri 
upoštevanja sestojnih razmer, kot so: zastrtost, 
negovanost, vitalnost, ne nazadnje tudi poškodo-
vanost (slika 3). Na medenje vplivajo tudi številni 
drugi dejavniki, med katerimi gotovo izstopajo 

vremenske razmere. Glede tega je kostanj v revirju 
najobčutljivejša vrsta, saj smo ga v zadnjih  desetih 
letih kar 35 % posekali zaradi sušenja (slika 4). 
Poleg tega ga prizadenejo poletne plohe, ki so v 
tem času običajne.

Pri vsakodnevnem delu z lastniki gozdov 
opažam trend obsežnejše sečnje. Še posebno zaskr-
bljujoče je, da se pogosto odločajo za ekstenzivno 
gospodarjenje, v katerega jih silijo socialno-eko-
nomske razmere. Zato se mi na terenu pogosto 
postavljajo gojitveni pomisleki, in to najpogosteje 
ravno v pionirskih sestojih, bogatih z lipovcem. 
Trenutno jih zaradi nizke rente in majhne kurilne 
vrednosti lipovca še uspem prepričati za ohranjanje 
te pomembne drevesne vrste. Zato menim, da je 
treba razmisliti, na kašen način uskladiti konflikt 
interesov, ki se pojavljajo pri tem. Nekaj ukrepov 
za izboljšanje čebelje paše je že bilo predstavljenih 
(Šivic, 2015). Moje razmišljanje revirnega gozdarja 
pa gre v smeri zagotavljanja ukrepov nege mladovij 
in redčenj, ki se navadno v pionirskih gozdovih z 

Slika 3: Primer poškodovanih dreves lipovca in gorskega 
javorja po žledu (foto: M. Vuga)

Slika 4: Primer sušečega kostanja (foto: M. Vuga)
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lipo oz. lipovcem ne izvajajo. Eden od razlogov je 
gotovo nezainteresiranost lastnikov, drugi velika 
razdrobljenost primernih objektov ter posebnosti 
pionirskih gozdov. Tudi pri  posrednih premenah 
so v različnih razvojnih fazah prisotni lipovec ter 
druge medovite vrste, ki naj bi predstavljale pri-
hodnji sestoj. Ker se lipovec pri sečnji in spravilu 
pogosto poškoduje do take mere, da mladega 
sestoja ni več, se površina zaraste z robido. V 
zadnjih letih opažam tudi vdiranje invazivnih vrst, 
še posebno bi omenil visoki pajesen (Ailanthus 
altissima) in pavlovnijo (Paulownia tomentosa), 
ki pa velja za čebelarsko zanimivo vrsto.
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Odzivi na objavljene prispevke

Sodim, da je prav, da se prispevek Kovač, M. 2018 
Slovensko gozdnogospodarsko načrtovanje: zgo-
dovina gozdnogospodarskega načrtovanja (prvi 
del), Gozdarski vestnik 7-8 dopolni, da bo slika 
o zgodovini gozdnogospodarskega načrtovanja 
bolj verodostojna. 

Tako bi bilo prispevku za boljše razumevanje 
potrebno dodati: Osnova za pričetek načrtnega 
gospodarjenja z gozdovi (gozdnogospodarskega 
načrtovanja) je bila odprava služnosti (servitu-
tov) v gozdovih. To je urejala cesarska postava, 
ktera zadeva služnosti ali servitute v gojzdih in na 
druzih zemljiših iz leta 1853 (Gozd in gozdarstvo 
v Bleiweisovih novicah 1843-1902, str. 192-200). 
Izvajanje tega zakona je bilo zelo zapleteno in se je 
vleklo na Kranjskem tja do leta 1886. Šele potem 
so veleposestva pričela urejati svoje, servitutov 
proste gozdove. 

Za načrtno gospodarjenje je zelo pomembna 
tudi Gozdna postava, kako natanko spolnovati, 
gozdne preiskave izpeljevati in napraviti gozdni 
kataster, 3. julij 1873 (Gozd in gozdarstvo v 
Bleiweisovih novicah 1843-1902 str. 582-597). 
Toliko o obdobju Avstro-Ogrske.

Pa preidimo na povojno obdobje. Na strani 
286 Kovač zapiše: 1953: Zakon o gozdovih SRS  
(dejansko je bil sprejet kot spremembe in dopol-
nitve zakona iz leta 1950 op. Perko). Drugi povojni 
zakon, omejen na vsebine o ohranjanju površin 
gozdov in varstvu gozdov v najširšem pomenu 
besede. O GGN ni določb.

Dopolnitve k prispevku o zgodovini gozdnogospodarskega 
načrtovanja gozdVestn 76: 7-8

GDK 62:902(497.4)(045)=163.6

Žal ni bilo tako. Že tretji člen zakona o goz-
dovih se je glasil: Zboljšanje in razvoj gozdarstva 
ter gozdnega in lesnega gospodarstva ureja državni 
gospodarski plan Ljudske republike Slovenije v 
okviru splošnega državnega gospodarskega plana 
v skladu z nalogami in proizvodno zmogljivostjo 
gozdov. V ta namen se izdelajo gozdni gospodarski 
načrti (Perko, 2011: Gozd lahko živi brez človeka 
ljudje ne morejo brez gozda, str. 173-174).

Podobno navaja Funkl, 1985. Slovensko gozdno 
in lesno gospodarstvo po letu 1941: V Pomen 
zgodovinske perspektive v gozdarstvu. Goz-
darski študijski dnevi 1985, ur. Anko, na strani 
102 zapiše: Med pomembnejšimi določili novega 
zakona (1953, op. Perko) so zlasti naslednja: 
Skupščina LRS predpiše dolgoročni republiški 
gozdnogospodarski načrt na načelu trajnosti po 
gozdnogospodarskih območjih. Na tej podlagi se 
sestavijo gozdnogospodarski načrti po gospodarskih 
enotah za vse gozdove. 

Za enotno gospodarjenje z gozdovi, pa je bilo 
poleg uvedbe gozdnogospodarskega načrtovanja 
za vse gozdove pomembno tudi določilo o ustano-
vitvi skladov za obnovo gozdov, ki je veljal za vse 
oblike lastništva (državno, zadružno, zasebno).

Mag. Franc Perko
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Gozdarstvo v času in prostoru

Na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna že 
četrto leto ponujamo dijakov v okviru prostočasnih 
dejavnosti znanja s področja drevesnega plezanja. 
Dejavnost vodita učitelja, ki sta se izobraževala na 
več izobraževanjih v tujini in pridobila mednaro-
dne certifikate iz tega področja. Sedaj predajata 
znanja mlajšim generacijam, hkrati pa delata tudi 
na samoizobraževanju, saj je to zelo razvejano 
področje, ki zajema plezalne tehnike, obrezovanje, 
vzgojo dreves, bolezni dreves itd. Cilj poučevanja 
teh tem na SGLŠ je izobraziti dijake za varno delo 
na drevesih, kot tudi pravilno izvajati ukrepe 
vzgoje in vzdrževanja dreves v urbanem okolju. 
Z željo povezovanja področja drevesnega plezanja 
v Sloveniji se je šola odločila, da letos že drugič 
organizira državno prvenstvo v drevesnem ple-
zanju. Tekmovanje je priložnost za dijake, da se 
seznanijo z različnimi tehnikami plezanja, ki 
jih uporabljajo sotekmovalci. Na tekmovanju 
se je pomerilo 18 tekmovalcev iz vse Slovenije v 
petih disciplinah. Organizacijo je prevzela SGLŠ 

tekmovanje v drevesnem plezanju
GDK 945.26(045)=163.6

Slika 1: Pregeld opreme pred tekmo v drevesnem plezanju (foto: A. Čeč)

Postojna, ob izdatni tehnični pomoči podjetja 
Tisa d.o.o. Prvo mesto je zasedel Borut Škarja 
iz podjetja Tisa d.o.o., drugi je bil samostojni 
podjetnik Marko Gruden, tretje mesto je zasedel 
David Istenič, ki je dijak na SGLŠ Postojna. Odličen 
uspeh je dosegel tudi učitelj na SGLŠ Postojna Josip 
Maljevac, ki je zasedel četrto mesto in dokazal, 
da velja pregovor, da dober učitelj nauči učence 
bolje kot sam zna. V deseterico se je z devetim 
mestom uvrstil še dijak Jakob Končina. Ekipa 
SGLŠ Postojna je v trdi konkurenci dokazala, 
da jo sestavljajo perspektivni drevesni plezalci. 
Zagotovo je to tudi dobra promocija dijakov pri 
bodočih delodajalcih.

Šola s podjetjem Tisa d.o.o. in arburetumom 
Volčji potok sodeluje pri pripravi nacionalne 
poklicne kvalifikacije. Ta bo od izvajalcev ukrepov 
na drevesih zahtevala dokazovanje osnovnih znanj 
s področja drevesnega plezanja in vzdrževanja 
dreves v urbanem okolju ali na kratko arboristike. 
Ekipa se je v jesenskem času udeležila mednaro-
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dnega usposabljanja za drevesne plezalce/arboriste 
v okviru projekta Erasmus +. V projektu sodelujejo 
Islandija, Danska, Švedska in pa SGLŠ Postojna. 
Usposabljanje je potekalo v Postojni in se zaključilo 
z mednarodno konferenco 5. oktobra na temo arbo-
ristike in z mednarodnim tekmovanjem 6. oktobra. 
Teme na konferenci so se dotikale upravljanja 
zaščitenih dreves v Sloveniji, sodobnih pristopov 

obrezovanja dreves v urbanem okolju, o varnosti in 
zdravju pri delu in nasvetih ter posebnih tehnikah 
drevesnega plezanja. Na praktičnem delu konfe-
rence je bilo prikazano plezanje, pregled opreme, 
vzpostavljanja plezalne vrvi na drevo in predstavitve 
tehnik, ki so se poučevale v okviru projekta.

Andrej Čeč 

Slika 3: Ekipa SGLŠ Postojna (foto: A. Čeč)

Slika 2: Doskok iz drevesa ob zaključku discipline drevesnega plezanja (foto: A. Čeč)
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GDK 453(045)=163.6

LATINSKO IME
Vespa velutina Lepeletier, 1836

RAZŠIRJENOST
Vzhodna Azija, Belgija, Francija, Italija, Nizozemska,  
Portugalska, Španija, Velika Britanija 

OPIS 
Azijski sršen (slika 1) meri v dolžino 20–30 mm in je 
nekoliko manjši od domorodnega sršena (Vespa crabro). 
Po videzu je lahko prepoznaven in ga je težko zamenjati z 
drugimi vrstami sršenov. Oprsje je žametno črno/temno 
rjavo, členi zadka so rjavi z ozkimi rumenimi obrobami. Le 
četrti člen zadka je skoraj popolnoma rumenkasto oranžne 
barve. Noge so rjave z značilno rumenimi končnimi deli, 
glava je črna z oranžnorumenim sprednjim delom. Azijski 
sršen ima enoletni življenjski cikel. Matica, ki prezimi, zgodaj 
spomladi zgradi gnezdo, v katerega zaleže jajčeca in vzgoji 
prvo leglo delavk, ki se razvijejo v 30–40 dneh. Nato delavke 
prevzamejo gradnjo gnezda (slika 2) in hranjenje zaroda, 
matica pa se omeji samo na izleganje jajčec. Konec poletja 
lahko gnezdo doseže številčnost  tisoč odraslih delavk in tudi 
od več sto do več tisoč spolnih osebkov (matic in trotov). 
Ko se novi spolni osebki izležejo, zapustijo gnezdo, zgradijo 
svoja maščobna telesca in se parijo, večinoma visoko v  
krošnjah dreves. Troti po parjenju poginejo, do konca jeseni 
propadejo tudi vse delavke. Prezimujejo samo matice, in 
sicer na suhih in zavetnih mestih, v razpokah in špranjah. 
Gnezda azijskega sršena so velika (60–100 cm) in imajo 

vhodno odprtino na strani (slika 3). Po tem se razlikujejo 
od domorodnega sršena, katerega gnezda imajo odprtino po 
navadi na dnu. Glede na opažanja gnezdo azijskega sršena 
v obdobju  zmanjšanja populacije pred zimo plenijo ptice, 
kot so zelena žolna, šoja in sinice.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• odrasle živali
• gnezda

VPLIV
Vrsta pleni medonosne čebele, druge vrste čebel in opra-
ševalcev, evropske sršene in druge žuželke (slika 4).  
V Evropi azijski sršen povzroča veliko škodo v čebelarstvu. 
Ker pleni druge vrste, lahko vpliva na delovanje ekosis-
temov.  Po navadi za človeka ni nevaren, saj napade le v 
primeru vznemirjanja gnezda. Pik azijskega sršena je zelo 
boleč, pri občutljivih ljudeh lahko povzroči anafilaktični 
šok. V gozdovih lahko zelo vpliva na vrstno pestrost. 

MOŽNE ZAMENJAVE
Zelo velika osa, ki spominja le na evropskega sršena. Nekoliko 
je manjši od evropskega sršena, ki ima rjave noge, zadek je 
večinoma rumen.

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 

Slika 1: Odrasel azijski sršen (foto: By Charles J Sharp - Own work, 
from Sharp Photography, sharpphotography, CC BY-SA 4.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52006827)
Slika 2: Delavke gradijo gnezdo (foto:http://www.vespavelutina.eu/
en-us/vespa-velutina/Nests ).

Slika 3: Gnezdo azijskega sršena (foto: By Tu7uh - Own work, 
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=22522800)  
Slika 4: Azijski sršen napada čebele (foto:http://www.vespavelu-
tina.eu/en-us/vespa-velutina/Threats ).

GozdVestn 76 (2018) 9

ČE OPAZITE OPISANE SIMPTOME ALI NAJDETE ŠKODLJIVCA,
obvestite Gozdarski inštitut Slovenije (Oddelek za varstvo gozdov) ali 

o najdbi poročajte v spletnem portalu Invazivke oziroma z mobilno aplikacijo Invazivke.

Azijski sršen

Publikacija je nastala v okviru projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770), ki ga 
sofinancirajo Evropska komisija v okviru finančnega mehanizma LIFE, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije. Priprava prispevka je bila izvedena v okviru Javne gozdarske službe GIS.
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LATINSKO IME
Cryptostroma corticale (Ellis & Everh.) P. H. Greg. & S. Waller
(sinonim Coniosporium corticale Ellis & Everh.)

RAZŠIRJENOST
Sajasto odmiranje skorje izvira iz Severne Amerike. Bole-
zen je prisotna v sosednji Avstriji (2004) in Italiji (2013), 
potrdili so jo tudi v večini držav zahodne in srednje Evrope: 
v Združenem kraljestvu Velike Britanije (1945), Franciji 
(1950), Švici (2003), na Češkem (2005), v Nemčiji (2005), 
na Nizozemskem (2013). Pojavlja se tudi v Bolgariji (2014). 
V Sloveniji je še nismo našli. 

GOSTITELJI
Gostitelji so vse vrste javorov (Acer spp.), breze (Betula 
spp.) in lipe (Tilia spp.). Najbolj občutljiv je gorski javor (A. 
pseudoplatanus). Bolezen se pojavi po nenavadno dolgih, 
toplih in suhih poletjih. 

OPIS 
Gliva se pojavlja v zdravih gostiteljih kot endofit. Zato jo 
zlahka spregledamo v začetni fazi, ko povzroča odmiranje 
posameznih vej in vejic v zgornjem delu krošnje. Gliva vstopi 
v gostitelja skozi rano ali odmrlo/odlomljeno vejo. Na javorih 
z odmirajočo krošnjo in prisotnim venenjem listov moramo 
biti pozorni na luščenje odmrle skorje v obliki pravoko-
tnikov in dolgih pasov (slika 1). Pod odpadajočo javorovo 
skorjo nastaja obilna količina rjavo-črnih trosov (kot saje), 
ki jih raznaša veter (slika 2). Gliva spada med zaprtotrosnice 
(Ascomycota), vendar oblikuje le nespolne trose (konidije), 
teleomorf ni znan. Ko dež spere trose na tla, se koreničnik in 
okoliške rastline obarvajo črno. Gliva povzroča neznačilno 

zeleno-rjavo obarvanje lesa (slika 4); širi se iz lesa proti skorji. 
V normalnih razmerah je neškodljiva, v sušnem in vročinskem 
stresu pa povzroča obolenje javorov. Zato predvidevamo, da bo 
v prihodnje zaradi podnebnih sprememb bolezen pogostejša 
in verjetno jo bomo našli tudi pri nas. 

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• venenje in odmiranje krošnje,
• luščenje odmrle skorje v obliki pravokotnikov in dolgih  
 pasov (slika 1),
• obilna količina rjavo-črnih trosov pod povrhnjico skorje  
 (slika 2).

VPLIV
Vdihovanje trosov povzroča alergije pri ljudeh, tj. vnetje 
pljučnih mešičkov (ekstrinzični alergijski alveolitis). V nor-
malnih razmerah bolezen povzroča odmiranje vej. Po suhem 
in vročem poletju lahko bolezen povzroči propad celotnega 
drevesa. Povzroča obarvanje jedrovine, zato obolelo drevo 
izgubi tehnično vrednost.

MOŽNE ZAMENJAVE
Zaradi obilne količine rjavo-črnih trosov pod skorjo je 
majhna verjetnost zamenjave z drugo boleznijo. Jedrovino 
javorov lahko obarvajo tudi druge glive, ki povzročajo 
trohnobo lesa, zato obarvanje jedrovine ni specifično 
znamenje te bolezni.

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 

GDK 443(045)=163.6

Sajasto odmiranje skorje

Slika 1: Sajasto odmiranje skorje; skorja se lušči v obliki pasov 
(foto: Malcom Storey).
Slika 2: Rjavi trosi (konidiji) glive Cryptostroma corticale 
(foto: Malcom Storey)

Slika 3: Rjavi trosi (konidiji) glive Cryptostroma corticale 
(foto: Malcom Storey) 
Slika 4: Jedrovino je obarvala gliva Cryptostroma corticale 
(foto: Crown Copyright Forestry Commission).
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Slika 1: Najboljše sekačice na svetu – srebrna Ines Frančeškin (foto: M. Krejan Čokl)

S samo malo več sreče bi se slovenska repre-
zentanca gozdnih delavcev – sekačev lahko na 
začetku letošnjega avgusta iz norveške vrnila z 
naslovom svetovnega prvaka in svetovne prva-
kinje. morda je športna sreča to prihranila za 
prihodnjič, leta 2020 bo svetovno prvenstvo 
potekalo v Srbiji. Pričakovanja pred njim bodo 
zaradi letošnjih uspehov še večja. In to ne brez 
razloga. Slovenska reprezentanca je pod vod-
stvom Petra Kolarja (SiDg) in skrbnim očesom 
trenerja borisa Samca (SLgŠ Postojna) domov 
prinesla pet medalj in ekipno peto mesto, kar je 
do zdaj najboljši rezultat, dosežen na svetovnem 
prvenstvu. za bronasto medaljo pri podiranju 
drevesa, srebrno medaljo v seštevku vseh disciplin 
in zlato v štafeti smo čestitali Ines Frančeškin, 
janezu medenu pa za bron v skupnem seštevku in 
srebro pri podiranju dreves. Slovenske barve so 
zastopali Ines Frančeškin, janez meden, robert 
čuk, jure Škufca in Domen Lahajnar, ekipo pa 
sva spremljala tudi Saša Kencijan in marta Krejan 
čokl (oba gg Slovenj gradec). 

znanje in veliko treninga – dober recept za uspeh
GDK 945.26(045)=163.6

Tekmovalka in tekmovalci so bili razdeljeni v 
tri kategorije – profesionalci, mladinci do 24 let in 
ženske (ženske so tokrat na svetovnem prvenstvu 
nastopile prvič), pomerili pa so se v petih disci-
plinah: v kombiniranem rezu, natančnem rezu, 
menjavi verige z obračanjem meča, podiranju 
dreves in kleščenju.

18-letna dijakinja Srednje gozdarske in lesarske 
šole Postojna, Ines Frančeškin, si je srebro priža-
gala s skupnim seštevkom točk, pridobljenih pri 
vseh disciplinah, za podiranje drevesa je osvojila 
bronasto medaljo, za skupinsko tekmo, v kateri je 
nastopila s tremi dekleti iz drugih držav, pa zlato. 
Janez Meden se je v skupnem seštevku točk med 
posamezniki uvrstil na tretje mesto. V disciplini 
podiranje drevesa je za eno točko zgrešil zlato 
medaljo, kar je ena najboljših uvrstitev Slovencev 
na svetovnih tekmovanjih. Slovenijo je odlično 
zastopal tudi njegov dijak Domen Lahajnar, ki je 
kar nekajkrat pristal tik pod zmagovalnim odrom. 
Ne moremo (in ne smemo) tudi mimo evropskega 
prvaka Roberta Čuka, ki tokrat zares ni imel 
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Slika 2: Janez Meden je tretji najboljši profesionalni sekač na svetu. (foto: M. Krejan Čokl)

Slika 3: Slovenska ekipa s trenerjem (foto: M. Krejan Čokl)

»svojega dne«, a bi, glede na njegove dosedanje 
dosežke, lahko posegel po najvišjih mestih. Spo-
mnimo se, da je bil lani na državnem prvenstvu 
na Kopah najboljši izmed vseh reprezentantov. 

Z nastopi naše reprezentantke in reprezentantov 
smo lahko vsekakor zadovoljni. Kot že rečeno, bi se 
z nekaj tekmovalne sreče vse skupaj lahko razpletlo 
še lepše, čeprav z rezultati nikakor ne moremo biti 
nezadovoljni. Če Ines Frančeškin ne bi imela težav 
s svojo motorno žago in če Janez Meden ne bi za 
le eno točko zgrešil prvega mesta pri podiranju 

drevesa, bi na Norveškem najmanj dvakrat poslušali 
slovensko himno. Ne smemo pozabiti tudi sijajnih 
navijačev, ki so se v norveški Lillehammer podali v 
lastni režiji in s tem rešili zagato tekmovalcev, saj so 
tja odpeljali del njihove opreme, ki z letalom ne bi 
mogla potovati oz. bi to zahtevalo precej zapleteno 
reševanje birokratskih ovir in zelo visoke stroške.

Razveseljivo je, da so se naši tekmovalci v vseh 
naštetih disciplinah v manj kot enem letu – poleg 
sodelovanja na različnih lokalnih tekmovanjih – 
dvakrat pomerili tudi doma, na državnem prven-
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Slika 4: Ines Frančeškin pri podiranju drevesa 
(foto: M. Krejan Čokl)

Slika 5: Janez Meden pri natančnem rezu (foto: M. Krejan Čokl)

stvu na Kopah lani in letos v Celju v sklopu sejma 
TechExpo. V obeh primerih so se lahko pomerili 
med seboj, v Celju pa tudi z najboljšimi tekmovalci 
iz sosednjih držav. Priložnost za nabiranje znanja 
pa smo dobili tudi vsi tisti, ki pogosto skrbimo za 
izvedbo in organizacijo tekmovanj. Tudi na tem 
področju je jasno, da je Slovenija s svojim znanjem 
in razpoložljivimi kapacitetami sposobna pripraviti 
tekmovanje na svetovni ravni. Vsekakor moramo 
pritrditi direktorju SiGD Zlatku Ficku, ki je ob 
robu obeh tekmovanj zatrdil, da je to cilj, ki se 
nam nikakor ne sme zdeti preveč smel, ampak ga 
moramo dojemati kot pričakovan cilj dejavnosti, 
ki v tej smeri potekajo že nekaj let.

Za zaključek naj napišem tudi to, da so si tekmo-
valci kljub vsej pomoči velik del stroškov za udeležbo 
na tem tekmovanju krili sami. To pa nikakor ne 
more in ne sme biti recept za udeležbo naših asov 
na tekmovanjih v prihodnosti, saj predstavljajo naše 
znanje, naš izobraževalni sistem na tem področju 
in predvsem našo državo. Znanje, izobraževanje in 
pripadnost državi pa so temelji, za katere ne bi smel 
plačevati nihče, ki dela dobro in pošteno. 

Kljub vsemu smo lahko optimisti. Po prihodu 
domov je po zaslugi zares uspešnega in natančno 
koordiniranega medijskega delovanja ekipe novica 
o uspehu naših tekmovalke in tekmovalcev našla 
prostor tako rekoč v vseh medijih – od nacio-
nalne radiotelevizije, komercialnih televizijskih 
in radijskih postaj do raznih tiskanih in spletnih 

medijev. Ines Frančeškin je postala tudi ime tedna 
na Valu 202. In ker gre medijska prepoznavnost z 
roko v roki s pokrovitelji, bomo morda v Beograd 
vendarle odšli tako, kakor to počnejo v državah, s 
katerimi se tako radi primerjamo. A pot do tja je 
še dolga, čeprav so začetni kilometri, ki so vedno 
najtežji, že narejeni. In to z odliko.

Marta Krejan Čokl
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Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je v 
soboto 13. oktobra skupaj s partnerji projekta 
izvedla vseslovensko prostovoljsko akcijo pogoz-
dovanja v vetrolomu poškodovanih gozdov. V 
akciji je skupaj sodelovalo preko 400 prostovoljcev. 
Največ, okoli 170, jih je mlada drevesa sadilo v 
Kočevju, kjer se nam je pridružil tudi predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor. 

»Gozdovi zaradi naravnih ujm potrebujejo 
našo pomoč, čeprav si na dolgi rok pomagajo sami. 
Danes bomo poskušali dati svoj prispevek k obnovi 
gozdov  in ohranitvi narave«, je zbrane udeležence 
nagovoril predsednik Republike Slovenije.

Na površini okoli pet hektarjev gozdov smo 
posadili skupno 10.000 sadik gozdnega drevja - 
smreke, macesna, bukve, gorskega javorja, češnje 

V okviru vseslovenske prostovoljne akcije pogozdovanja smo 
pomlajevali naše gozdove

GDK 945.27(497.4)(045)=163.6

Slika 1: Na Ravniku pri Logatcu se nam je pridružila večja skupina študentov Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani. (foto: arhiv SiDG)

in jerebike. Najbolj obsežna akcija je potekala 
na Kočevskem, kjer je bilo posajenih okoli 3.100 
mladih dreves, in na Lovrencu ter Ribnici na 
Pohorju, kjer smo posadili 3.200 sadik. Na Rav-
niku pri Logatcu smo posadili 1.500 sadik, na 
Trnovem v novogoriški občini in v Podkraju nad 
Ajdovščino pa skupaj 2.100. 

V Kočevju je sadilo okoli 170 prostovoljcev, 
med njimi so bile  tudi večje skupine taborni-
kov in skavtov. Na Pohorju je na obeh lokacijah 
pogozdovalo skupaj okoli 90 prostovoljcev, v 
Logatcu preko 80, na lokacijah Trnovo in Pod-
kraj pa skupaj okoli 80 ljudi. S sajenjem dreves je 
vsak po svoje prispeval k ohranjanja gozdov za 
prihodnje rodove.
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Slika 3: Posadili smo več kot 10.000 sadik mladega drevja, med katerimi so prevladovale sadike smreke. (foto: 
arhiv SiDG)

Slika 2: H krepitvi zavesti o pomenu pogozdovanja in ohranjanja gozdov je s svojo udeležbo na pogozdovanju 
pomembno prispeval tudi predsednik države Borut Pahor. (foto: arhiv SiDG)
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Slika 4: V Kočevju, kjer je sadil tudi predsednik države, se je zbralo preko 170 prostovoljcev, tako da je sadik 
kmalu zmanjkalo. (foto: arhiv SiDG)

Organizirano so se nam pri obnovi poško-
dovanih gozdov pridružili predstavniki Zavoda 
za gozdove Slovenije ter člani Zveze tabornikov 
Slovenije in Združenja slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov. Na Pohorju so nam pomagali 
dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor 
ter Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, na Rav-
niku pri Logatcu pa skupina študentov gozdarstva 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na 
Trnovem in pri Logatcu so pogozdovali tudi člani 
Slovenskega Geocaching kluba. 

Namen akcije pogozdovanja, ki smo jo poi-
menovali »Pomladimo gozdove«, je tudi okrepiti 
zavedanje o pomenu slovenskega gozda in njegove 
hitre obnove predvsem zaradi trenda ponavlja-
jočih se naravnih ujm v zadnjih letih. Gozd ima 
namreč poleg lesa še vrsto drugih vlog, ki se 
kažejo v njegovem okoljskem, ekosistemskem, 
biotskem, kulturnem, zgodovinskem, krajinskem 

in zdravstvenem pomenu. 
»Skrb za gozdove sodi med primere medgenera-

cijskega sodelovanja. Gozdove, s katerimi gospoda-
rimo danes, so namreč osnovali in negovali že naši 
predniki. Zato je naša naloga in odgovornost, da 
gozdove obnavljamo in negujemo tako, da bodo tudi 
prihodnji rodovi  deležni vseh njihovih pozitivnih 
učinkov za življenje v naravnem in zdravem okolju«, 
je ob akciji pogozdovanja izpostavil Zlatko Ficko, 
glavni direktor SiDG.

S to akcijo smo začeli obnovo državnih gozdov, 
ki bo trajala več let. Po načrtu obnove bomo morali 
s sadnjo obnoviti več kot 150 hektarjev gozdov 
in posaditi okoli pol milijona sadik. Skupna 
površina za obnovo (naravna obnova in obnova 
s sadnjo) sicer v državnih gozdovih znaša več kot 
2.200 hektarjev.

mag. Katarina Stanonik Roter in Suzana Rankov
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Slika 6: Na Trnovem nad Novo Gorico je udeležence, ki so se dan odločili preživeti v naravi, za trud nagradilo 
toplo sončno vreme. (foto: arhiv SiDG) 

Slika 5: Posebej smo bili veseli, da sta se nam na Pohorju pridružili skupini mariborskih in koroških dijakov. 
(foto: arhiv SiDG)
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Letna srečanja mednarodnega združenja Prosilva 
Evropa tečejo že vrsto let, vsako leto so v drugi 
državi. Letos je potekalo od 20. do 23. junija v 
Weimarju v Nemčiji. Na srečanjih organizatorji 
pripravijo zanimive strokovne ekskurzije, vsakič 
pa je tudi seja vodstva, na kateri udeležencem 
predstavijo poročilo o delovanju ter smernice 
za program. Pro silva Evropa trenutno šteje 27 
držav v različnih oblikah nevladnih organizacij. 
Skupno poslanstvo je razvoj in popularizacija 
sonaravnega in ekonomičnega gospodarjenja z 
gozdovi. Združenje Pro silva Evropa bo priho-
dnje leto praznovalo 30 letnico obstoja. Jubilejno 

tradicionalno srečanje mednarodnega združenja Pro silva 
evropa 2018

GDK 971(045)=163.6

srečanje ob 30 letnici bo v Sloveniji, kjer je bilo 
ustanovljeno leta 1989. Ta odločitev je bila spre-
jeta na lanskem srečanju v Romuniji na predlog 
predstavnikov Prosilve Slovenija. 

Na predvečer, ko se zbirajo udeleženci, gostitelji 
tradicionalno pripravijo ogled mesta srečanja 
in prijateljsko druženje. Mnogi, ki se srečanj 
večkrat udeležijo, so že stari znanci in se temu 
primerno prijateljsko pozdravijo. Letos smo si na 
predvečer uradnega srečanja ogledali gostiteljsko 
mesto, znameniti Weimar, ki je znan kot zibelka 
nemške demokracije in mnogih arhitekturnih ter 
zgodovinskih znamenitosti

Slika 1: Mestna hiša v Weimarju (foto: T. Lesnik)
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gozd v Webichtu blizu Weimarja,  

21. junij 2018 

Prvega dne so nas organizatorji peljali v Webicht, 
nedaleč od Weimarja, kjer smo si ogledali 124 
hektarov veliko gozdno površino s sestoji hrasta, 
javorja, belega gabra, lipe, divje češnje in jesena. 
Letna povprečna količina padavin je 570 mm in 
srednja letna temperatura 8,3 stopinje Celzija.Ti 
gozdovi so nekoč služili za lov meščanom Wei-
marja, danes pa so gozdovi odprti za javnost, pred-
vsem za rekreacijo. Tu so panjevsko gospodarili 
že v srednjem veku. Znan rek gozdarja Wilhelma 
Eberleina iz leta 1618: »Gozd v Webichtu je zdaj 
star 8 let in mora rasti še 8 let, da ga bomo lahko 
posekali«. Leta 1651 so začeli s preoblikovanjem 
v baročni lovski gozd z zvezdastim sistemom 
poti v njem. Leta 1900 pa so gozd odprli za 
rekreacijske potrebe meščanov Weimarja. Lesna 
zaloga je od leta 1945, ko je znašala približno  
90 m3 na hektar, narasla na 273 m3 na hektar v letu 
2014. V gozdu se poleg drugih odvija zanimiva 
oblika rekreacije, »gozdno slikarstvo«. Poleg 
sprehajalcev, kolesarjev, tekačev, lahko vidiš tudi 
umetnike, ki jih pri ustvarjanju navdihujejo lepote 

narave. Gospodarjenje v gozdu je sonaravno.  
V gozdu puščajo veliko mrtve lesne mase. Zelo si 
prizadevajo za stalen stik z obiskovalci gozda in 
upoštevajo njihova mnenja in predloge.

Slika 3: Mestni gozd v Webichtu (foto: T. Lesnik) 

Slika 2: Mestni gozd v Webichtu (foto: T. Lesnik)
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gozdna uprava eibenstock v zahodnem 

rudogorju, 22. junij 2018 
V sklopu enovite gozdne uprave gospodarijo s 
pribl. 26.000 ha gozdov (320 – 1020 m n.m.v.), od 
tega je kar 81 % državnih. Njihovo delo združuje 
vse vidike gozdarstva od gojenja gozdov, ohra-
njanja narave do gradnje gozdnih prometnic, 
sečnje, spravila in prodaje gozdnih sortimentov. 
Zaposlujejo 34 delavcev v upravi in državnih 
gozdarjev, 55 gozdnih delavcev in izobražujejo 
12 gozdarskih pripravnikov.

Sedanje gozdarsko vodstvo je delo prevzelo po 
spremembah leta 1990. Letni etat na upravi znaša 
pribl. 10 m3 na hektar, oziroma 89 % prirastka. 
Večji delež površine gozdov je vključen v naravni 
park „Westerzgebirge-Vogtland“, upravljajo še 11 
gozdnih rezervatov in 43 naravnih spomenikov. 
Kar 60 % površine gozdov je v zlivnem območju 
zaščitenih vodnih virov. Zaradi enomernih gozdov 
jih pestijo naravne ujme, kar 55 % poseka so 
sanitarne sečnje. 

Vendar so v zadnjih 25 letih dosegli precejšen 
premik na bolje v zgradbi gozdov. Pred tem so 
prevladovali precej enomerni čisti gozdovi smreke, 
ki so jih želeli spremeniti v raznodobne in mešane. 
Zanimivo je, da so ob prevzemu uprave obiskali 
Slovenijo in povzeli tudi nekatere naše rešitve, 
predvsem pa s primeri dobre prakse potrdili svojo 
odločitev. Leta 1990 je bilo na celotni površini 
gozdne uprave le 5 % raznomernih gozdov, zdaj 
pa obsegajo že skoraj polovico gozdne površine. 
Še večji premik so dosegli pri drevesni sestavi, 
razširjenosti in preraščanju mladja. Tako je okre-
vanje gozdov po naravnih ujmah značilno hitrejše. 

Poleg postopne premene sestojev s strukturnim 
redčenjem so značilno spremenili lovni režim. 

Z zniževanjem gostot jelenjadi in srnjadi so 
pred petnajstimi leti dosegli naravno pomlaje-
vanje bukve brez kolektivne zaščite, z nadaljnjim 
povečevanjem odstrela pa pred desetimi leti še 
jelke. S tem so praktično izničili letne škode po 
divjadi zaradi lupljenja in objedanja  v obratu, ki so 

Slika 4: Gozdna uprava Eibenstock, začetni stadij premene (foto: J. Diaci)
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Slika 5: Gozdna uprava Eibenstock, napredujoča premena (foto: J. Diaci)

prej znašale pribl. 3 milijone EUR. V letu 2016 je 
znašal delež svežih poškodb zaradi lupljenja manj 
kot 1 %, delež objedenosti mladja pa je bil nižji od  
5 %. Po njihovih ocenah je to mogoče doseči pri 
gostotah jelenjadi pod 1 kos na ha. Veliko sečnje 
opravijo s stroji v kombinaciji z motomanualno 
sečnjo. Sečnospravilne poti so na razdaljah 30 m, 
s čimer so poškodbe tal sorazmerno majhne. 

Na terenu smo si ogledali dokaj enomerne 
smrekove mlajše debeljake, kjer izvajajo prvo 
stopnjo premenilnega redčenja s podsaditvijo 
ali podsetvijo jelke in bukve (slika 1). Uspeh 
podsaditve je presenetljivo visok (90 %). Za 
podsetev so razvili lastni sejalnik. Zadnji deset let 
v obratu letno podsejejo od 15 do 60 ha z jelko, 

bukvijo in javorom. Zaradi zakisanosti tal so v 
preteklosti izvajali tudi apnenje. Sledil je ogled 
več naprednejših stopenj premene, kjer so po 
25-letih postopne premene že lepo vidni obrisi 
raznodobnega mešanega trajnega gozda smreke, 
bukve, jelke, jerebike in gorskega javorja. Zadnji 
sestoj je bil eden redkih z ohranjeno drevesno 
sestavo iz preteklosti. Pred leti je bila zasnova 
precej enomerna, danes se s premenilnim redče-
njem postopno približujejo ciljni zgradi trajnega 
gozda, ki za celoten obrat znaša 45 % smreke, 20 % 
bukve, 20 % jelke in 15 % macesna, bora, javorja 
in drugih vrst s sorazmerno visoko lesno zalogo 
(300 - 500 m3 na hektar).
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gozdno posestvo beichlingen, 23. junij 
2018 

Posestvo Beichlingen obsega približno 600 ha 
gozdov in se nahaja v bližini isto-imenske vasi v 
zvezni deželi Turingiji. Lastnik posestva je zasebno 
podjetje »Hatzfeldt-Wildenburg'sche Verwaltung« 
ki ima skupaj v lasti 15.058 ha gozdov. Gozdovi so 
čudoviti raznodobni sestoji  z mešano drevesno 
sestavo, kakovostnimi sortimenti ter naravnim 
pomladkom v spodnji plasti. Med drevesnimi 
vrstami prevladuje bukev (42%), pojavljajo pa 
se še druge vrste: smreka (13 %), hrast (11%), 
macesen (7%), javor (9%), jesen (9%), bor (6%) 
ter ostali listavci (lipa, brest,… 3%). Mešana dre-
vesna sestava in visok delež plemenitih listavcev 
nakazujeta, da je bilo v preteklosti razmeroma 
malo objedanja po divjadi. 

V povojnem obdobju so mešane sestoje začeli 
spreminjati v monokulture iglavcev (predvsem 
smreke). Ti ostanki so vidni še danes (slika 5) 
Kljub temu se je ohranil velik del mešanih listna-
tih sestojev iz katerih so v zadnjem desetletju 
odstranili del odraslega sestoja in tako spodbudili 
naravno pomlajevanje.

Od leta 2012 naprej, ko so posestvo kupili, z 
njim gospodarijo na sonaraven način in skušajo 
čim bolj posnemati procese, ki se odvijajo v naravi. 
Glavno vodilo jim predstavljajo naslednji cilji:
• Ohranjanje in vzpostavitev mešanih sestojev s  
 pomočjo naravnega pomlajevanja in sadnje  
 kjer je to potrebno.
• Stalna nega in redčenje v vseh razvojnih fazah  
 – s tem želijo zagotoviti kakovostne in zdrave  
 sestoje. 
• Proizvodnja kvalitetnega lesa večjih dimenzij  
 vseh drevesnih vrst.
• Uravnavanje populacije srnjadi in jelenjadi v  
 dobro gozda.
• Vključevanje ekoloških principov v gospodar- 
 jenje z gozdovi (vzdrževanje biotopov in  
 ohranjanje vrst).

Ukrepe načrtujejo na dolgi rok. S čim manj 
posegi v gozdni prostor želijo realizirati načrte 
in upravičiti svoje investicije. V ta namen tudi 
redno, vsakih 10 let, izvajajo monitoring gozdov 
in spremljajo strukturo in količino poseka. Sečnja 
poteka predvsem s harvesterji, sečnospravilne 
poti so med seboj oddaljene 40 m. Kjer je naravna 

Slika 6: Gozdno posestvo Beichlingen, ostanki monokulture iglavcev (foto: K. Sever)

Gozdarstvo v času in prostoru
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Slika 7: Gozdno posestvo Beichlingen, lovska preža (foto: K. Sever)

obnova otežena, sadijo in sejejo naravne drevesne 
vrste (predvsem jelko in plemenite listavce). Seme 
proizvedejo sami, iz svojega gozda.

Posebej pomembno poglavje jim predstavlja 
lov (slika 6). Pravijo, da lovijo v dobro gozda, saj 
prevelike populacije divjadi z objedanjem mladja 
onemogočajo pomlajevanje sestojev. Lovijo sami in 
s pomočjo gostujočih lovcev, ki so običajno lokalni 
prebivalci, združeni v lovski organizaciji. Lov s 
preže kombinirajo s t.i. pogonom, ki ga izvajajo 
s pomočjo psov in predvsem v jesensko-zimskem 
času. Takšen način lova trenutno predstavlja 
40 % odlova in se zaradi raznomerne strukture 
gozda (intenzivno pomlajevanje in posledično 
slaba vidljivost, ki otežuje lov s preže) povečuje. 
Pogon je po mnenju nekaterih strokovnjakov 
najbolj primerna oblika lova, saj posnema procese 
v naravi (npr., ko plenilci lovijo svoj plen). Ker 
običajno traja največ 3 ure ter 1 krat do 2 krat na 
leto, predstavlja tudi manj stresa za divjad.

Minimalna velikost gozda, ki omogoča lastni-
štvo nad odlovom, je 75 ha. To pomeni, če divjad 
ustreliš v svojem gozdu, ki meri več kot 75 ha, je 
le ta tvoja last. Na koncu vsakega leta poročajo 

vrstno in starostno strukturo odlova. Po nakupu 
gozda, leta 2012, so ugotovili, da je populacija 
divjadi previsoka in jim povzroča škodo v gozdu, 
zato so prva tri leta izvajali bolj intenziven odstrel 
(20 kosov/100 ha/leto). Sedaj, ko je divjadi manj 
izvajajo nižji odstrel (10 kosov/100 ha/leto). Ker 
izvajajo reden odstrel ni potrebe po ograjevanju 
površin. Izračunali so, da zaradi neuporabe ograj 
na leto prihranijo od 120 do 150 €/ha.

Sonaravno gospodarjenje z gozdovi gre z roko 
v roki z ohranjanjem narave. Saj s tem, ko zagota-
vljajo stalno pokritost z gozdom, mešanje naravnih 
drevesnih vrst, naravno pomlajevanje, sečnjo 
posameznih dreves, ohranjanje tal in gozdnega 
roba, pestro vrstno sestavo, ohranjanje habitatnih 
in odmrlih dreves in ekosistemu prilagojen lov, 
prav tako pozitivno vplivajo na ohranjanje narave. 
V ta namen so skupno 19 ha gozdov izločili iz 
gospodarjenja in jih prepustili naravnemu razvoju. 
Količina odmrlega drevja debelejšega od 20 cm 
trenutno predstavlja 10 m3/ha.

Gozdarstvo v času in prostoru



GozdVestn 76 (2018) 9372

za zaključek 
Kaj bi o vtisih s strokovnih ekskurzij na letnem srečanju Prosilva Evropa nedvomno najprej povedali? 

Videli smo mnogo res zanimivih gozdnogojitvenih primerov. Nedvomno so naredili vtis učinkovita 
premena enomernih smrekovih sestojev v gozdni uprava Eibenstock v bolj naravne mešane oblike, 
učinkovito lovno ukrepanje na gozdnem posestvu Beichlingen, s katerim so omogočili naravno 
obnovo sestojev. Vtis pa je naredilo tudi tesno sodelovanje gozdarjev z javnostjo pri gospodarjenju 
z mestnim gozdom v Webichtu. 

Mag. Kristina Sever
Prof. dr. Jurij Diaci

Tone Lesnik 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Društvo lastnikov gozdov Sopota – Laško vsako 
leto izvede vsaj eno strokovno ekskurzijo za svoje 
člane. Zavedamo se, da je spoznavanje različnih 
vrst gospodarjenja z gozdovi v teh hitro se spre-
minjajočih klimatskih pogojih in v času velikih 
naravnih ujm in nesreč vitalnega pomena za 
ohranjanje in kvaliteten razvoj gozdarstva, ki le 
na ta način lahko prinaša dolgoročne koristi tako 
lastnikom gozdov in širši javnosti ob istočasnem 
ohranjanju naravnih danosti našega okolja.

Letos smo se skupaj odpravili na pot v Nem-
čijo v Bavarsko deželo, udeleženci iz Zavoda 
za gozdove Slovenije, Prosilve Slovenije, Kluba 
oglarjev Slovenije in Društva lastnikov gozdov 
Sopota – Laško. V tridnevni ekskurziji smo si 
v bogatem programu najprej ogledali muzej 
gozdarstva v St. Oswaldu in obiskali center 
Hans Eisenmann-Haus v kraju Lusen, kjer 
smo spoznali primere dobrih praks turistične 

Visoko priznanje revirnemu gozdarju
GDK 945.26(045)=163.6

Slika 1: Bavarski gozd po ujmi (foto: J. Prah)

in rekreacijske infrastrukture in koncept upra-
vljanja z obiskovalci. Naslednji dan nas je pot 
vodila na ogled gorskih smrekovih gozdov, ki so 
bili po veliko površinski gradaciji podlubnikov 
prepuščeni naravnemu razvoju in predstavljajo 
svojevrstno učilnico v naravi, saj prikazujejo 
naravno regeneracijo gozdnega ekosistema po 
večji motnji brez posredovanja človeka. Blizu 
vasi Mauth smo si ogledali način gospodarjenja 
z gozdovi v robni coni parka, v kateri izvajajo 
predvsem ukrepe za preprečevanje širjenja 
podlubnikov v okoliške gozdove. Uspešno 
znajo gospodariti z divjadjo. Pokazali so nam 
načine za odvzem jelena in divjega prašiča iz 
gozdnega prostora.

Posebna izkušnja je bila obisk fakultete za 
gozdarstvo univerze v Freisingu , kjer nam je  
Prof. Dr. Erwin Hussendörfer predstavil razvojne 
aktivnosti gozdarske stroke in nas povedel v 

Gozdarstvo v času in prostoru
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vzorčne gozdne sestoje, ki jih skrbno načrtu-
jejo in upravljajo. V veliko veselje in čast nam 
je bilo tudi dejstvo, da nam je praktične vidike 
upravljanja in gospodarjenja z gozdom predsta-
vljal revirni gozdar gospod Peter Langhammer, 
ki je svoja začetniška znanja pridobival prav 
v slovenskih gozdovih, ki jih redno obiskuje 
že vrsto let. V dialogu z našimi gozdarji in v 
sodelovanju s strokovnimi inštitucijami je razvil 
lasten koncept delovanja in na svojem področju 
dosega zavidljive rezultate. Njegov trud, znanje 
in rezultate je prepoznala tudi širša javnost.

Bavarsko deželno ministrstvo za okolje, 
zdravje in varstvo potrošnikov je gospodu Petru 
Langhammerju, revirnemu gozdarju področja 
Eichelberg, podelilo priznanje za krepitev stan-
dardov na področju varstva okolja. Langhammer 
že dvajset let skrbi za 220 hektarjev veliko gozdno 
področje, od leta 2002 dalje pa v gospodarjenje 
z gozdovi premišljeno uvaja smernice tako 
imenovanega ekološkega gozdarjenja. 

Slika 2: Učni gozd univerze v Freisingu (foto: J. Prah)

Slika 3: Gozd prepuščen roki narave (foto: J. Prah)
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V svoji obrazložitvi je ministrstvo zapisalo, da 

je gospod Langhammer v dvajset let dolgi karieri 
vodje omenjenega gozdarskega revirja vzpostavil 
visoka merila ekološkega in trajnostnega gospo-
darjenja z gozdovi. S svojim delom in metodami 
je hkrati dokazal, da se ekološko in sonaravno 
naravnano upravljanje ter ekonomsko donosna 
izraba gozdov nikakor ne izključujeta. Peter 
Langhammer izhaja iz globokega prepričanja, 
da je s strokovnostjo in krepitvijo kompetenc 
za bolj trajnostno upravljanje z gozdovi moč 
doseči pomembne rezultate. V priznanje slednjih 
ter v zahvalo za svoje dosedanje delo je prejel 
bavarsko zvezno medaljo za vidne zasluge na 
področju varstva okolja.

Peter Langhammer opozarja, da je polo-
vica vseh živalskih vrst, živečih na območju 
Nemčije, na tak ali drugačen način odvisnih 
od odmrlega lesa. Številnim vrstam živali, 
rastlin in gliv namreč odmrli les nudi življenjski 
prostor. Obenem prst, ki nastaja iz odmrlega 

Slika 5: Obora za izvršitev odstrela na divjega prašiča (foto: J. Prah)

Slika 4: Gospodarjenje za namen odmrle lesne mase 
(foto: J. Prah)
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lesa, sooblikuje gozdna tla, ta pa so posledično 
svojevrsten zbiralnik vode, na katerega lahko 
ljudje pomembno vplivamo. V dandanašnjem 
času, ko naš planet pestijo klimatske spremembe 
z vročimi poletji in manjšo količino padavin, je 
to zavedanje še toliko bolj pomembno. Prav iz 
zgoraj omenjenih razlogov boste v Langham-
merjevem revirju našli na tleh ležeče krošnje 
dreves ali stoječe spodnje dele debel. Če je 
bilo po tradicionalnih načelih gozd potrebno 
namreč do potankosti očistiti, je gozdar Lang-
hammer prepričan, da prav odmrli les zagotavlja 
nadaljnjo vitalnost ter stabilnost, hkrati  pa tudi 
donosnost gozda. 

Udeleženci strokovne ekskurzije smo imeli 
priložnost in čast gospoda Langhammerja 
spoznati osebno ter se seznaniti z metodami, 
ki jih uvaja. Hvaležni za nova spoznanja, ki 
bodo zagotovo dobrodošla tudi pri našem delu, 
gospodu Petru Langhammerju tudi mi čestitamo 
ob prejemu visokega priznanja. 

Marija Imperl in Jože Prah

Slika 7: Gozd in voda v skupni povezavi po ujmi (foto: J. Prah)

Slika 6: Gospodajenje po principu Mlinškove šole 
(foto: J. Prah)
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Slika 10: Udeleženci ekskurzije (foto: J. Prah)

Slika 8: Gozd pod uspešno taktirko P. Langhammerja 
(foto: J. Prah)

Slika 9: Peter Langhammer (foto: J. Prah)
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Uvodnik

Tako kot so raznovrstni slovenski gozdovi, so 
raznovrstna tudi naša pričakovanja, potrebe  
in želje do njih
V večini evropskih držav je odnos ljudi do dobrin in storitev gozda podrobno 
opisan v nacionalnih gozdnih programih. To so pomembni strateški dokumenti, 
ki morajo nastati z dobro zasnovanim komunikacijskim načrtom, v katerem je 
ključna organizacija participacijskega procesa. Skozi takšen proces imata laična 
in strokovna javnost možnost izraziti svoja pričakovanja o gozdu in gozdarstvu. V 
Sloveniji je bila pred enajstimi leti v Državnem zboru sprejeta Resolucija o naci-
onalnem gozdnem programu. Od takrat se je v naših gozdovi veliko spremenilo, 
predvsem so ga zaznamovale številne ujme in reorganizacija gozdno-lesne verige. 
Spremenil se je odnos ljudi do gozda, pa tudi odnos lastnikov gozdov do njihove 
lastnine. V tej številki preberite o pričakovanjih Slovencev glede rekreacijske vloge 
gozda in o prostem dostopu oz. vstopu v gozd. S prostim dostopom v gozd se je 
strinjalo 83 % anketirancev, se je pa delež tistih, ki se s tem ne strinjajo, večal, če 
so živeli na podeželju in če so bili večji lastniki gozdov. Lastniki z več kot šestimi 
hektarji gozda so pogosteje nasprotovali prostemu dostopu v njihove gozdove, kot 
pa se s tem strinjali. Zanimivo bi bilo poznati njihove razloge. Ali gre zgolj za dru-
gačno dojemanje lastnine ali pa se z velikostjo gozdne posesti povečujejo konfliktne 
situacije med različnimi uporabniki gozda?

Ne spreminja pa se samo odnos do gozda, ampak tudi naša vpetost v globalne 
tokove. Raziskovalci opozarjajo, da je skupaj z globalno trgovino in selitvami ljudi 
tudi vse pogostejši vnos živalskih in rastlinskih vrst na zanje nova območja. Proces 
ni nov, je pa v zadnjih letih postal bistveno intenzivnejši zaradi vse hitrejših možno-
sti transporta. Ti tujerodni organizmi pogosto nimajo naravnih sovražnikov in se 
zato lahko precej hitro širijo ter tako spreminjajo naravno ravnovesje. Raziskovalci 
ocenjujejo, da je v prihodnosti njihov vpliv na naše gozdove neizogiben, omiliti ga 
je mogoče le z vzdrževanjem vrstno pestrega in vitalnega gozda.

Pred vami je zadnja številka revije Gozdarskega vestnika v letu 2018. Naslednje 
leto bo revija dopolnila 77 let. Ob tej priložnosti se v imenu uredniškega odbora 
zahvaljujem vsem podpornikom revije: bralcem, avtorjem, recenzentom in vsem 
organizacijam, ki poleg naročnikov revijo tudi finančno podpirate. Trudili se bomo, 
da boste tudi v prihajajočem letu lahko brali o številnih novih strokovnih in tudi 
znanstvenih odkritjih na gozdarsko-lesarskem področju in da boste lahko preko 
Vestnika svoje novo znanje delili s kolegi, kar je tudi glavni namen naše skupne 
gozdarske revije – izmenjava oz. širjenje idej o različnih strokovnih vsebinah, oza-
veščanje javnosti o pomenu gozda in gozdarstva ter našim zanamcem opisati čas 
in dogodke, ki so vplivali na naše odločitve.

Dr. Mitja SKUDNIK
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Znanstvena razprava
GDK 907.2(497.4)(045)=163.6

Rekreacijske navade Slovencev v gozdu, njihove preference do 
dobrin in storitev gozda ter podpora prostemu vstopu v gozdove: 
nacionalna javnomnenjska raziskava
Slovenes' recreational habits, their preferences towards forest goods and services and 
support for free access to forest lands: nation-wide public survey

Anže JAPeLJ 1, Špela PLANINŠeK2

Izvleček:
Japelj, A., Planinšek, Š.: Rekreacijske navade Slovencev v gozdu, njihove preference do dobrin in storitev gozda 
ter podpora prostemu vstopu v gozdove: nacionalna javnomnenjska raziskava, Gozdarski vestnik, 76/2018, 
št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Z javnomnenjsko poizvedbo na nacionalni ravni smo zbrali podatke o rekreacijskih navadah Slovencev,  njihovi 
zaznavi pomembnosti izbranih dobrin in storitev gozda ter podpori prostemu vstopu v gozdove. S spletnim an-
ketiranjem smo zbrali odgovore 801 posameznika, vzorca, ki je za populacijo polnoletnih Slovencev po starostni 
in spolni strukturi reprezentativen za celotno populacijo. S pomočjo preproste frekvenčne analize smo določili 
najbolj (sprehod in pohod) in najmanj (lov) pogoste aktivnosti v gozdu. Pri pomembnosti dobrin in storitev 
gozda smo razkrili znatno raznolikost preferenc in opredelili, da sta v primeru uravnalnih, oskrbovalnih in 
habitatnih storitev gozda po dve skupini anketirancev, ki jim pripisujeta različen pomen, v primeru kulturnih 
storitev pa so štiri skupine. Le-te smo dodatno opredelili s pomočjo socio-demografskih značilnosti. Ugotovili 
smo tudi, da obstaja večinska podpora prostemu vstopu v gozd, vendar se zmanjšuje pri tistih, ki živijo v manjših 
naseljih, in tistih, ki imajo več gozda.
Ključne besede: anketiranje, dobrine in storitve gozda, javno mnenje, rekreacija v gozdu, multivariatna stati-
stična analiza, Slovenija

Abstract:
Japelj, A., Planinšek, Š.: Recreational Habits of Slovenians, Their Preferences Towards Forest Goods and Services 
and Free Access to Forest Lands: Nation-wide Public Survey, Gozdarski vestnik (Professional Journal of Fore-
stry), 76/2018, vol 10. In Slovenian, abstract and summary  in english, lit. quot. 18. Translated by Breda Misja, 
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic
With public enquiry on the national level, we acquired the data on recreational habits of Slovenians, their 
perception of the selected forest goods and services importance, and support to the free access to forests. With 
internet survey we gathered the answers of 801 individuals, a sample that is, according to the age and gender 
structure of the adult Slovenian population, representative for the whole population. Using simple frequency 
analysis, we determined the most common (walking and hiking) and the least common (hunting) activities in 
the forest.  Regarding the importance of forest goods and services, we revealed a considerable heterogeneity of 
preferences and, in the case of regulating, provision, and habitat ones, determined the existence of two groups 
of respondents; they ascribe them the importance in different ways. In the case of cultural services, there are 
four groups. These were additionally profiled by the socio-demographic characteristics. We also found there 
is a majority support for free access to forests, but it decreases with those who live in smaller settlements and 
those who own larger forests. 
Key words: public survey, forest goods and services, public opinion, recreation in forest, multivariate statistical 
analysis, Slovenia

1 dr. A. J., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine. Večna pot 2, 
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, anze.japelj@gozdis.si 
2 mag. Š.P., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine. Večna pot 2, 
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, spela.planinsek@gozdis.si 
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Narava, zeleno okolje in tudi gozdovi so pomembna 
prvina slovenske identitete, ki jo je vredno ne samo 
ohraniti, temveč tudi razvijati, predvsem v pomenu 
krepitve blaginje. To poleg Vizije Slovenije 2050 
(Vizija …, 2018) obravnavata tudi Strategija trajno-
stne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki naravo 
izpostavlja kot enega skritih potencialov razvoja 
turizma (Strategija trajnostne …, 2018), in Strategija 
za biotsko raznovrstnost eU do 2020 (Strategija 
za …, 2018), ki predlaga uresničevanje koncepta 
storitev ekosistemov kot enega ključnih orodij za 
zagotavljanje trajnosti gospodarjenja z ekosistemi.

1.1 Mnogotere potrebe ljudi
1.1 Variety of people's needs

Gozd pokriva precejšen del države, zato je razu-
mljivo, da je ključen del 'zelene Slovenije' in smiseln 
vzvod za večjo kakovost življenja. Kako pomemben 
je v resnici za življenje Slovencev, lahko nemalokrat 
zasledimo v medijih, ki obveščajo o trenjih med 
obiskovalci gozdov in lastniki. Predvsem pomladi 
in jeseni interesi obeh skupin očitno trčijo, saj 
obilica gobarjev, nabiralcev kostanja in rekreativ-
cev pogosto lastnikom otežuje delo v gozdovih 
ter včasih posega v njihove priložnosti, da bi tudi 
sami uživali več kot le koristi lesa. Hkrati je gozd 
v tem pomenu drugačen od drugih elementov 
krajine. Zakon o gozdovih (Ur. l. RS št., 30/93 
z dopolnitvami) namreč dovoljuje vstop v gozd 
vsakomur in tako nadaljuje tradicijo zaznavanja 
gozdov kot skupnega dobra (Šmid Hribar in sod., 
2018) – kar vsekakor je –, vendar je ob tem treba 
upoštevati, da tovrstna ureditev nalaga lastnikom 
gozdov veliko odgovornost, na kar je v nedavnem 
TV-intervjuju opozoril trenutni predsednik Zveze 
lastnikov gozdov Marjan Hren (Sredin gost …, 
2018). Gospodarjenje z gozdom je ob prisotnosti 
sprehajalcev, včasih neprimerno parkiranih avto-
mobilov in iskalcev različnih adrenalinskih doživetij 
lahko pred izzivom, kako upoštevati tudi njihove 
želje in potrebe po preživljanju kakovostnega časa 
na prostem. Slednje namreč ni trivialno, saj gibanje 
na svežem zraku, stik z naravo in uživanje podobe 
zelenja blagodejno vpliva na človekovo počutje in 
posledično zdravje (van den Bosch in sod., 2018; 

van den Bosch, 2017). To poudarja tudi Resolucija o 
prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 
(Resolucija …, 2015), ki predvsem v poglavjih o 
potrebah po gibanju odraslih poudarja pomen 
razvoja brezplačnih možnosti za telesno dejavnost 
v naravi in izpostavlja dejstvo, da je v Sloveniji obilo 
površin, kjer je to mogoče opravljati – planinske, 
pohodne, sprehajalne in kolesarske poti ter naravna 
kopališča. Niza tudi povsem specifične ukrepe, kako 
več takih površin vzdrževati in jih približati družbi.

Očitno je, da obstajajo sistemske pobude 
različnih sektorjev, ki gozd dojemajo kot orodje 
za doseganje ciljev, vendar pa te problematike ne 
obravnavajo podrobneje v pomenu usklajevanja 
potreb različnih skupin deležnikov, ki jih pobude 
naslavljajo. Ob jasno opredeljenih ciljih turizma 
za krepitev obiska in očitnih zdravstvenih koristih 
preživljanja prostega časa v naravi, kar želi država 
še pospeševati, je mogoče pričakovati še več poten-
cialnih konfliktov med različnimi 'uporabniki' 
gozda. V nekaj točkah so te izzive obravnavale 
skupine, ki so v procesu ustvarjanja Vizije Slove-
nije 2050 razpravljale o strateških usmeritvah za 
uresničevanje vizije (Vizija …, 2018). V poglavju 
o uspešnem sistemu upravljanja z naravnimi viri 
sta namreč izpostavljeni dve usmeritvi:
•	 »usposobiti	 kompetenten	 strokovni	 kader	 
	 ter	nadgraditi	znanje	o	delovanju	ekosistemov	 
	 (izboljšati	 povezavo	 med	 strokovnjaki	 in	 
	 upravljavci,	 vpeljati	 ekosistemski	 pristop	 pri	 
	 upravljanju	z	naravnimi	viri),	in
•	 pametno	prostorsko	usklajevati	različne	potrebe	 
	 in	 želje	 različnih	 sektorjev;	 doseči	 dogovor	 o	 
	 razmejitvi	med	javnim	interesom	in	pravicami	 
	 iz	zasebne	lastnine	(prostor	kot	vir)«.
Velik korak k medsebojnemu razumevanju in 
spoštovanju zasebne lastnine v naravi je vsekakor 
tudi pred nedavnim sprejeti kodeks Obisk v naravi 
(Kodeks …, 2018).

1.2 Predhodne študije in cilj 
predstavljene raziskave

1.2 Previous studies and goals of the 
presented research

Nacionalne javnomnenjske raziskave o gozdovih 
in gozdarstvu (Golob, 2008; Malnar in Šinko, 1998; 
Pucko, 1997; Simončič in Bončina, 2017) so doslej 
redke ter časovno neenakomerno razporejene, kar 

Japelj, A., Planinšek, Š.: Rekreacijske navade Slovencev v gozdu, njihove preference do dobrin  
in storitev gozda ter podpora prostemu vstopu v gozdove: nacionalna javnomnenjska raziskava
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otežuje obravnavanje sprememb odnosa javnosti 
v času. Poleg tega postaja problematika konfliktov 
med lastniki gozdov in tistimi, ki gozdove le obi-
ščejo, vedno očitnejša in del medijskega prostora. 
Hkrati lahko pričakujemo, da bodo gozdovi kot 
prostor za rekreacijo postajali še pomembnejši, saj 
nastajajo vedno nove oblike preživljanja prostega 
časa (različne oblike kolesarjenja, vztrajnostnih pre-
izkušenj, 'glampinga', doživljanja narave – 'selfness', 
ipd.), kar povečujejo raznolikost potreb različnih 
skupin obiskovalcev. Ravno zato smo zasnovali 
javnomnenjsko raziskavo v obliki vprašalnika o 
rekreativnih navadah ljudi, njihovih zaznavah 
pomembnosti dobrin in storitev (sin. koristi) gozda 
ter problematike upravljanja gozdov na razdro-
bljenem interesnem polju. Rezultati naše analize 
so lahko koristno orodje tistim, ki bodo oblikovali 
in uresničevali politike krepitve javnega zdravja in 
trajnostnega ter večnamenskega gospodarjenja 
z gozdovi. Hkrati so lahko pogajalsko izhodišče 
skupinam deležnikov, ki bodo vključeni v more-
bitne postopke prenove zadevne zakonodaje. Cilj 
raziskave je pokazati raznolikost zaznav pomena 
gozdov za preživljanje prostega časa, in sicer tako 
splošne javnosti kot lastnikov gozdov.

2 METODE DELA
2 METHODS

Uporabljene metode so bila izključno kvantitativne 
in so poleg priprave vprašalnika zajemale preproste 
deskriptivne statistične metode, v enem delu pa 
tudi sklop dveh multivariatnih metod (metoda 
razvrščanja v skupine in diskriminantna analiza) 
in neparametričnih testov.

2.1 Priprava vprašalnika ter izvedba 
anketiranja

2.1 Preparation of the questionnaire and 
performning the survey

Vprašalnik je vseboval dvanajst vprašanj znotraj 
petih tematskih sklopov in šest vprašanj o socio- 
demografskih lastnostih anketirancev, pripravljen 
pa je bil v obliki, primerni za spletno anketiranje. 
Vsa vprašanja so bila zaprtega tipa, torej je vpra-
šani lahko izbiral le med vnaprej pripravljenimi 
odgovori. Tematski sklopi vprašalnika so bili:
•	 ozaveščenost	 o	 pomenu	 gozdov	 in	 njihovih	 
 storitev,

•	 mnenje	o	upravljanju	z	gozdovi,
•	 pripravljenost	na	plačilo	za	storitve	gozda,
•	 poznavanje	 različnih	 ukrepov	 ob	 večji	 
 poudarjenosti storitev gozda ter
•	 vključenost	 lastnikov	 gozdov	 v	 proces	 
 upravljanja.

V analizo smo vključili le tri vprašanja prvega 
sklopa, ker bi bil prikaz analize vseh dvanajstih 
vprašanj preobsežen;
1. vprašanje: katere aktivnosti anketiranci izvajajo  
 v gozdu in kako pogosto,
2. vprašanje: pomembnost različnih dobrin in  
 storitev gozda,
3. vprašanje: podpora prostemu vstopu v gozdove.

Vzorčna populacija so bili vsi polnoletni prebi-
valci Slovenije, kar je bilo v trenutku raziskave (april 
2017) 1.701.642 oseb. Želeli smo, da so odgovori 
v anketi reprezentativni za populacijo glede na 
starostno (trije stratumi) in spolno strukturo (dva 
stratuma) ter razdelitev po statističnih regijah. 
Predvideni postopek vzorčenja populacije je bil 
proporcionalno stratificirano vzorčenje z neslučaj-
nostno izbiro znotraj stratumov. Tako je mogoče 
ustvariti kvotni vzorec z deleži šestih stratumov, 
enakim populacijskim. Slučajnost namreč ni popol-
noma izpolnjena, saj pri doseganju kvot v zadnjih 
fazah vzorčenja anketiranci nimajo več enakih 
verjetnosti, da bodo del vzorca. Pri načrtovanju 
velikosti vzorca smo bili s sredstvi omejeni na n = 
801. Ob upoštevanju velikosti dejanskih populacij-
skih velikosti šestih stratumov (2 (spol)*3 (starostni 
razred)) in predvidenih ocenah deležev odgovorov 
smo pripravili razdelitev vzorca (Preglednica 1) in 
dosegli 3,5 % mejo napake pri α = 0,05 (Cochran, 
1977). Vzorčni okvir so bili člani anketnega panela 
podjetja, ki opravlja tržne raziskave javnega mnenja.
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Starost

Spol 18–39 
let

40–65 
let

66 let 
in več Skupaj

Ženske 138 185 72 395
Moški 126 179 101 406
Skupaj 264 364 173 801

Preglednica 1: Razdelitev vzorčnih enot po stratumih 
po opravljenem vzorčenju
Table 1: Distribution	of	sample	units	by	strata	after	the	
performed	sampling
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Prvo različico vprašalnika smo testirali na 
predvzorcu 89 vprašanih, da smo preverili razu-
mljivost uvodnega besedila in vprašanj ter karseda 
omejili učinek pristranskosti pri odgovorih. V času 
od 14. do 24. aprila 2017 je bilo spletno anketiranje 
opravljeno. Pravilno in popolno izpolnjenih je bilo 
801 vprašalnikov. Anketiranje je bilo enkratno, 
torej gre za podatke prereza.

2.2 Analiza podatkov
2.2 Data analysis

Odgovore na prvo in tretje vprašanje smo sta-
tistično obdelali s preprostimi deskriptivnimi 
statistikami in jih prikazali s frekvenčnimi poraz-
delitvami, saj so v analizi prevladovale imenske 
(nominalne) in urejenostne (ordinalne) spre-
menljivke. Vzorca oziroma vzorčnih enot nismo 
dodatno utežili. Rezultati so predstavljeni po 
posameznih vprašanjih, tako kot so si sledili v 
vprašalniku.

Za drugo vprašanje – Kako pomembne so za vas 
izbrane dobrine in storitve gozda? – smo opravili 
podrobnejšo analizo, ker smo ravno raznolikost 
preferenc do različnih dobrin in storitev izposta-
vili kot eno ključnih težav oziroma razlogov za 
konflikte med obiskovalci in lastniki gozda. Želeli 
smo namreč pokazati, da obstaja med anketiranci 
v tem, kako razvrščajo pomembnost dobrin in 
storitev, heterogenost, kar smo skušali pojasniti z 
multivariatnimi statističnimi metodami in nepa-
rametričnimi testi. Uporabili smo programsko 
orodje STATISTICA 13.2.

Najprej smo anketirance z metodami razvrščanja 
v skupine (cluster analysis) razdelili v skupine glede 
na to, kako pomembne (rang pomembnosti 1 (mi 
ne pomeni nič) – 5 (mi izjemno veliko pomeni)) so 
se jim zdele posamezne dobrine oziroma storitve 
gozda (Preglednica 2). Pri tem smo uporabili War-
dovo in maksimalno metodo (complete	linkage) 
združevanja ter kvadratno evklidsko razdaljo 
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Preglednica 2: Prikaz združevanja posameznih dobrin/storitev v kategorije, modus pomembnosti posamezne 
storitve (N = 801) ter število skupin anketirancev in njihova velikost
Table 2: Presentation	of	combining	individual	goods/services	in	categories,	importance	mode	of	an	individual	service	
(N=801),	number	of	respondent	groups	and	their	size.

Dobrina/storitev
(pomen, ocenjen
 z rangom 1–5)

Kategorije 
ekosistemskih storitev 

(TEEB, 2010)

Srednja vrednost 
(modus ranga)

Število skupin [velikost]
(po Wardovi in 

maksimalni metodi)

Čist zrak

Uravnalne

5

2
[239, 562]

Čista voda 5
Varovanje infrastrukture 5

Varstvo obrežij voda 5
Lesna biomasa

Oskrbovalne
5 2

[600, 201]Gozdni sadeži 5
Pestrost rastlinja

Habitatne
5 2

[151, 650]Pestrost živali 5
Sprehod, pohod

Kulturne

5

4
[219, 168, 257, 157]

Tek, hitra hoja 5
Kolesarjenje 3

Motokros, štirikolesniki* 1
Podoba krajine 5

* spremenljivko Motokros, štirikolesniki smo iz analize izključili, ker je njena porazdelitev izjemno pozitivno 
simetrična z le po nekaj odgovori v razdelitvi rangov 2–5, kar bi onemogočilo konsistentno interpretacijo oziroma 
profiliranje skupin. Hkrati je bilo na podlagi drugih vprašanj v anketi vidno, da je sprejeta kot izrazito 'negativna' 

oblika rekreacije in se vsebinsko ne ujema z drugimi oblikami v vprašalniku.
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Preglednica 3: Opis socio-demografskih spremenljivk oziroma lastnosti anketirancev – neodvisne spremenljivke 
diskriminantne funkcije – in njihove srednje vrednosti (N = 801).
Table 3: Description	of	socio-demographic	variables	respectively	features	of	the	respondents	–	independent	variables	
of	the	discriminant	function	–	and	their	mean	values	(N=801)

Spremenljivka Srednja vrednost

Poimenovanje Merska lestvica Modus

Spol 1 – moški
2

2 – ženska
Starost 1 – 17 let in manj

5

2 – 18–25 let
3 – 26–35 let
4 – 36–45 let
5 – 46–55 let
6 – 56–65 let

7 – več kot 65 let
Dosežena izobrazba 1 – osnovna šola in manj

3
2 – poklicna šola
3 – srednja šola

4 – višja, visoka šola in več
5 – brez odgovora*

Mesečni neto dohodek 1 – 0 evro

5

2 – 1–300 evro
3 – 301–600 evro
4 – 601–900 evro
5 – 901–1200 evro
6 – 1201–1500 evro
7 – 1501–1800 evro
8 – 1801–2100 evro
9 – 2101–2400 evro

10 – več kot 2400 evro
11 – ne želim odgovarjati**

Koliko gozda imate 1 – nisem (so)lastnik gozda

1

2 – manj kot en hektar
3 – 1–5 hektarov

4 – 6–15 hektarov
5 – 16–30 hektarov

6 – več kot 30 hektarov

* le 7 anketirancev (0,9 %) ni odgovorilo na vprašanje o izobrazbi, zato smo te prekategorizirali 
v odgovor 'srednja šola', kjer je tudi modus.

** 124 anketirancev (15,5 %) ni želelo odgovoriti na vprašanje o neto mesečnem dohodku 
in te primere smo obravnavali kot 'manjkajoče vrednosti'.
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(Hair, 2010) kot mero podobnosti med anketi-
ranci. Pravilo za določitev optimalnega števila 
skupin smo uporabili največjo mejno podobnost 
v posameznem koraku združevanja. Pred tem smo 
storitve gozda vsebinsko združili tako, da smo 
ustvarili štiri kategorije storitev, kot jih definira 
klasifikacija ekosistemskih storitev v ekonomski 
oceni ekosistemov in biotske raznovrstnosti (TeeB, 
2010) in jih razvrstili v štiri kategorije; kategorije 
predstavljajo vsebinski okvir analize.

Nato smo podatek o številu skupin uporabili 
kot vhodni podatek za dejansko razvrščanje 
anketirancev v skupine z nehierarhično metodo 
voditeljev (k-means	method). Uporabili smo tip 
metode, ki v začetnem razvrščanju oziroma ustvar-
janju skupin (seed clusters) teži k skupinam, ki so 
karseda različne. Vsakega anketiranca smo tako 
lahko uvrstili v po eno skupino v okviru vsake 
kategorije storitev. Za vsako skupino smo izra-
čunali tudi modus rangov pomembnosti, vendar 
sedaj znotraj vsake kategorije storitev gozda.

V drugem koraku smo uporabili diskriminan-
tno analizo (Hair, 2010) in določili spremenljivke, 
ki dodatno pojasnjujejo, kdo so anketiranci v 
posamezni skupini. Izbrali smo pet spremenljivk, 
ki opisujejo socio-demografske lastnosti posa-
meznika (Preglednica 3). Le-te so kot neodvisne 
spremenljivke, medtem ko so odvisne v diskrimi-
nantnih funkcijah kategorične vrednosti (oznake) 
pripadnosti posameznika posamezni skupini.

Z oceno Wilksove lambde (U-statistika) in nato 
F-statistike ob opustitvi posamezne neodvisne 
spremenljivke iz modela smo lahko presodili 
vpliv petih spremenljivk na rangiranje pomemb-
nosti kategorij storitev gozdov med skupinami 
anketirancev. Skratka, ocenili smo, ali dodatne 
spremenljivke pojasnjujejo razlike med skupinami 
anketirancev (Preglednica 4).

Starost se je izkazala kot spremenljivka, ki v 
primerih vseh kategorij storitev gozda statistično 
značilno pojasnjuje varianco rangov pomembnosti 
med skupinami anketirancev. Spol, mesečni neto 
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Preglednica 4: Rezultati diskriminantne analize skupin anketirancev na podlagi njihovih petih socio-demo-
grafskih lastnosti
Table 4: Results	of	the	discriminant	analysis	of	the	respondent	groups	and	their	five	socio-demographic	features.

Wilksova lambda; F-statistika [p-vrednost]
Kategorije storitev gozda Uravnalne Oskrbovalne Habitatne Kulturne

Spol
0,976 0,973 0,983 0,935
2,117 3,306 5,549 0,153

[0,146] [0,069]  [0,019] [0,927]

Starost
0,987 0,981 0,990 0,962
9,320 8,441 10,809 6,583

[0,002] [0,004]  [0,001] [0,000]

Dosežena izobrazba
0,974 0,970 0,975 0,936
0,780 1,348 0,001 0,469

[0,377] [0,246] [0,971] [0,704]

Mesečni neto dohodek
0,977 0,971 0,976 0,966
3,026 1,855 0,937 7,625

[0,082] [0,174] [0,333] [0,000]

Koliko gozda imate
0,976 0,978 0,975 0,939
2,245 6,547 0,246 1,299

[0,134] [0,011] [0,620] [0,274]
Opomba: V primeru oznake z rdečo barvo spremenljivka statistično značilno (p≤0,05) 

prispeva k ločevanju med skupinami anketirancev.
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dohodek in lastništvo gozda so značilne v le po 
enem primeru storitev, medtem ko to nikoli ne 
velja za doseženo izobrazbo. Te informacije smo v 
naslednjem koraku uporabili pri analizi značilnosti 
razlik med skupinami anketirancev glede na to, 
kakšne range pomembnosti so pripisovali posame-
znim storitvam gozda. Za to smo uporabili bodisi 
neparametrični Mann-Whitneyev U-test v prime-
rih po dveh skupin anketirancev (pri kategorijah 
uravnalnih, oskrbovalnih in habitatnih storitev) 
ali neparametrično Kruskal-Wallisovo analizo 
variance v primerih več skupin anketirancev (pri 
kategoriji kulturnih storitev gozda). Hkrati smo 
s testom X2 testirali razlike med frekvenčnimi 
porazdelitvami rangov pomembnosti v povezavi 
z istimi socio-demografskimi lastnostmi, ki smo 
jih v predhodnem koraku uporabili za opis skupin. 
Tako smo dodatno preverili povezavo med mnenji 
o pomembnosti posameznih storitev gozda in 
lastnostmi anketirancev.

3 REZULTATI
3 RESULTS

Poglavje o rezultatih je strukturirano po treh 
obravnavanih vprašanjih, kot so si sledila v 
vprašalniku.

3.1 Kako pogosto izvajate različne 
aktivnosti v gozdu?

3.1 How often do you perform diverse 
activities in the forest?

Pri vsaki od enajstih aktivnosti so anketiranci 
izbrali primeren rang pogostosti in več kot polovica 
(61 %) odgovorov je, da enkrat na teden gozdove 
obiskujejo zaradi sprehoda, pohoda, hitre hoje ali 
teka. Vsak dan se v gozdu sprehaja skoraj petina 
anketirancev (19 %). Pogosta aktivnost v naravi 
je tudi kolesarjenje, ki ga 14 % anketirancev izvaja 
tedensko, a le 3 % dnevno. Vsaj nekajkrat na leto 
nabira gozdne plodove kar 85 % anketirancev. 
Polovica anketirancev (50 %) je v enem letu vsaj 
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Slika 1: Deleži anketirancev po razredih pogostosti izvajanja posameznih aktivnosti v gozdu (N = 801).
Figure 1: Shares	of	respondents	by	the	frequency	classes	of	performing	individual	activities	in	the	forest	
(N=801)
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enkrat koristila gozdni prostor za piknik ali druže-
nje. Redki anketiranci (9 %) so zahajali vsak dan v 
gozd zaradi službenih obveznosti. V enem letu je 
gozd obiskalo zelo malo anketirancev zaradi lova 
(6 %), motokrosa ali vožnje s štirikolesniki (11 %).

3.2 Pomen dobrin in storitev gozda
3.2 Significance of forest goods and services

Veliki večini anketirancev veliko (rang 4) in 
izjemno veliko (rang 5) pomeni gozd kot vir 
čistega zraka in gozd kot vir čiste vode (95 %). 
Gozd je tudi pomemben del krajine (87 %) in 
prostor za sprehode, pohode ali izlete (85 %). 
Več kot tri četrtine anketirancev pripisujejo 
velik ali izjemen pomen gozdov za ohranjanje 
biotske pestrosti – živalske (84 %) in rastlinske 
(82 %) vrste. Veliko anketirancev je nabiralcev 
(85 %, iz prvega vprašanja) in prav tako jih veliko  
(82 %) pripisuje velik ali izjemen pomen gozdnim 
plodovom (npr. kostanju, gobam, okrasnemu 
rastlinju …).

Naštetim storitvam sledita varstvo pred obrežno 
erozijo (75 %) in pridobivanje lesa (72 %). Storitev 
varovanja zemljišč in infrastrukture 71 % anketi-
rancem veliko in izjemno veliko pomeni in ravno 
pri zadnjih dveh koristih gozda je pomen aktivnega 
gospodarjenja ključen za zagotavljanje storitve.

Čeprav je gozd pomemben rekreacijski prostor 
(70 % anketirancev vsaj enkrat na leto v gozdu teče 
ali hitro hodi; iz prvega vprašanja), mu kot prostor 
za tek in hitro hojo izjemno pomembnost pripisuje 
le 49 % vprašanih, za kolesarjenje 41 % in za vožnjo 
z motorji ali štirikolesniki le 10 % anketirancev.

Predhodno smo ugotovili, da je mogoče dve 
skupini anketirancev, ki sta različno razvrščali 
pomen uravnalnih storitev gozda, razlikovati tudi 
po njihovi povprečni starosti (Preglednica 5).  
Z Mann-Whitneyevim testom smo ocenili vre-
dnost testne U-statistike in p-vrednost (0,001) ter 
ugotovili, da so med skupinama v srednji starosti 
statistično značilne razlike – starost anketirancev 
prve skupine je nižja od tiste v drugi skupini. 
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Slika 2: Deleži anketirancev, za katere je posamezna storitev ali dobrina gozda zelo pomembna  
(rang 4) ali izjemno pomembna (rang 5) (N = 801).
Figure 2: Shares	of	respondents	who	find	individual	forest	service	or	good	very	important	(rank	4)	or	
extremely	important	(rank	5)	(N=801)
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Hkrati smo s testom X2 dodatno preverili, ali 
obstaja med starostjo in pomembnostjo storitev 
gozda. Izkazalo se je, da so mlajši anketiranci 
uravnalnim storitvam manj pogosto pripisovali 
višje range pomembnosti kot starejši, in sicer 
to velja za vse štiri storitve (Pearsonov test X2;  
p = 0,031 za 'čist zrak', p = 0,019 za 'čista voda',  
p = 0,006 za 'varovanje … padajočim kamenjem', 
p = 0,002 za 'varstvo … pred erozijo'). Še posebno 
je vzorec očiten pri 'varovanju naselij in cest pred 
plazovi ter padajočim kamenjem' in 'varstvu 
obrežij vodotokov pred erozijo'.

Tudi v primeru oskrbovalnih storitev gozda 
lahko anketirance glede na razvrščanje njihove 
pomembnosti delimo v dve skupini (Preglednica 
6), ki pa se hkrati razlikujeta po starosti (Mann-
-Whitney U-test; p = 0,003) in deležu nelastni-
kov gozda (Mann-Whitney U-test; p = 0,019).  
V prvo skupino spadajo anketiranci z nižjo srednjo 
starostjo in večjim deležem nelastnikov v primer-
javi z drugo skupino. S testom X2 smo ugotovili, 

da je odvisnost med starostjo in pomembnostjo 
obeh storitev statistično značilna, in sicer starejši 
pripisujejo večji pomen storitvi 'les, biomasa in 
vejevje' (Pearsonov X2 test; p = 0,051) in storitvi 
'gozdni plodovi … borovnice' (Pearsonov testX2; 
p = 0,035). Razlike v pomembnosti obeh storitev 
po razredih lastništva gozda smo opravili tako, 
da smo uporabili kategorijo 'nisem lastnik gozda' 
in združeno kategorijo vseh preostalih kategorij  
(<1 ha, 1–5, …, >30 ha). Tako smo zagotovili zahtevo 
po n≥5 v vsaki navzkrižni celici. Ugotovili smo, da 
lastniki gozda pripisujejo večji pomen storitvi 'les, 
biomasa in vejevje' (Pearsonov test X2; p = 0,010, 
pri storitvi 'gozdni plodovi … borovnice' pa tega 
nismo potrdili (Pearsonov test X2; p = 0,267).

Pri habitatnih storitvah gozda lahko dve skupini 
anketirancev z različnim odnosom do pomena 
rastlinskega in živalskega sveta razlikujemo – tako 
kot v prejšnjih dveh primerih – po starosti in v 
tem primeru tudi po razmerju ženske-moški. 
V prvi skupini je značilno manjši delež žensk 
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Preglednica 5: Deleži anketirancev izbirajoč različne range pomembnosti posameznih uravnalnih storitev gozda 
– razdeljeno na dve skupini z različno srednjo starostjo
Table	5:	Shares	of	respondents	selecting	diverse	classes	of	individual	balancing	forest	services'	importance	–	divided	
into	two	groups	of	different	mean	age

URAVNALNE STORITVE GOZDA

Skupina 
anketirancev 1

Skupina 
anketirancev 2

Skupina 
anketirancev 1

Skupina 
anketirancev 2

Srednja starost 
[modus razreda] 4 5 4 5

Čist zrak Varovanje naselij in cest pred plazovi 
ter padajočim kamenjem

mi	nič	ne	pomeni 1,7 % 0,0 % 10,0 % 0,0 %
mi	ne	pomeni	veliko 2,1 % 0,0 % 16,3 % 0,0,%
niti	malo	niti	veliko 11,7 % 0,2 % 64,4 % 2,1 %
mi	veliko	pomeni 12,1 % 2,8 % 8,4 % 35,1 %
mi	izjemno	veliko	

pomeni 72,4 % 97,0 % 0,8 % 62,8 %

Čista voda Varstvo obrežij vodotokov pred erozijo
mi	nič	ne	pomeni 1,7 % 0,0 % 9,6 % 0,0 %

mi	ne	pomeni	veliko 1,7 % 0,0 % 17,2 % 0,0 %
niti	malo	niti	veliko 12,1 % 0,2 % 56,1 % 0,5 %
mi	veliko	pomeni 14,6 % 3,4 % 15,9 % 32,0 %
mi	izjemno	veliko	

pomeni 69,9 % 96,4 % 1,3 % 67,4 %
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(Mann-Whitney U-test; p = 0,004) in nižja srednja 
starosti (Mann-Whitney U-test; p = 0,000) kot v 
drugi skupini (Preglednica 7).

Dodatno smo povezavo med starostjo in spolno 
strukturo ter pomembnostjo obeh habitatnih sto-
ritev testirali s testom X2 in ugotovili, da starejši in 

ženske pogosteje pripisujejo večji pomen storitvi 
'pestrost rastlinskega sveta' (Pearsonov test X2;  
p = 0,000, p = 0,001) in storitvi 'pestrost živalskega 
sveta' (Pearsonov test X2; p = 0,000, p = 0,010).

Dojemanje pomembnosti kulturnih storitev 
gozda, ki zajemajo predvsem področje rekreacije in 
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Preglednica 6: Deleži anketirancev izbirajoč različne range pomembnosti posameznih oskrbovalnih storitev 
gozda – razdeljeno na dve skupini z različno srednjo starostjo in strukturo lastništva gozdov
Table 6: Shares	of	respondents	selecting	diverse	classes	of	individual	supplying	forest	services'	importance	–	divided	
into	two	groups	of	different	mean	age	and	forest	ownership	structure

Preglednica 7: Deleži anketirancev izbirajoč različne range pomembnosti posameznih habitatnih storitev gozda 
– razdeljeno na dve skupini z različno srednjo starostjo in deležem žensk.
Table 7: Shares	of	respondents	selecting	diverse	classes	of	individual	habitat	forest	services'	importance	–	divided	
into	two	groups	of	different	mean	age	and	share	of	women.

OSKRBOVALNE STORITVE GOZDA
Skupina 

anketirancev 1
Skupina 

anketirancev 2
Skupina 

anketirancev 1
Skupina 

anketirancev 2
Srednja starost 

[modus razreda]
4 5 4 5

Lastništvo gozda 
[% nelastnikov]

86 77 86 77

Les, biomasa in vejevje Gozdni plodovi in rastline 
(kostanj, gobe, zelišča, borovnice …)

mi	nič	ne	pomeni 12,9 % 0,0 % 6,5 % 0,0 %
mi	ne	pomeni	

veliko
16,4 % 0,0 % 8,5 % 0,0 %

niti	malo	niti	veliko 52,2 % 9,8 % 45,8 % 4,2 %
mi	veliko	pomeni 16,4 % 30,0 % 33,3 % 21,3 %
mi	izjemno	veliko	

pomeni
2,0 % 60,2 % 6,0 % 74,5 %

HABITATNE STORITVE GOZDA
Skupina 

anketirancev 1
Skupina 

anketirancev 2
Skupina 

anketirancev 1
Skupina

 anketirancev 2
Srednja starost 

[modus razreda] 4 5 4 5

Spol [% žensk] 38 54 38 54
Pestrost rastlinskega sveta Pestrost živalskega sveta

mi	nič	ne	pomeni 6,0 % 0,0 % 4,6 % 0,0 %
mi	ne	pomeni	

veliko 13,9 % 0,0 % 9,9 % 0,0 %

niti	malo	niti	
veliko 68,9 % 1,1 % 64,9 % 0,9 %

mi	veliko	pomeni 11,3 % 28,9 % 18,5 % 28,0 %
mi	izjemno	veliko	

pomeni
0,0 % 70,0 % 2,0 % 71,1 %
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Preglednica 8: Deleži anketirancev izbirajoč različne range pomembnosti posameznih kulturnih storitev gozda 
– razdeljeno na štiri skupini z različno srednjo starostjo in srednjim osebnim neto dohodkom.
Table 8: Shares	of	respondents	selecting	diverse	classes	of	individual	cultural	forest	services'	importance	–	divided	
into	two	groups	of	different	mean	age	and	mean	net	personal	income.

KULTURNE STORITVE GOZDA
Skupina 

anketirancev 1
Skupina 

anketirancev 2
Skupina 

anketirancev 3
Skupina 

anketirancev 4
Srednja starost [modus razreda] 4 4 4 3

Srednji osebni neto dohodek 
[modus razreda] 4 4 5 5

Sprehod, pohod, izlet
mi	nič	ne	pomeni 0,0 % 4,2 % 0,0 % 1,3 %

mi	ne	pomeni	veliko 0,0 % 9,5 % 0,0 % 1,3 %
niti	malo	niti	veliko 0,0 % 25,6 % 0,0 % 31,2 %
mi	veliko	pomeni 21,9 % 25,6 % 7,0 % 49,7 %

mi	izjemno	veliko	pomeni 78,1 % 35,1 % 93,0 % 16,6 %
Tek, hitra hoja

mi	nič	ne	pomeni 0,0 % 38,1 % 0,0 % 2,5 %
mi	ne	pomeni	veliko 1,8 % 51,8 % 0,4 % 17,8 %
niti	malo	niti	veliko 43,8 % 10,1 % 10,5 % 51,0 %
mi	veliko	pomeni 26,0 % 0,0 % 27,2 % 26,8 %

mi	izjemno	veliko	pomeni 28,3 % 0,0 % 61,9 % 1,9 %
Kolesarjenje

mi	nič	ne	pomeni 21,0 % 54,8 % 0,0 % 0,6 %
mi	ne	pomeni	veliko 28,8 % 41,7 % 0,0 % 5,7 %
niti	malo	niti	veliko 50,2 % 3,6 % 0,0 % 49,0 %
mi	veliko	pomeni 0,0 % 0,0 % 38,1 % 37,6 %

mi	izjemno	veliko	pomeni 0,0 % 0,0 % 61,9 % 7,0 %
Podoba krajine

mi	nič	ne	pomeni 0,0 % 1,8 % 0,0 % 2,5 %
mi	ne	pomeni	veliko 1,4 % 1,8 % 0,0 % 3,8 %
niti	malo	niti	veliko 2,7 % 11,3 % 1,2 % 36,9 %
mi	veliko	pomeni 21,0 % 23,8 % 13,6 % 41,4 %

mi	izjemno	veliko	pomeni 74,9 % 61,3 % 85,2 % 15,3 %

posredno turistične privlačnosti krajine, je izrazito 
raznoliko. Predhodno smo določili štiri skupine, 
ki se v zaznavi gozda med seboj razlikujejo, hkrati 
pa se deloma med seboj razlikujejo tudi v starosti 
in osebnem mesečnem neto dohodku (Preglednica 
8). Četrta skupina ima najnižjo srednjo starost in 
se po tej lastnosti statistično značilno razlikuje od 
vseh preostalih treh skupin, v katerih so anke-

tiranci višje srednje starosti (Kruskal-Wallisov 
test; p = 0,000 za 1–4 sk., p = 0,000 za 2–4 sk.,  
p = 0,003 za 3–4 sk.). Razlike v srednji starosti 
med prvimi tremi skupinami statistično niso 
značilne. Pri osebnem mesečnem neto dohodku 
so razlike značilne med skupinama 2 in 4 (Kruskal-
-Wallisov test; p = 0,000) in med skupinama 2 in 
3 (Kruskal-Wallisov test; p = 0,016), medtem ko 
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Slika 3: Deleži anketirancev, ki podpirajo prost vstop v gozdove, po velikosti naselja, v katerem živijo 
(N = 801) (vsota deležev za vsako kategorijo velikosti kraja bivanja je 100 %).
Figure  3: Shares	of	respondents	supporting	free	access	to	the	woods,	by	the	size	of	the	settlement	they	live	
in	(N=802)	(sum	of	the	shares	for	every	category	of	settlement	size	is	100%)

se prva skupina ne razlikuje značilno od nobene 
druge, ter se tretja ne razlikuje od četrte. Slednji 
sta si v tem pomenu podobni.

Za uporabo testa X2 smo morali uporabiti 
združene kategorije osebnega dohodka (po dve 
kategoriji v eno; iz desetih smo jih ustvarili pet) 
in rangov pomembnosti (združili smo prva dva, 
ohranili srednjega in združili zadnja dva), da 
smo zagotovili pogoj frekvence v posameznem 
navzkrižnem razredu n ≥ 5. Ugotovili smo, da raz-
vrščanje pomembnosti storitve 'sprehod, pohod, 
izlet' in storitve 'tek, hitra hoja' nista povezani 
niti s starostjo (Pearsonov test X2; p = 0,837,  
p = 0,860) niti z osebnim dohodkom (Pearsonov 
test X2; p = 0,325, p = 0,228).

Pri kolesarjenju je povezava sicer značilna, 
vendar pri višjih vrednostih p-statistike. Kole-
sarjenju pogosteje pripisujejo večji pomen mlajši 
(Pearsonov test X2; p = 0,067) in tisti z višjimi 
dohodki (Pearsonov test X2; p = 0,106). Mlajši 
manj pogosto pripisujejo večji pomen podobi 
krajine (Pearsonov test X2; p = 0,015), obratno 
pa tisti z višjimi dohodki pogosteje menijo, da 
je ta storitev pomembnejša (Pearsonov test X2;  

p = 0,074). Pri obeh storitvah je mogoče opaziti 
manj izrazit vpliv osebnega dohodka, ki značilno 
pojasnjuje varianco pomena pri vrednostih stati-
stike p med 0,05 in 0,10.

3.3 Ali naj se ohrani prost vstop v 
gozdove?

3.3 Should the access to the forests stay free?

Na to vprašanje je večina (83 %) odgovorila pri-
trdilno, hkrati pa smo lahko razkrili, da obstaja 
med anketiranci nekaj razlik (Slika 3). Tisti, ki 
živijo v mestih (več kot 10 000 prebivalci) bolj 
podpirajo prost dostop, podpora pa se manjša 
s padajočo velikostjo naselja, v katerem živijo 
(Pearsonov test X2; p = 0,001). To je mogoče 
pojasniti z dejstvom, da so manjši kraji po navadi 
v bolj gozdnatih območjih in so z obiskom drugih 
najbolj 'prizadeti'. Kljub temu se podpora pro-
stemu dostopu v gozdove v nobenem primeru 
ne zmanjša pod 70 %.

Podpora je odvisna tudi od tega, ali je posame-
znik lastnik gozda. Podpora tistih z večjo gozdno 
posestjo je namreč manjša (Pearsonov test X2;  
p = 0,000) (Slika 4).
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Slika 4: Delež anketirancev po velikostnih razredih lastništva gozda, ki se s prostim vstopom v gozdove 
strinjajo ali ne strinjajo (N = 801) (vsota deležev za vsako kategorijo velikosti gozdne posesti je 100 %).
Figure  4: Shares of respondents by forest ownership size classes, who agree to or disagree to the free access 
to	the	(N=802)	(sum	of	the	shares	for	every	category	of	settlement	size	is	100%)

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Z javnomnenjsko raziskavo smo pridobili podatke 
na podlagi reprezentativnega vzorca polnoletnih 
prebivalcev, kar je eden redkih primerov poizvedbe 
o gozdovih in storitvah, ki jih nudijo v Sloveniji. 
Petino vzorca predstavljajo lastniki gozda, ker je 
enako deležu na ravni države.

V raziskavi smo pokazali, da so najbolj prilju-
bljene mehkejše rekreativne dejavnosti – sprehod, 
pohodništvo, tek ipd. Sledijo jim nabiranje gob 
in drugih gozdnih sadežev ter pikniki in druge 
oblike druženja. Vse naštete aktivnosti ne terjajo 
posebne infrastrukture in specializirane opreme, 
razen urejenih poti in urejenih kurišč. To je lahko 
pomembna informacija za javno gozdarsko službo 
in občinske prostorske načrte, ki lahko ugotovljena 
dejstva vključujejo v participativne postopke 
priprave načrtovalskih podlag, jih vključujejo v 
svoje odločitve in uresničujejo z tehnično manj 
zahtevnimi ukrepi.

Z analizo vprašanja o pomenu posameznih 
dobrin in storitev gozda smo pokazali na značilno 
različnost med skupinami v vzorcu. Za štiri sklope 

storitev smo lahko oblikovali po dve skupini in v 
enem primeru celo štiri, ki se med seboj razlikujejo 
tako po oceni pomembnosti kot tudi nekaterih 
drugih socio-demografskih lastnostih. Predvsem 
pri kategoriji kulturnih storitev gozda smo pokazali 
veliko raznolikost pomena storitev.

Pokazali smo, da je starost pogost dejavnik, 
ki vpliva na razvrščanje pomembnosti dobrin in 
storitev gozda. Po navadi so starejši ljudje storitvam 
gozda pripisovali večji pomen kot primerjalno 
mlajši. Starost se pokaže kot izjemno pomemben 
dejavnik delitve v primeru dveh uravnalnih sto-
ritev – varovanje naselij in cest pred plazovi ter 
padajočim kamenjem in varstvo obrežij vodotokov 
pred erozijo. Pri tem relativno starejši obema pri-
pisujejo znatno večji pomen, kar morda kaže, da 
se mlajši teh koristi gozda ne zavedajo več toliko. 
Lahko pa to pojasnjujemo tudi s dejstvom, da so 
starejši doživeli več naravnih nesreč ali ujm, kjer 
so lahko doživeli varovalne učinke gozdov.

Dodatno se je lastništvo gozda izkazalo kot 
pomembno pri oceni pomena oskrbovalnih 
storitev. Oboje je mogoče pojasniti. Pričakovano 
je, da bodo tisti z več gozda bolj zainteresirani za 
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lesno biomaso, saj je po navadi najpomembnejši 
ali celo edini dohodek lastnika gozda in jo pogo-
sto uporabljajo za ogrevanje svojih domov. Tega 
nismo potrdili za nabiranje gob in drugih gozdnih 
sadežev, vendar je pri tem drugače to, da imajo 
pravico do nabiranja tudi drugi. Ravno proble-
matika nabiralništva v času sezone obroda vedno 
znova vznikne kot vir nesoglasij med lastniki 
gozda in preostalimi, zato bo treba v prihodnje 
glede te težave obravnavati in skušati oblikovati 
družbeni dogovor, ki bo jasno opredelil pravice 
vseh interesnih skupin.

Z vprašanjem o ohranitvi prostega vstopa 
v gozdove smo ugotovili podobno kot druge 
raziskave, saj je Ficko (2017) enako kot mi (83 
%) na zelo podobno vprašanje ugotovil večinsko 
podporo (59 %). Smo pa v naši raziskavi hkrati 
ugotovili, da je podpora zelo odvisna od tega, ali 
je posameznik tudi lastnik gozda. Tisti, ki gozda 
nimajo, prost vstop v gozdove bolj podpirajo, kot 
tisti, ki imajo gozd oziroma ga imajo več.

To je pomembno dejstvo za tiste, ki bodo 
pripravljali morebitne spremembe zakonodaje s 
področja gozdarstva in prostorskega načrtovanja, 
da bodo v postopke prenove aktivno vključevali 
lastnike gozdov, predvsem tudi večje. Podpora za 
prost vstop v gozdove je ravno med njimi manjša 
kot pri drugih in čeprav jih je številčno manj kot 
manjših lastnikov, jim je treba v participativnih 
postopkih nameniti dovolj pozornosti.

Z raziskavo smo pokazali ne samo kako 
pomemben je gozd Slovencem v pomenu preži-
vljanja prostega časa in dela, temveč tudi, da so 
te preference različne. Prikazali smo strukturo 
različnih skupin anketirancev in jih dodatno 
opredelili, kar je lahko koristno orodje za tiste, 
ki bodo oblikovali relevantne politike s področja 
gozdarstva, turizma in krepitve javnega zdravja. V 
razpravah je namreč treba upoštevati, da potrebe 
in želje različnih skupin deležnikov niso enovite 
ter da ravno to pogosto vodi v konflikte.

V prihodnje je smiselno nadaljevati s podob-
nimi raziskavami, le da jih je treba prilagoditi 
različnim skupinam deležnikov tako, da bodo 
bolj ciljno obravnavale njihove potrebe in želje 
ter omogočale podrobnejšo analizo vzrokov za 
konflikte med skupinami. Predlagamo tudi, da 
bi bile tudi bolj prostorsko specifične in bi lahko 

opredelili, ali se morda določeni konflikti poja-
vljajo le v nekaterih delih države. Tako bi lahko 
prizadevanja za reševanje težav ciljno usmerili v 
'problematična' območja.

5 POVZETEK
Zasnovali smo javnomnenjsko raziskavo in jo 
aprila 2017 v obliki spletne ankete izvedli na 
reprezentativnem vzorcu (po starostni in spolni 
strukturi) polnoletnih Slovencev. Cilj raziskave je 
bil ugotoviti rekreativne navade Slovencev, ki del 
prostega časa preživijo v gozdu, kako pomembne 
so zanje izbrane dobrine in storitve gozdov ter 
kako zelo podpirajo pravico vsakogar, da vstopa 
v gozd ne glede na to, kdo je njegov lastnik. Vpra-
šalnik je vseboval dvanajst tematskih vprašanj 
in šest vprašanj o socio-demografskih lastnostih 
anketirancev. Spletno anketo je opravilo podjetje 
s področja tržnih raziskovanj.

V tem prispevku predstavljamo analizo treh 
vprašanj, ki so bila vsebinsko sorodna in so zaje-
mala posameznikove rekreacijske navade, njihovo 
zaznavo pomembnosti posameznih dobrin in 
storitev gozda ter podporo prostemu vstopu v 
gozdove. Prvo vprašanje smo analizirali s pomočjo 
prikaza frekvenc posameznih odgovorov in ugo-
tovili, da so najpogostejše mehkejše rekreativne 
dejavnosti – sprehod, pohodništvo, tek ipd. Sledijo 
jim nabiranje gob in drugih gozdnih sadežev ter 
pikniki in druge oblike druženja.

Drugo vprašanje smo analizirali s pomočjo niza 
multivaritnih statističnih metod, ker smo hoteli 
pokazati na različnost preferenc do različnih dobrin 
in storitev gozda. S pomočjo metod razvrščanja v 
skupine smo oblikovali skupine anketirancev, ki 
se med seboj razlikujejo glede tega, kakšen pomen 
pripisujejo posameznim dobrinam in storitvam 
gozda in z diskriminantno analizo ter neparame-
tričnimi testi razlik te skupine dodatno opredelili. 
Za kategorije uravnalnih, habitatnih in oskrboval-
nih storitev smo ugotovili, da lahko anketirance 
glede pomena storitev razvrščamo v dve skupini, 
v primeru kulturnih storitev pa v štiri. Skupine se 
med seboj vedno razlikujejo v srednji starosti, v 
posameznih primerih pa tudi v osebnem dohodku, 
po spolu in glede na to, koliko gozda imajo v lasti.

Anketiranci so na zadnje vprašanje lahko 
odgovorili, ali podpirajo prost vstop v gozdove 
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ali ga ne. Večina želi to pravico ohraniti, vendar 
smo ugotovili, da obstaja povezava z velikostjo 
gozdne posesti anketiranca in od tega, v kakšnem 
naselju živi. Večjo podporo izkazujejo tisti brez 
gozda ali ga imajo manj, večji lastniki pa manj. 
Večjo podporo prostemu v stopu v gozd izkazujejo 
tudi tisti v naseljih z več prebivalci kot tisti, ki 
živijo v manjših vaseh in zaselkih. Obe lastnosti 
sta deloma v povezavi.

Rezultati raziskave kažejo na veliko različnost 
pričakovanj, potreb in želja do gozda med sku-
pinami posameznikov. Tovrstne informacije so 
lahko koristno orodje tistim, ki želijo obravnavati 
in reševati konflikte, ki nastajajo med obiski gozda, 
saj se je mogoče različnim interesnim skupinam 
približati z poznavanjem njihovih potreb in priča-
kovanj ter v naprej pripravljati alternativne rešitve, 
ki bi vsem prinašale sprejemljive kompromise.

5 SUMMARY

We prepared a public enquiry and carried it out in 
April 2017 in the form of internet survey perfor-
med on a representative sample (according to age 
and gender structure) of Slovenians of age 18 and 
more. The goal of the research was to determine 
recreational habits of Slovenians, who spend a part 
of their time off in the forest; how important they 
find the selected forest goods and services and how 
firmly they support everybody’s right to access 
to the forest regardless of who its owner is. The 
questionnaire comprised 12 thematic questions 
and 6 questions about socio-demographic features 
of the respondents. Internet survey was performed 
by a company from the field of market research.

In this article, we present the analysis of the 
answers to three questions which were related 
regarding their topic and comprised individuals’ 
recreational habits, their perception of individual 
forest goods and services importance, and support 
to the free access to forests. The first question 
was analyzed using the presentation of individual 
answers’ frequencies and found out that the most 
common are soft recreational activities – walking, 
hiking, running, etc. They are followed by picking 
mushrooms and other forest fruits, picnics and 
other forms of socializing.

The second question was analyzed using a 
series of multivariate statistical methods, since we 

wanted to show the heterogeneity of preferences 
regarding diverse forest goods and services. Using 
cluster analysis, we formed groups of respondents, 
who differ with regard to what importance they 
ascribe to the individual forest goods and services; 
using discriminant analysis and non-parametric 
tests of differences we additionally profiled these 
groups. For the categories of regulating, habitat, 
and provision services we determined, that the 
respondents are arranged into two groups with 
regard to the importance of services; they are 
arranged into four groups with regard to cultural 
services. These groups always differ from one 
another according to mean age; in individual 
cases, they also differ with regard to personal 
income, gender, and size of the forest they own.

The respondents could answer the last question 
by expressing their support or non-support to the 
free access to forests. The majority wants to retain 
this right, however, we found out that there is a 
link to the respondent’s forest estate size and the 
type of the settlement she/he lives in. A higher 
support was expressed by the respondents without 
forests or with smaller estates; a lower one was 
expressed by the ones with larger forest estates. 
A higher support to the free access to forests was 
also expressed by the respondents living in set-
tlements with a higher number of residents than 
by those living in smaller villages and hamlets. 
Both features partly correlate.

Results of the research show a major heteroge-
neity of expectations, needs, and wishes concer-
ning forest in diverse groups of individuals. These 
sorts of information can therefore represent a 
useful tool for the ones who want to deal with and 
solve conflicts arising during forest visits, since it 
is possible to approach diverse interest groups by 
knowing their preferences and prepare alternative 
solutions, bringing acceptable compromises to 
everybody, in advance.
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Tujerodne vrste žuželk v Sloveniji in njihov potencialni vpliv 
na gozdove
Alien	Insects	in	Slovenia	and	Their	Potential	Impact	on	Forests

Andreja KAVČIČ1 

Izvleček:
Kavčič, A.: Tujerodne vrste žuželk v Sloveniji in njihov potencialni vpliv na gozdove, Gozdarski vestnik, 76/2018, 
št. 10. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 26. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega 
besedila Marjetka Šivic. 
Na nova območja človek z globalizacijo vnaša številne tujerodne vrste, ki naseljujejo praktično vse ekosisteme, tudi 
gozdove. Vpliv tujerodnih vrst na novem območju je težko z gotovostjo napovedati, lahko pa na vpliv sklepamo 
na podlagi njihovega obnašanja v primerljivih ekoloških razmerah, na primer v sosednjih državah. Tujerodne 
vrste, ki na novem območju povzročijo negativne spremembe in škodo, so invazivne tujerodne vrste. Čeprav jih 
je razmeroma majhen delež vseh tujerodnih vrst, pa je njihov vpliv na okolje lahko zelo velik. Veliko invazivnih 
tujerodnih vrst spada med žuželke. Zelo pomembne so zlasti fitofagne vrste, ki povzročajo škodo v kmetijstvu, 
gozdarstvu in drugih sorodnih panogah. Slovenija pri tem ni izvzeta. Tujerodne žuželke pridejo k nam na različne 
načine, velikokrat po naravni poti iz sosednjih držav, kjer so že ustaljene. Pojav mnogih novih vrst žuželk ostane 
neopažen in njihovo prisotnost zaznamo šele, ko (če) začnejo v okolju povzročati vidne spremembe. Takrat je 
po navadi kakršnokoli ukrepanje bolj ali manj neučinkovito. Članek na primerih izbranih tujerodnih vrst žuželk 
osvetljuje stanje tujerodnih vrst žuželk v Sloveniji in njihov vpliv na gozdove.
Ključne besede: tujerodne vrste, žuželke, gozd, vpliv, fitofagne žuželke, invazivne tujerodne žuželke, potencialno 
invazivne tujerodne žuželke, Slovenija

Abstract:
Kavčič, A.: Alien Insects in Slovenia and Their Potential Impact on Forests, Gozdarski vestnik (Professional 
Journal of Forestry), 76/2018, vol 10. In Slovenian, abstract in english, lit. quot. 26. Translated by Breda Misja, 
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
Due to globalization, numerous alien species are brought to new territories; they colonize almost all ecosystems, 
including forests. It is difficult to predict the impact of alien species on the new territory, but we can conclude 
about the impact on the basis of their behavior in comparable ecological conditions, for example in neighboring 
countries. Alien species, causing negative changes and damage on the new territory, are invasive alien species. 
Although they account for a relatively small share of all alien species, they can considerably affect the enviro-
nment. Many invasive alien species belong to the insects. Very important are phytophagous species, which cause 
damage in agriculture, forestry, and other similar branches. Thereby, Slovenia is not excluded. Alien insects 
come to Slovenia in various ways, often naturally from neighboring countries, where they are already settled.  
Occurrence of many new insect species stays unnoticed, and we observe their presence only when (if) they 
begin causing visible changes in the environment. At this point, any action is usually more or less inefficient. 
This article highlights the state of alien insect species in Slovenia and their impact on forests on the examples 
of the selected alien insect species. 
Key words: Alien species, insects, forest, impact, phytophagous insects, invasive alien insects, potentially invasive 
alien insects, Slovenia

Strokovna razprava

1 dr. A. K., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. 
andreja.kavcic@gozdis.si

1 UVOD
Človek z globalno trgovino in selitvami ljudi 
namerno ali nenamerno vnaša organizme na 
območja, ki jih po naravni poti sami ne bi mogli 

doseči. Vrste, ki se tako pojavijo na novih obmo-
čjih, imenujemo tujerodne vrste. Pojav tujerodnih 
vrst ni novodoben, pač pa traja, odkar človek 
osvaja svet in pri tem premaguje naravne ovire. 
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Na začetku so bili vnosi tujerodnih vrst zaradi 
počasnih in razmeroma maloštevilnih premikov 
ljudi in dobrin zelo počasni in razmeroma redki, v 
zadnjih dveh stoletjih pa je proces vse intenzivnejši. 
Z razvojem novih načinov transporta je človek osvo-
jil kopno, vodo in zrak in s hitrimi premiki lahko 
v izjemno kratkem času doseže skoraj katerikoli 
kotiček sveta. Vsak trenutek so na poti ogromne 
količine raznovrstnega blaga in ljudi, ki potujejo z 
enega na drugi konec sveta. Vnos tujerodnih vrst 
se še posebno hitro širi od leta 1950 in ni videti, da 
se bo trend kmalu umiril (Seebens in sod., 2018; 
Brockerhoff in Liebhold, 2017).

Na podlagi inventarizacije tujerodnih vrst je bilo 
v evropi zabeleženih več kot 11.000 tujerodnih vrst 
organizmov. Največji delež  zavzemajo rastline, ki 
jih je več kot 50 % vseh tujerodnih vrst v evropi, 
sledijo jim tujerodni nevretenčarji, predvsem žuželke 
(Hulme in sod., 2009; Roques in sod., 2009). V novem 
okolju velika večina tujerodnih vrst ni nevarnih in 
ne povzroča zaznavnih sprememb. Relativno majhen 
delež tujerodnih vrst pa se zaradi svojih specifičnih 
lastnosti in ugodnih razmer na zasedenem območju 
lahko namnoži in razširi na večje območje ter pov-
zroči spremembe, ki so praviloma negativne. Takim 
tujerodnim vrstam rečemo invazivne tujerodne 

vrste; spremembe, ki jih povzročajo, pa za človeka 
praviloma pomenijo gospodarsko, okoljsko ali/in 
družbeno škodo (Keller in sod., 2011). S pogostejšimi 
vnosi tujerodnih vrst se pričakovano povečuje tudi 
število invazivnih tujerodnih vrst, tako posameznih 
osebkov kot novih vrst. 

Slovenija je na stičišču pomembnih trgovskih 
in selitvenih poti in kot taka še posebno dovze-
tna za nove vnose različnih organizmov. Kakšen 
bo vpliv tujerodnih vrst na novem območju, je 
nemogoče z gotovostjo napovedati, lahko pa na 
njihov vpliv sklepamo na podlagi vpliva, ki ga 
imajo vrste v primerljivih ekoloških razmerah 
drugod po svetu, na primer v sosednjih državah. 

Namen članka ni našteti in natančno opisati 
vse vrste žuželk, ki so bile doslej najdene v Slo-
veniji in lahko vplivajo na gozdove, ali opisovati 
podrobnosti, ker bi bil tak članek preobsežen in 
za marsikoga nezanimiv. Poleg tega najdbe ne 
kažejo nujno dejanskega števila tujerodnih vrst, 
saj so velikokrat odvisne od angažiranosti nekaj 
zainteresiranih posameznikov in zato omejene 
na posamezna leta, določeno območje ali celo 
skupino organizmov. Namen članka je z nekaj 
primeri opisati trenutno stanje tujerodnih vrst 
žuželk pri nas in njihov vpliv na naše gozdove. 

Slika 1: Deformacije – šiške, ki jih povzroča kostanjeva šiškarica, Dryocosmus,	kuriphilus. (Foto: A. Kavčič)
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2 TUJERODNE VRSTE V 
GOZDOVIH

Tujerodne vrste se pojavljajo v vseh ekosistemih, 
tudi v gozdovih (Roques in sod., 2009). Le-ti v 
Sloveniji pokrivajo skoraj dve tretjini celotne 
površine države in so vse bolj podvrženi inten-
zivnim spremembam, ki jih s svojimi dejavnostmi 
povzroča človek, in jim čedalje težje kljubujejo. V 
zadnjih desetletjih postajajo invazivne tujerodne 
vrste poleg krčenja oz. zaraščanja gozdov, onesna-
ževanja in  podnebnih sprememb vse pomembnejši 
dejavnik, ki ogroža stabilnost gozdov in s tem 
njihove številne funkcije (Liebhold in sod., 1995).

2.1 Tujerodne vrste žuželk v slovenskih 
gozdovih 

Med tujerodnimi organizmi v gozdovih so med 
najpomembnejšimi in tudi najbolj raziskanimi 
kopenski nevretenčarji oz. žuželke, zlasti fitofagne 
vrste (herbivori), kot so stenice, metulji, pod-
lubniki, rastlinske uši, rastlinske ose in nekatere 
druge skupine, ki se hranijo z rastlinskim tkivom 
in povzročajo poškodbe na gozdnih rastlinah 
(Seljak, 2013; Jurc in sod., 2017). Nekatere od  
njih so se v Sloveniji že izkazale za invazivne in 
so pomembni gozdni škodljivci, pri drugih pa 
je vpliv na gozdove zelo majhen oz. še ni znan. 
Tujerodne fitofagne žuželke se pojavljajo na vseh 

delih rastline: v skorji in na njej, v lesu, na listih, 
v listnem tkivu, plodovih, semenih, ... Nekatere 
od  njih se pojavljajo samo na eni rastlinski vrsti 
(monofagi), druge na več vrstah istega rodu 
(oligofagi), tretje pa naseljujejo in se hranijo na 
rastlinah iz različnih rodov in družin (polifagi). 

2.2 Invazivne tujerodne vrste žuželk v 
slovenskih gozdovih 

v slovenskih gozdovih je imela v  minulih letih 
od tujerodnih vrst žuželk zelo izrazit negativen 
vpliv kostanjeva šiškarica, Dryocosmus	kuriphilus	
Yasumatsu	 (Hymenoptera, Cynipidae). Nekaj 
milimetrov dolga bleščeče črna osica izvira s 
Kitajske, s človekom pa se je razširila v večji 
del Azije, v S Ameriko in evropo. Glavni način 
širjenja kostanjeve šiškarice na nova območja 
je sadilni material. Osica napada različne vrste 
kostanjev (Castanea spp.) in povzroča nastanek 
zadebelitev oz. šišk na poganjkih, pri osnovi 
moških socvetij, in na debelejših listnih žilah, s 
čimer povzroča škodo v drevesnicah, nasadih in 
gozdovih (Slika 1). V Slovenijo je bila vnesena leta 
2004 s sadikami kostanja iz drevesnice iz Italije. 
Kljub ukrepom izkoreninjenja in preprečevanja 
širjenja se je osica v zelo kratkem času po naravni 
poti razširila po  vsej državi in kmalu povzročila 
izdatno škodo na navednem kostanju, Castanea 
sativa Mill., v večjem delu Slovenije (Knapič in 

Slika 2: Parazitoidna osica Torymus	sinensis	(Foto: D. Jurc)
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sod., 2010). eden od razlogov za hitro širjenje 
je, da se osice D.	kuriphilus izjemno namnožijo, 
simptomi napada pa so v zgodnji fazi zelo neizra-
ziti in neopazni, tako da jih ni težko spregledati. 
Uporaba insekticidov za zatiranje te invazivne 
tujerodne vrste žuželke ni najbolj učinkovita, saj 
osebki večino časa preživijo v stadiju ličinke, ki 
je v notranjosti šiške, kjer je dobro zaščitena pred 
zunanjimi vplivi. 

2.3 Nameren vnos tujerodnih vrst žuželk 
lahko pomeni tveganje za gozdove

Doslej se je kot edini učinkovit način za obvla-
dovanje kostanjeve šiškarice izkazala biološka 
kontrola s parazitoidno osico Torymus	 sinensis 
Kamjo (Hymenoptera, Torymidae) (Slika 2). To je 
vrsta, ki je prisotna v naravnem okolju kostanjeve 
šiškarice, t.j. na Kitajskem, kjer uspešno uravnava 
številčnost njene populacije in preprečuje namno-
žitve. Po zgledu sosednjih držav je bil leta 2015 z 
namenom zaščite pravega kostanja pred nevarno 
invazivno tujerodno osico omenjeni parazitoid 
prvič vnesen tudi v Slovenijo. Načrtni vnosi  
T.	sinensis z namenom biološke kontrole kostanjeve 
šiškarice so bili tudi v kasnejših letih (Jurc in sod., 
2017). V nekaj letih je bilo T.	 sinensis mogoče 
najti na številnih območjih po  vsej Sloveniji in 

poškodbe zaradi kostanjeve šiškarice so se izrazito 
zmanjšale, kar kaže, da je bila biološka kontrola 
učinkovita (Jurc in sod., 2016). Glede na to, da 
so tujerodnega parazitoida kostanjeve šiškarice v 
preteklosti intenzivno vnašali v sosednjo Italijo, 
obstaja velika verjetnost, da se je vrsta iz Italije raz-
širila k nam že pred namernim vnosom v Slovenijo. 
Zato zmanjšanje škode zaradi kostanjeve šiškarice 
najverjetneje ni samo posledica namernega vnosa 
njenega parazitoida in bi se to zgodilo prej ali slej 
brez vnašanja T.	sinensis	(Jurc in sod., 2017). 

Pri namernem vnosu tujerodnih vrst za kakr-
šenkoli namen pa je treba biti skrajno previden, 
saj zaradi nepredvidljivosti odziva vrste v novem 
okolju ne moremo popolnoma izključiti možnosti 
njenega negativnega vpliva na domorodne vrste 
oz. ciljni ekosistem kot celoto (Heimpel in Cock, 
2018). Ali bo učinkovitost T.	sinensis proti kosta-
njevi šiškarici odtehtala morebiten negativen vpliv 
parazitoidne osice na slovenske gozdove, bodo 
pokazali čas in načrtne raziskave.

2.4 Potencialno invazivne žuželke v 
slovenskih gozdovih

Invazivne tujerodne vrste, ki se pri nas še ne 
pojavljajo, imenujemo potencialno invazivne 
tujerodne vrste. Od žuželk so to na primer azijski 

Slika 3: Paličasti izrivki črvine so znak napada črnega lesarja, Xylosandrus	germanus. (Foto: Beat Forster, Swiss 
Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Bugwood.org) 
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kozliček (Anoplophora glabripennis (Motschulsky)) 
(Coleoptera, Cerambycidae) in kitajski kozliček 
(Anoplophora chinensis (Forster)) (Coleoptera, 
Cerambycidae), ki povzročata sušenje več kot  sto 
različnih vrst listavcev,  ter orehov vejni lubadar 
(Pityophthorus juglandis Blackman) (Coeloptera: 
Curculionidae, Scolytinae), ki povzroča sušenje 
različnih vrst orehov (Juglans sp.). Za omenjene 
vrste namreč ne moremo z gotovostjo napovedati, 
kakšen bo njihov vpliv na novem območju. Kot 
potencialno invazivne štejemo tudi tiste inva-
zivne tujerodne vrste, ki so pri nas že prisotne, 
a se zaenkrat pojavljajo le na zelo omejenem 
območju, na primer samo na nekaj lokacijah, 
oz. so maloštevilne, še nimajo zaznavnega nega-
tivnega vpliva in jih je z določenimi ukrepi 
mogoče izkoreniniti ter preprečiti nastanek škode.  
V projektu LIFe eRTeMIS, ki ga vodi Gozdarski 
inštitut Slovenije, je bil sestavljen t.i. opozorilni 
seznam potencialno invazivnih vrst za slovenske 
gozdove, na katerega je bilo uvrščenih 13 vrst 
žuželk, ki  pomenijo potencialno nevarnost za 
slovenske gozdove (de Groot in sod., 2017).  
V slovenskih gozdovih je kar nekaj tujerodnih vrst 
žuželk, ki ponekod po svetu s svojo invazivnostjo 
povzročajo znatno škodo, pri nas pa zaenkrat ne 
beležimo njihovega vpliva. Na vprašanje, zakaj 
je tako, je mogočih več odgovorov, med drugim 
tudi, da določena vrsta za prilagoditev na nove 
razmere potrebuje določen čas in se njena inva-
zivnost še ni pokazala. Obstaja pa tudi možnost, 
da so v Sloveniji lokalne razmere vendarle toliko 
drugačne, da te vrste pri nas ne bodo postale 

invazivne in škodljive. Mogoče je tudi, da te vrste 
povzročajo spremembe v ekosistemu na nivoju, 
ki za človeka ni pomemben in ostane neopažen 
ali ga pripišemo drugim vzrokom. 

ena takih vrst je črni lesar, Xylosandrus ger-
manus (Blandford) (Coleoptera: Curculionidae, 
Scolytinae), ki je bil v Sloveniji prvič zabeležen leta 
2000 v Solkanu,  zdaj pa ga najdemo že po  vsej 
Sloveniji (Jurc in sod., 2010; Hauptman in sod. 
2018). Do 2,5 mm dolg podlubnik bleščeče črne 
barve ima naravni areal v V Aziji, s človekom pa 
se je razširil  zunaj tega območja in je zdaj prisoten 
v različnih delih sveta in raznovrstnih habitatih. 
Glavne poti vnosa na nova območja so trgovina s 
sadikami in lesom gostiteljev, v Slovenijo pa se je 
najverjetneje razširil po naravni poti iz sosednje 
Italije. Hrošči črnega lesarja se razvijajo v lesu 
listavcev in iglavcev, kot gostitelji pa so primerne 
rastline več kot dvesto različnih vrst lesnatih 
rastlin. Črni lesar je v bistvu sekundarni škodjivec 
in napada oslabelo in poškodovano drevje, vendar 
lahko naseli tudi na videz zdrava in nepoškodovana 
drevesa. Vrsta se pojavlja na brezi (Betula sp.), 
bukvi (Fagus sp.), brestu (Ulmus sp.), javorju (Acer 
sp.), orehu (Juglans sp.), hrastu (Quercus sp.), vrbi 
(Salix sp.), jablani (Malus sp.), jesenu (Fraxinus 
sp.), lipi (Tilia sp.), pravem kostanju (Castanea 
sativa Mill.), smreki (Picea sp.), jelki (Abies sp.), 
boru (Pinus sp.) in drugih vrstah.

X.	germanus povzroča škodo v drevesnicah, 
nasadih, gozdovih in drugih naravnih habitatih. 
Hrošči z vrtanjem rovov v les povzročijo mehan-
ske poškodbe gostitelja, simbiontske glive, ki jih 
osebki prenašajo s seboj in se z njimi hranijo, pa 
razvrednotijo les ali celo povzročijo rastlinske bole-
zni. Ni izključeno, da bi vrsta zaradi sposobnosti 
velikih namnožitev in drugih bioloških lastnosti 
lahko negativno vplivala tudi na domorodne vrste 
podlubnikov (Henin in Versteirt, 2004). Napadene 
rastline se sušijo, mlade praviloma propadejo. 
eden tipičnih znakov, ki kažejo na prisotnost 
črnega lesarja v lesu, so drobne vhodno-izhodne 
odprtine v skorji, iz katerih štrlijo krhke paliča-
ste strukture belkaste barve (Jurc in sod., 2010) 
(Slika 3). V notranjosti gostitelja so osebki dobro 
zaščiteni pred zunanjimi vplivi, zato obvladovanje 
škodljivca ni enostavno. Zaenkrat je edini način 
za obvladovanje črnega lesarja enak kot pri naših 

Slika 4: Odrasel osebek (samica) azijskega ambrozijskega 
podlubnika, Xylosandrus crassiusculus. (Foto: A. Kavčič)
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domorodnih vrstah podlubnikov, t.j. intenzivno 
spremljanje in uničenje napadenega materiala 
skupaj z zalego. Pri obvladovanju škodljivca je 
zelo pomembna tudi preventiva. Z odstranitvijo 
materiala za zaleganje in razvoj hroščev, t. j. sveže 
poškodovanega drevja (listavcev in iglavcev), 
lahko uspešno preprečimo naselitev nenapadenega 
materiala in dodatno namnožitev osebkov. Zato 
je smiselno, da svež lesni material (npr. sveže 
posekan les, podrto drevje) čim prej odstranimo 
iz gozda, saj tak material oddaja hlapne snovi, ki 
privabilno delujejo za podlubnike X.	germanus	
(in tudi številne druge fitofagne organizme, ki 
lahko poškodujejo lesnate rastline) iz okolice, ki 
material naselijo, zaležejo zarod in v končni fazi 
razvrednostijo les. Črni lesar se v zadnjih letih 
redno pojavlja v pasteh za spremljanje hroščev 
v slovenskih gozdovih, kar nakazuje, da ima 
vrsta pri nas ugodne ekološke razmere in se je 
ustalila v naravnih habitatih. Zato in ker se vrsta 
k nam še naprej neovirano širi iz Italije, njeno 
izkoreninjenje ni več mogoče. V Sloveniji je  
X.	 germanus povzročil večjo škodo leta 2016, 
ko je napadel sveže posekan les pri Lovrencu 
na Pohorju (Hauptman in sod., 2018). Ali bo  
X.	germanus v Sloveniji postal pomemben gozdni 
škodljivec, bo pokazal čas.  

Leta 2017 je bila v Sloveniji najdena črnemu 
lesarju sorodna vrsta podlubnika iz Azije (Kavčič, 
2018). Azijski ambrozijski podlubnik, Xylosan-
drus crassiusculus (Motschulsky) (Coleoptera: 
Curculionidae, Scolytinae), ki je eden najbolj 
razširjenih vrst podlubnikov na svetu in se pojavlja 
v raznolikih habitatih. Hrošči so bili najdeni v 
pasteh za spremljanje hroščev na Goriškem (Slika 
4). Za razliko od X.	germanus azijski ambrozijski 
podlubnik napada samo listavce in se pojavlja samo 
na tanjših delih gostitelja. Na nekaterih območjih 
po svetu X.	crassiusculus povzroča znatno škodo v 
drevesnicah in nasadih, kjer povzroča sušenje in 
propadanje lesnatih rastlin in izgubo pridelka v 
kmetijski pridelavi, vendar je v evropi njegov vpliv 
od prve najdbe pred skoraj 20 leti (2003) v Italiji 
zanemarljiv. Poleg tega je bila vrsta kljub številnim 
gostiteljem v evropi najdena samo na treh vrstah 
lesnatih rastlin. V Sloveniji smo doslej hrošče  
X.	crassiusculus našli samo na dveh lokacijah v Z 
delu Slovenije, vendar nikoli na gostiteljskih rastli-
nah. V Italiji so azijskega ambrozijska podlubnika 
našli na pravem kostanju (Castanea sativa Mill.), 
ki je v Sloveniji pomembna drevesna vrsta. Na 
podlagi najdb v Sloveniji sklepamo, da je pri nas 
podlubnik že prisoten v gozdovih, vsaj lokalno v 
Z delu države, zaradi za vrsto ugodnih ekoloških  

Slika 5: Hrastova čipkarka, Corythucha arcuata. (Foto: A. Kavčič)
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razmer pa pričakujemo njegovo širjenje. Njegovo 
izkoreninjenje na ozemlju Slovenije ni mogoče 
tudi zato, ker se vrsta k nam stalno širi po naravni 
poti iz Italije. enako kot pri X.	germanus tudi pri 
X.	crassiusculus ne moremo predvideti, kako bo 
tujerodna vrsta vplivala na gozdove v prihodnosti, 
je pa dejstvo, da imata pri nas obe vrsti ugodne 
ekološke razmere, njun potencial za povzročitev 
škode na gozdnih lesnatih rastlinah pa je velik. 
Za obe vrsti je značilno, da je odkrivanje znakov 
napada hroščev zelo zahtevno, saj so znaki neiz-
raziti in je napadene rastline lahko spregledati, 
še posebno, če gre za odrasla drevesa, na katerih 
se napad lahko pojavi tudi na težko dostopnih 
mestih v krošnji. 

V Sloveniji je med tujerodnimi žuželkami, pri 
katerih je še veliko odprtih vprašanj glede vpliva 
na gozdove, tudi severnoameriška stenica hrastova 
čipkarka, Corythucha arcuata (Say), (Heteroptera, 
Tingidae), ki je bila leta 2016 najdena pri Brežicah, 
v neposredni bližini slovensko-hrvaške meje (Jurc 

in Jurc, 2017) (Slika 5). Drobna belkasta stenica se 
pojavlja v glavnem na hrastih (Quercus sp.), kjer 
izsesava liste, ki zaradi poškodb porumenijo, se 
posušijo in prezgodaj odpadejo. Stenica je precej 
razširjena v več evropskih državah in v Turčiji, o 
večji škodi pa poročajo samo s Hrvaške. Stenica, 
ki se lokalno lahko pojavlja v izjemno velikem 
številu, naj bi slabila drevesa hrasta doba (Quercus 
robur L.) ter negativno vplivala na prirast lesa 
in pomlajevanje hrasta. V Sloveniji smo v dveh 
letih prisotnost hrastove čipkarke potrdili že na 
več lokacijah v Sloveniji. Njena prisotnost na 
gostiteljih v neposredi bližini prometnic kaže, 
da se	C.	arcuata na nova območja širi kot slepi 
potnik, čeprav se v Slovenijo najverjetneje širi 
tudi po naravni poti iz sosednjih držav, iz Italije in 
Hrvaške, na kar kažejo najdbe stenice na hrastih 
sredi gozdnih sestojev in daleč od prometnic. 
Na podlagi najdb na  območju celotne Slovenije 
lahko sklepamo, da je pri nas vrsta prisotna že 
več let, a je ostala neopažena. Napad je namreč 

Slika 6: Storževa listonožka, Leptoglossus occidentalis. (Foto: A. Kavčič)
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zelo lahko spregledati, če se osebki na gostitelju 
ne pojavljajo v zelo velikem številu. V hrastovih 
gozdovih v Sloveniji zaenkrat ne beležimo škode 
zaradi nove vrste stenice. Glede na to, da se na 
hrastih pojavlja zelo veliko škodljivcev in bolezni, 
pa prisotnost novega tujerodnega škodljivca, 
ki poškoduje enega najpomembnejših organov 
rastline – list, za drevje zagotovo ni ugodna. 

V minulih letih se je k nam razširila še ena 
severnoameriška stenica, in sicer storževa listo-
nožka, Leptoglossus occidentalis Heidemann 
(Heteroptera, Coreidae) (Gogala, 2003) (Slika 
6). Rdečerjava stenica z značilnimi listastimi 
razširitvami goleni na zadnjih nogah je bila v 
Sloveniji prvič zabeležena leta 2003 blizu Komna 
na Krasu, k nam pa naj bi se razširila po naravni 
poti iz Italije. Storževa listonožka izsesava mlade 
storže in semena iglavcev, zaradi česar je lahko  
zelo zmanjšan obrod semen. Stenica je tudi velika 
nadloga, ko se jeseni množično pojavlja v bližini 
človekovih bivališč, kjer išče prezimovališče. 

Prisotnost storževe listonožke beležimo v raz-
ličnih delih Slovenije, kar kaže, da ima pri nas 
vrsta ugodne razmere za obstoj in se širi. Škode 
v gozdovih zaradi te tujerodne stenice v Sloveniji 
tako kot drugod po evropi zaenkrat ne beležimo, 
v primeru večje namnožitve pa bi znatno škodo 
lahko povzročila npr. v gozdnih semenskih sestojih 
in drevesnicah.

Od tujerodnih vrst kožekrilcev, ki so bili v 
Sloveniji najdeni v zadnjem času, lahko poleg 
kostanjeve šiškarice omenimo brestovo grizlico, 
Aproceros leucopoda Takeuchi, (Hymenoptera, 
Argidae), ki pa še zadaleč ne povzroča tolikšne 
škode kot njena sorodnica. Osica izvira iz V Azije 
in se pojavlja na brestih (Ulmus sp.). V Sloveniji 
je bila prvič zabeležena leta 2011 v Rožni dolini 
pri Novi Gorici, še isto leto pa je bila najdena 
tudi v osrednji Sloveniji (de Groot in sod., 2012). 
V evropo je bila brestova grizlica najverjetneje 
vnesena s sadikami brestov, k nam pa naj bi se 
razširila po naravni poti iz Italije. 

Kavčič, A.: Tujerodne vrste žuželk v Sloveniji in njihov potencialni vpliv na gozdove

Slika 7: Značilne poškodbe, ki jih povzročajo ličinke (pagosenice) brestove grizlice, Aproceros leucopoda. (Foto: 
Hrvatski šumarski institut)
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GDK 444(045)=163.6

LATINSKO IME
Heterobasidion irregulare Garbel. & Otrosina

RAZŠIRJENOST
Bolezen je naravno razširjena v Severni Ameriki, v Evropi 
so jo ugotovili v Italiji na obali Tirenskega morja v ozkem, 
do 18 km širokem pasu, ki se razteza zahodno in južno od 
Rima v dolžini 103 km.

GOSTITELJI 
Večinoma bori (Pinus spp.), brini (Juniperus spp.) in drugi 
iglavci v Severni Ameriki (npr. Abies balsamea, Calocedrus 
decurrens, Picea sitchensis, Pseudotsuga menziesii, Tsuga 
canadensis). V Italiji so bolezen ugotovili na piniji (Pinus 
pinea) (slika 1) in alepskem boru (P. halepensis), dokazano 
dovzetni pa so tudi rdeči bor (P. sylvestris), številne vrste smrek 
(Picea spp), jelk (Abies spp.) macesnov (Larix spp.) in brinov 
(Juniperus spp.). Na več vrstah listavcev živi kot gniloživka, 
predvsem so jo ugotovili v  sredozemskih hrastovih gozdovih 
(dokazano na Arbutus spp., Erica arborea in Quercus spp.).

OPIS 
Trosnjaki ameriškega trohnobneža so široki 5 do 30 cm, 
včasih kopitasti, zgoraj nagubani, spodaj s cevasto trosovnico 
(slika 2) ali pa so sploščeni, če rastejo na previsni podlagi; 
takrat so brez zgornje površine, vidna je samo trosovnica 
(slika 3, slika 4). Morfološko so podobni vsem trem evrop-
skim vrstam trohnobnežev (H. parviporum, H. annosum in 
H. abietinum) in od njih jih lahko zanesljivo ločimo samo 
z analizo genetskega materiala. Ker so trosnjaki redki, je 
najustreznejša metoda za ugotavljanje prisotnosti ameriškega 
trohnobneža lovljenje trosov, in sicer tako, da v naravi za 
24 ur izpostavimo svež smrekov les (slika 5) in po enem 
tednu gojenja v laboratoriju z molekularnimi tehnikami 
analiziramo iz trosov izrasla podgobja. Morfološka znaka, 
ki nakazujeta vrsto H. irregulare, sta manjši premer por v 
trosovnici (7,3 pore/mm2) kot pri evropskih vrstah (8–13 
por/mm2) in več nepravilnih, podolgovatih ali vijugastih 

por v primerjavi z drugimi vrstami trohnobnežev (slika 6). 
Te vrste imajo večinoma pravilno ovalne pore.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• Vsa znamenja bolezni so enaka kot pri smrekovi, borovi  
 ali jelovi rdeči trohnobi.
• Odmirata živi del skorje in kambij korenin, trohnoba  
 lesa je bela. Les najprej spremeni barvo v temno rjavo  
 do rdečkasto, nato v njem nastajajo beli žepi, prepredeni  
 s podgobjem, les vlaknato razpada.
• Včasih odmirajo odrasla drevesa in nastajajo odprtine  
 v sestoju.
• Trohnoba lesa sega iz korenin po deblu navzgor.
• Trosnjaki rastejo predvsem na odmrlih panjih, lahko  
 v notranjosti votlega dela panja.

VPLIV
Kakovost lesa okuženih dreves je zmanjšana, trohnoba lesa 
lahko napreduje in deblo postane votlo. Okužena odrasla 
drevesa so bolj občutljiva za vetrolom, snegolom in žledolom. 
Ekološke in podnebne razmere v Evropi so ugodne za poten-
cialno širjenje ameriške rdeče trohnobe. V Italiji je bolezen 
razširjena v nasadih pinij in alepskega bora in še ni dosegla 
naravnih sestojev iglavcev. V Evropi so najverjetneje veliki 
potencialni vplivi ameriške rdeče trohnobe zaradi pogostnosti 
in pomena gostiteljev. Upočasnjevanje njenega širjenja z 
intenzivnim spremljanjem razširjenosti in sanitarnimi seč-
njami je nujno, da se izognemo ekološki in ekonomski škodi.

MOŽNE ZAMENJAVE
Trosnjakov ameriškega trohnobneža po morfoloških značil-
nostih ne moremo z gotovostjo ločiti od treh evropskih vrst iz 
rodu Heterobasidion, zanesljivo določitev omogočajo le mole-
kularne tehnike. Gliva je bila opisana šele nedavno, leta 2010.

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 

Slika 1: Žarišče okužbe z ameriško rdečo trohnobo v nasadu pinij 
(Pinus pinea); okuženo drevo se je podrlo (foto: Dušan Jurc).
Slika 2: Konzolast trosnjak ameriškega trohnobneža (Heterobasi-
dion irregulare) na panju kanadskega bora (angl. Jack pine, Pinus 
banksiana) (foto: Dušan Jurc)
Slika 3: Trosnjak H. irregulare na spodnji strani okuženega debla 
pinije (P. pinea), ki je ležalo na tleh (foto: Dušan Jurc). 
Slika 4: Mladi trosnjaki so začeli poganjati iz podrtega debla 
okužene pinije (foto: Dušan Jurc).

Slika 5: Izpostavitev diskov smrekovega lesa za lovljenje trosov 
trohnobnežev (foto: Dušan Jurc)
Slika 6: Pore ameriškega trohnobneža so v večini nepravilno 
ovalne, vijugaste oblike v primerjavi s porami preostalih vrst troh-
nobnežev (povečava 10 X) (foto: iz članka Otrosina W.J., Garbelotto 
M. 2010. Heterobasidion occidentale sp. nov. and Heterobasidion 
irregulare nom. nov.: A disposition of North American Heterobasi-
dion biological species. Fungal Biology 114(1): 16–25)
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ČE OPAZITE OPISANE SIMPTOME ALI NAJDETE ŠKODLJIVCA,
obvestite Gozdarski inštitut Slovenije (Oddelek za varstvo gozdov) ali 

o najdbi poročajte v spletnem portalu Invazivke oziroma z mobilno aplikacijo Invazivke.

Ameriška rdeča trohnoba, ki jo povzroča gliva ameriški trohnobnež

Publikacija je nastala v okviru projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770), ki ga 
sofinancirajo Evropska komisija v okviru finančnega mehanizma LIFE, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije. Priprava prispevka je bila izvedena v okviru Javne gozdarske službe GIS.
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LATINSKO IME
Trichoferus campestris

RAZŠIRJENOST
Žametasti kozliček je domoroden v Aziji. Njegov naravni areal 
sega od Japonske in ruskega Daljnega vzhoda na vzhodu, 
preko Kitajske in držav centralne Azije do evropskega dela 
Ruske federacije na zahodu. Človek je T. campestris vnesel 
zunaj tega območja v nekatere države V Evrope (Češka, 
Madžarska, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Ukrajina) 
in v Severno Ameriko (ZDA, Kanada). Najdbe te vrste se 
ves čas pojavljajo na novih območjih in v vzhodni Evropi 
se vrsta opazno širi proti vzhodu.

GOSTITELJI
Kot gostitelji žametastega kozlička so bile opisane vrste iz več 
kot 40 rodov listavcev  in iglavcev. Hrošči naselijo oslabela 
in poškodovana pa tudi zdrava drevesa, predvsem vrste 
iz rodov Malus (jablane), Morus (murve), Pyrus (hruške) 
ter navadno robinijo (Robinia pseudoacacia), lahko pa 
tudi koščičarje (Prunus spp.), breze (Betula spp.), jesene 
(Fraxinus spp.), smreke (Picea spp.), bore (Pinus spp.), vrbe 
(Salix spp.), jelše (Alnus spp.), vrste iz rodu Sorbus (jerebika, 
mokovec) in druge. T. campestris naj bi prednostno izbiral 
srednje veliko do veliko drevje.

OPIS 
Žametasti kozliček je temno rjav do rjavkasto oranžen hrošč s 
podaljšanim telesom. Noge in antene so nekoliko svetlejše. V 
dolžino meri 11–20 mm in skoraj tako dolge  so tudi antene. 
Na pokrovkah ima kratke zlato rjave dlačice, ki so neenako-
merno razporejene in dajejo hrošču žametast videz (Slika 1). Iz 
ovalnih jajčec (1,9 x 0,6 mm) se razvijejo belo rumene ličinke, 
ki zrastejo do 30 mm v dolžino (Slika 2). Ličinke imajo temno 
rjavo glavo in obustni aparat, posamezni telesni segmenti pa so 
nekoliko nabrekli. Buba je belkasta z nakazanimi okončinami 
in značilno zavitimi antenami. Navadno ima žametasti kozliček 
eno generacijo na leto, v hladnejših okoljih pa razvoj od jajčeca 
do odraslega hrošča lahko traja tudi več kot dve leti. Hrošči se 
pojavijo med junijem in avgustom (na nekaterih območjih že 
aprila ali maja), so nočno aktivni in se ne hranijo. Oplojena 
samica jajčeca odloži na skorjo debla in debelejših vej. Izlegle 
ličinke se pregrizejo skozi skorjo do kambija, kjer se hranijo 
z njim in lesom tik pod njim. V hladnem delu leta ličinka 
preide v stanje mirovanja. Prezimi v rovu oz. v bubilnici v 

lesu, spomladi pa se zabubi. Poleti se iz bube razvije odrasel 
hrošč. T. campestris lahko razvoj konča tudi v suhem lesu.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
Ličinke žametastega kozlička se hranijo s kambijem in lesom 
tik pod skorjo, pri čemer pod gostiteljevo skorjo izjedajo rove 
(Slika 3). To je za gostitelja mehanska poškodba,  posledica 
katere je moten pretok vode in hranilnih snovi. Drevesa, ki 
jih je napadel žametasti kozliček, imajo redko krošnjo in 
porumenelo listje, ki prezgodaj odpade. Prizadeti gostitelj 
vidno hira in na koncu propade. Poškodovana drevesa so 
zaradi slabšega fiziološkega stanja bolj dovzetna za druge 
škodljivce in bolezni ter neugodne dejavnike nežive narave. 
Ko hrošč T. campestris zapusti drevo, v skorji debla oz. veje 
ostane odprtina, ob kateri je lahko črvina. Zelo podobne 
simptome in znake na gostiteljih povzročajo tudi nekatere 
druge vrste kozličkov.

VPLIV
Žametasti kozliček bi potencialno lahko zelo negativno vplival 
na pridelavo sadja (zmanjšan pridelek, izguba rodnih dreves), 
lesno proizvodnjo ter gradbeništvo (slabša kvaliteta lesa). V 
urbanih območjih napadena drevesa lahko izgubijo socialno 
funkcijo in so tveganje za poškodbe infrastrukture in druge 
lastnine ter življenja ljudi in živali (zlomi večjih vej, odmi-
ranje in podiranje dreves). Eden pogostejših načinov vnosa 
žametastega kozlička na nova območja je trgovina z leseno 
pakirno embalažo (palete, zaboji), vrsta pa se lahko širi tudi 
z lesom (okrogel les, žagan les, drva), rastlinami za sajenje ter 
po naravni poti, t.j. z letenjem. Najučinkovitejši ukrep proti 
žametastemu kozličku je uničenje napadenega (dela) gostitelja.  

MOŽNE ZAMENJAVE
Žametastemu kozličku je po biologiji in  videzu podobnih 
več drugih vrst kozličkov, katerih razvoj poteka v lesu 
različnih vrst lesnatih rastlin, med drugim hišni kozliček, 
Hylotrupes bajulus (Slika 4). Vrsto T. campestris lahko od 
drugih vrst zanesljivo ločimo na podlagi najdenih odraslih 
hroščev in njihovih morfoloških značilnosti oz. z ustreznimi 
molekularnimi metodami.

DODATNE INFORMACIJE
• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si) 
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si) 

GDK 453(045)=163.6

Žametasti kozliček

Slika 1: Odrasel žametasti kozliček, Trichoferus campestris 
(foto: Boris Loboda, http://ukrbin.com/)
Slika 2: Ličinka T. campestris (foto: Vasily Grebennikov, CFIA, 
http://v3.boldsystems.org/)

Slika 3: Uničeno leseno stavbno pohištvo zaradi žametastega 
kozlička (vir: Minnesota Department of Agriculture) 
Slika 4: Odrasel hišni kozliček, Hylotrupes bajulus (foto: Heinrich 
Krummen, Bugwood.org)
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ČE OPAZITE OPISANE SIMPTOME ALI NAJDETE ŠKODLJIVCA, 
obvestite Gozdarski inštitut Slovenije (Oddelek za varstvo gozdov) ali 

o najdbi poročajte v spletnem portalu Invazivke oziroma z mobilno aplikacijo Invazivke.

Publikacija je nastala v okviru projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770), ki ga 
sofinancirajo Evropska komisija v okviru finančnega mehanizma LIFE, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije. Priprava prispevka je bila izvedena v okviru Javne gozdarske službe GIS.
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Pagosenica brestove grizlice se hrani z bre-
stovimi listi, in sicer listno lamino izjeda tako, 
da med sosednjima listnima žilama nastane 
značilna serpentinasta ali »cik-cak« izjedina 
(Slika 7). Tako kot kostanjeva šiškarica se tudi 
brestova grizlica razmnožuje partenogenetsko in 
je sposobna velikih namnožitev. Številčne ličinke 
lahko povzročijo popolno defolacijo (izguba 
listov) dreves, kar ob ponavljajočih namnožitvah 
lahko oslabi v glavnem mlada drevesa. Kljub temu 
brestova grizlica negativno vpliva predvsem na  
videz brestovih dreves, ki so posajena v okrasne 
namene. V Sloveniji zaenkrat ne beležimo škode 

zaradi brestove grizlice, vendar negativnega vpliva 
te vrste ne moremo izključiti, predvsem zato, ker 
njena prisotnost pomeni dodatno obremenitev za 
breste, ki so že več let zelo prizadeti zaradi holan-
dske brestove bolezni, ki povzroča propadanje 
brstov po  vsej evropi. 

Po značilnih izjedinah na listih lahko raz-
meroma preprosto prepoznamo tudi lipovega 
listnega zavrtača, Phyllonorycter	issikii (Kumata), 
(Lepidoptera, Gracilariidae). Tega vzhodnoa-
zijskega metulja lahko najdemo v večjem delu 
evrope, tako v urbanih območjih kot v naravnih 
habitatih, kjer gosenice s hranjenjem z listnim 

Slika 8: Značilne poškodbe zaradi lipovega listnega zavrtača, Phyllonorycter	issikii. (Foto: A. Kavčič)
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Slika 9: Krivonoga jelova uš, Cinara curvipes, na skorji gostitelja. (Foto: Bernhard Perny, BFW)

tkivom med spodnjo in zgornjo listno povrh-
njico povzročajo značilne ovalne izjedine v listni 
lamini lip (Tilia sp.) (Slika 8). Pri nas je lipov listni 
zavrač razširjen po celotni Sloveniji, prvič pa je 
bil pri nas zabeležen leta 2006 v Ljubljani (Jurc, 
2011). Ponekod so lipovi listi zelo poškodovani, 
vendar ni znano, če in kako negativno to vpliva na 
zdravstveno stanje dreves ali na ekosisteme širše. 
V urbanih območjih vrsta zaradi povzročanja 
obsežnega sušenja in prezgodnjega odpadanja 
listov izrazito negativno vpliva na videz lip, ki 
so posajene v okrasne namene, vpliv vrste na 
zdravstveno stanje dreves pa ni znan. 

3 LAHKO TUJERODNE VRSTE 
ŽUŽELK V GOZDOVIH 
PRINESEJO TUDI KAJ 
POZITIVNEGA?

Pri ljudeh žuželke velikokrat zbujajo neprijetne 
občutke, jezo, strah, gnus. Največkrat jih obravna-
vamo kot nekaj neprijetnega, kot absolutne ško-

dljivce, ki jih je treba izkoreniniti. Če so tujerodne, 
še toliko bolj. Vendar pa s takim razmišljanjem in 
odnosom lahko spregledamo koristi, ki jih lahko 
nudijo nekatere vrste.

Krivonoga jelova uš, Cinara curvipes (Patch), 
(Homoptera, Aphididae) je primer tujerodne vrste 
žuželke, ki ima v novem okolju lahko tudi pozitiven 
vpliv. Ta severnoameriška uš namreč izloča velike 
količine mane, ki je pomembna paša za čebele in 
pridelavo gozdnega medu. V Sloveniji je bila uš 
prvič najdena leta 2007 v Ljubljani (Jurc in sod., 
2009). Temni, 2–8 mm dolgi osebki z dolgimi 
lokasto ukrivljenimi nogami se pojavljajo v šte-
vilčnih kolonijah na skorji različnih vrst iglavcev, 
predvsem jelk (Abies sp.) (Slika 9). Kako je vrsta 
prišla v evropo in Slovenijo, ni znano, najverjetneje 
pa z gostiteljskimi rastlinami, kot je to primer za 
številne druge tujerodne rastlinske uši. Krivonoga 
jelova uš s kljuncem prebada gostiteljevo skorjo, 
pri čemer nastanejo mehanske poškodbe, ki kljub  
po navadi zelo veliki številčnosti osebkov za 
odrasla drevesa praviloma niso nevarne. Vendar 
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Slika 10: Plodova vinska mušica,	Drosophila	suzukii, na zrelem plodu. (Foto: Bernhard Perny, BFW)

pa krivonoga jelova uš zaradi oblikovanja obse-
žnih kolonij, ki lahko prekrijejo velike površine 
debel in vej, negativno vpliva predvsem na  videz 
okrasnih dreves. 

4 VPLIV TUJERODNIH KMETIJSKIH 
ŠKODLJIVCEV NA GOZD

Veliko polifagnih tujerodnih vrst žuželk je 
pomembnih kmetijskih škodljivcev. Čeprav so 
za nekatere kot gostitelji zelo pomembne negojene, 
divje rastline v okolici kmetijskih nasadov (Klick 
in sod., 2015; Kenis in sod., 2016), pa je njihov 
vpliv na gozdove in druge naravne ekosisteme zelo 
slabo raziskan. ena takih vrst je plodova vinska 
mušica, Drosophila	suzukii (Matsumara) (Diptera, 
Drosophilidae), ki izvira iz V Azije, s človekom pa 
se je razširila praktično po  vsem svetu (Slika 10). 
Plodova vinska mušica, ki  je eden ega največjih 
škodljivcev v kmetijstvu v svetovnem merilu, 
je bila v Sloveniji prvič zabeležena leta 2010, k 
nam pa se je najverjetneje razširila po naravni 

poti iz Italije (Seljak in sod., 2015). V Sloveniji 
je bila prvič najdena v Novi Gorici, s sistema-
tičnim spremljanjem pa je bila njena prisotnost 
kmalu potrjena v večjem delu Slovenije. Plodova 
vinska mušica je polifag na rastlinah z mehkimi 
plodovi, tako gojenih kot divjih. Razvoj osebkov 
poteka v mehkem tkivu ploda, zato je številčnost 
populacije pričakovano največja v času zorenja 
plodov gostiteljskih rastlin (Seljak in sod., 2015). 
Napadeni plodovi so glavna pot prenosa vrste na 
večje razdalje. Poškodovani plodovi gnijejo in se 
izsušijo, kar povzroča ekonomske izgube predvsem 
v vinogradništvu in sadjarstvu. Obvladovanje 
plodove vinske mušice je zelo zahtevno. Poleg 
tega, da ima vrsta veliko število gostiteljev, kratek 
razvojni cikel in velik razmnoževalni potencial, 
mušica napada zoreče plodove tik pred obiranjem 
ali takoj po njem, zaradi česar uporaba insekticidov 
ni priporočljiva. 

Gozdovi in drugi naravni habitati  so bogat 
vir gostiteljev za plodovo vinsko mušico in so 
pomembno zatočišče med prezimovanjem, ko v 
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Slika 11: Stenica marmorirana smrdljivka, Halyomorpha	halys, na lesniki, Malus sylvestris. (Foto: Gary Bernon, 
USDA APHIS, Bugwood.org)

hladnem delu leta kulturne rastline niso več na 
voljo, po drugi strani pa vir škodljivca za gojene 
rastline spomladi (Seljak in sod., 2015; Pelton in 
sod., 2016; Tonina in sod., 2018). V Sloveniji je bila 
prisotnost plodove vinske mušice kmalu po prvi 
najdbi potrjena v gozdovih v večjem delu države 
(de Groot, 2015). V Sloveniji se vrsta pojavlja na 
koščičarjih, jagodičevju in drugih vrstah (Seljak 
in sod., 2015), od katerih imajo nekatere gozdne 
vrste (npr. divja češnja (Prunus	avium L.), malina 
(Rubus idaeus L.), robida (R.	fruticosus L.), gozdna 
jagoda (Fragaria vesca L.) in borovnica (Vaccinium	
myrtillus L.)) velik ekonomski in družbeni pomen 
za človeka. S poškodovanjem zrelih plodov teh 
vrst zaradi plodove vinske mušice gozd izgublja 
pomembno vlogo vira gozdnih sadežev in druge 
socialne funkcije. 

Podoben primer kmetijskega škodljivca z 
raznovrstnimi gostitelji je marmorirana smr-
dljivka, Halyomorpha	 halys Stål (Heteroptera, 
Pentatomidae) (Slika 11). Polifaga vzhodnoazijska 
stenica je bila v Sloveniji prvič najdena leta 2017 
na Goriškem, od koder se uspešno širi na nova 
območja (Rot in sod., 2018). Tudi ta stenica je 
najverjetneje k nam prišla po naravni poti iz Italije, 
sicer pa se na nova območja širi predvsem kot 
slepi potnik. Marmorirana smrdljivka ima več kot  
sto različih vrst gostiteljev, na katerih s kljuncem 
izsesava sočne dele. Stenica povzroča velike izgube 
v kmetijski pridelavi in  je nadloga, ko jeseni išče 
prezimovališče v bližini človekovih bivališčih. 
Marmorirane smrdljivke tako v evropi kot v 
Sloveniji ni več mogoče izkoreniniti. Podobno kot 
plodova vinska mušica bi lahko tudi marmorirana 



GozdVestn 76 (2018) 10 411

Kavčič, A.: Tujerodne vrste žuželk v Sloveniji in njihov potencialni vpliv na gozdove

smrdljivka s poškodovanjem gozdnih sadežev in 
sočnih delov različnega gozdnega rastja negativno 
vplivala na socialne funkcije gozdov. Prisotnost 
in vpliv marmorirane smrdljivke v slovenskih 
gozdovih v tem trenutku nista znana, lahko pa 
na podlagi prisotnosti sorodnih domorodnih 
vrst stenic, številnih gostiteljskih rastlin in velike 
prilagodljivosti vrste pričakujemo njeno širjenje 
v gozdove in tudi druge naravne habitate. 

5 ZAKLJUČEK
Tujerodne vrste žuželk postajajo sestavni del goz-
dnih ekosistemov tudi v Sloveniji. Številne vrste, 
ki pridejo k nam, ostanejo namreč neopažene, 
zato se lahko ustalijo in nemoteno razširijo. Ko so 
osebki enkrat v naravnem okolju, jih praviloma ni 
več mogoče izkoreniniti. Medtem ko pri pojavu 
nekaterih invazivnih tujerodnih vrst lahko takoj 
zaznamo negativen vpliv na gozd, se ob pojavu 
drugih škoda ne pojavi, čeprav so invazivne v 
drugih okoljih. Na obnašanje tujerodnih organiz-
mov v novih okoljih vpliva več dejavnikov, zato je 
dejanski vpliv tujerodnih vrst precej negotov in ga 
je zelo težko napovedati. Glede na trend pojavljanja 
novih tujerodnih vrst v gozdovih so spremembe 
v gozdovih v prihodnosti neizogibne, vprašanje 
pa je, v kolikšnem obsegu se bodo pojavile in 
koliko bo to ugodno oz. neugodno za človeka. 
Dejstvo je, da bomo v novih okoliščinah morali 
biti prilagodljivi in sprejemati kompromise, če 
bomo želeli doseči stanje, ki bo ugodno ne le za 
človeka, ampak tudi za gozd. 

6 ZAHVALA
Avtorica se zahvaljujem sodelavcu Maartenu de 
Grootu in anonimnemu recenzentu za pregled 
besedila oz. recenzijo  ter koristne pripombe, ki 
so prispevale k izboljšanju prispevka.
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Letos mineva častitljivih 70 let od ustanovitve 
družbe Gozdno gospodarstvo Bled. Svečana pri-
reditev, katere častni pokrovitelj je bil predsednik 
države g. Borut Pahor, je potekala 4. 10. 2018 v 
Festivalni dvorani na Bledu. Poleg zaposlenih in 
nekdanjih sodelavcev ter poslovnih partnerjev 
družbe, so se prireditve udeležili številni pred-
stavniki državnih, lokalnih, javnih, raziskovalnih 
in izobraževalnih institucij in organov, ki delujejo 
ali so povezani z gozdarstvom in lesno industrijo. 
Skupaj okrog 500 gostov, med njimi več kot 50 
iz tujine, je v celoti napolnilo Festivalno dvorano 
(Slika 1). Osrednji gostje prireditve so bili mini-
strica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. 
Aleksandra Pivec, državni sekretar za gozdarstvo 
in prehrano dr. Jože Podgoršek ter nadškof in 
metropolit msgr. Stanislav Zore (Slika 2).
Organizator prireditve je gostom v uvodu svečane 
prireditve predvajal dokumentarni film o dejav-
nostih GG Bled danes in skozi zgodovino. Gostje 
so v petnajstminutnem filmu lahko občudovali 

70 let Gozdnega gospodarstva Bled
GDK 69+902(497.6Bled)(045)163.6

izvirno vključitev dela filmskega gradiva iz leta 
1966 v sedanji čas in tako dobili nazoren prikaz, 
kako je delo v gozdu v primerjavi z današnjim 
dnem potekalo nekoč. Dokumentarni film bo 
pomemben prispevek tudi za bodoče generacije 
gozdarjev.

Ob zaključku prireditve je glavni direktor 
družbe podelil priznanje najzvestejšim poslovnim 
partnerjem in tistim nekdanjim sodelavcem, ki so 
celotno delovno dobo opravili v podjetju. Posebno 
priznanje in zahvalo je za izjemen prispevek na 
področju gozdarstva Zgornje Gorenjske in za 
življenjsko delo v podjetju prejel nekdanji sode-
lavec in direktor g. Zvone Šolar.  

V preddverju Festivalne dvorane je bila za 
goste pripravljena razstava »Iz minulih dni«, ki 
jo je v sodelovanju z GG Bled pripravil g. Alojz 
Budkovič in je gostom ponudila bogato slikovno 
gradivo iz zgodovine GG Bled (Slika 3). 

Gorenjsko gozdno gospodarstvo, ki je bilo 
predhodnik Gozdnega gospodarstva Bled, je bilo 

Slika 1: Napolnjena Festivalna dvorana (foto: arhiv GG Bled)
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ustanovljeno že novembra 1946 in je je segalo 
vse do Kamnika. Vključevalo je tudi oddelek za 
lesno predelavo. Že naslednje leto so se ustano-
vila gozdnogospodarska območja, gorenjsko se 
je imenovalo drugo ali Triglavsko. Kot rojstni 
datum GG Bled se smatra 7. 2. 1948, ko je vlada 
ustanovila Gozdno gospodarstvo Bled kot državno 
gospodarsko družbo. 

V prvih letih po ustanovitvi je bil sedež podjetja 
v stavbi Boben na Bledu, na tej lokaciji je danes 
sedež javnega zavoda Triglavski narodni park. 
Leta 1961 je gradbena enota GG Bled na osnovi 
projekta znanega arhitekta Danila Fürsta dogradila 
novo upravno stavbo GG Bled na Ljubljanski cesti 
19, kjer je sedež podjetja še danes.

Od leta 1948 do leta 1993, je GG Bled izvajal 
tako javno kot gospodarsko funkcijo v gozdovih 
na zgornjem Gorenjskem. 

GG Bled je bil eden od šestnajstih gozdnih 
gospodarstev, ki je po osamosvojitvi Slovenije 
nadaljeval z deli v bivših družbenih gozdovih na 
svojem območju. Na osnovi podpisane koncesijske 
pogodbe za dela v državnih gozdovih s Skladom 
kmetijskih zemljišč in gozdov, je dela izvajal do 
vključno prve polovice 2016. Na osnovi Zakona 

o denacionalizaciji so se gozdovi v času koncesije 
postopno vračali. Od leta 2006 je GG Bled v lasti 
družbe Metropolitana, njen edini lastnik pa je 
Nadškofija Ljubljana. 

Naravni pogoji v alpskem prostoru zgornje 
Gorenjske so narekovali pester nabor tehnologij 
pri razvoju gozdne proizvodnje. V povojnih letih 
je bilo delo na poseku ročno, za spravilo lesa so 
se uporabljale živinska vprega, drče in gravita-
cijske žičnice. Za delo v gozdu je bilo potrebno 
veliko delavcev in vloženega fizičnega napora. 
Mehanizacija se je postopno razvijala in šele za 
njo humanizacija in ergonomija dela. Razmere za 
organizacijo gozdne proizvodnje po drugi svetovni 
vojni so bile težke – ni bilo nastanitev za delavce, 
požgane žičnice in žage, gozdovi slabo dostopni 
brez cest, pomanjkanje delavcev…Bistvenega 
pomena je bilo, da so začeli do tedaj zaprte gozdove 
odpirati s cestami, tako so že leta 1947 zgradili 
cesto Rudno – Rovtarica ter leto kasneje cesto 
Boh. Bistrica – Rovtarica. Istega leta so pričeli 
rekonstruirati tudi cesto Gorje – Pokljuka. 

Velik korak je pomenilo uvajanje mehanizacije 
v posek in spravilo lesa leta 1959. Prve motorne 
žage so bile težke 14 kg. Domačih delavcev je kljub 

Slika 2: Osrednji gostje prireditve (foto: arhiv GG Bled)

Gozdarstvo v času in prostoru



GozdVestn 76 (2018) 10 415

pričetku uvajanja mehanizacije primanjkovalo, 
zato so začeli poleg delavcev iz drugih predelov 
Slovenije na območje prihajati delavci iz drugih 
republik bivše države. Za vse redne in sezonske 
delavce je bilo potrebno zagotoviti nastanitve in 
organizirati prehrano. Leta 1961 je bilo na GG 
Bled zaposlenih največ delavcev, in sicer 845, 
organiziranih je bilo več kot 20 delavskih kuhinj. 
Delavci, ki so delali na GG Bled tega leta, so pri-
hajali iz dvanajstih takratnih občin v Sloveniji in 
iz 33 drugih občin bivše skupne države. Delovni 
čas v povojnih letih pa vse do druge polovice 
šestdesetih let je znašal šest dni na teden, 10 do 12 
ur na dan. Tako strokovno osebje kot tudi domači 
in sezonski delavci so med tednom stanovali v 
objektih na terenu in le za konec tedna odšli domov 
v dolino. Mehanizacija je vedno bolj prodirala v 
gozd. Konji so les vlačili še do konca leta 1979 in 
od takrat dalje velja, da je bilo pridobivanje lesa 
v celoti mehanizirano. Proizvodnja v gozdovih 
se je odvijala preko celega leta, tudi v zimskih 
razmerah ob do dva metra visoki snežni odeji, z 
namenom zagotoviti delo domačim delavcem in 
surovino lesni industriji. Za zimska delovišča so 
se izbirali objekti z debelejšim zrelim drevjem. 

Zadnjo stopnjo v dosedanjem tehnološkem 
razvoju je družba GG Bled naredila leta 2000 
z uvajanjem novih žičnih spravilnih naprav s 
procesorskimi glavami in z uvajanjem strojne 
sečnje z letom 2004. Na področju uvajanja strojne 
sečnje je bil GG Bled v Sloveniji pionir. Čeprav 
je gozdarstvo tradicionalna gospodarska panoga, 
je bil tehnološki razvoj v zadnjih letih izjemen. 
Razvoj strojne sečnje in sodobnih žičnic je zelo 
zmanjšal obremenitev delavcev in povečal pro-
duktivnost dela.

Iz prizadevanj za pravilne postopke pri delu v 
gozdu in za varno delo, so se razvila proizvodna 
tekmovanja gozdnih delavcev. Tako je bilo leta 
1963 na Bledu organizirano prvo državno tek-
movanje gozdnih delavcev bivše skupne države.
Skupni imenovalec vseh sprememb je bilo odgo-
vorno gospodarjenje z gozdovi na zgornjem 
Gorenjskem. Zgodovina gospodarjenja z gozdovi 
na Pokljuki, Jelovici in Mežaklji je veliko daljša kot 
zgodovina podjetja. Na gospodarjenje z gozdovi 
v preteklih stoletjih na območju so najmočneje 
vplivali fužinarstvo in železarska industrija ter 
zgraditev železniške proge v Bohinj.

Slika 3: Razstava »Iz minulih dni« (foto: arhiv GG Bled)
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Slovenija je država gozdov in tradicija skrbnega 
gospodarjenja z gozdom je izjemna. GG Bled 
gospodari z enimi od najlepših in najkakovo-
stnejših gozdov v evropi, ki so hkrati v osrčju 
edinega narodnega parka v Sloveniji. Slovenija 
se od drugih srednjeevropskih držav razlikuje 
predvsem po bogatih gozdovih.   

GG Bled je stalno veliko vlagal v gojenje gozdov 
in gozdne prometnice ter s tem skrbel, da se je 
stanje v gozdovih nenehno izboljševalo. Omeniti 
velja, da je GG Bled v gozdno inventuro v 70-ih 
letih po zgledu Švice prvi vpeljal kontrolno vzorčno 
metodo na območju nekdanje Jugoslavije. Prav tako 
je GG Bled slovel po odlični gozdarski kartografiji 
in skrbno vodenih kronikah. V sedemdesetih letih 
je GG Bled zgradil preko 670 km gozdnih cest in 
s tem številne gozdove ter planinske destinacije 
odprl tudi za rekreacijo in turizem.

Usmerjanje razvoja gozdov je danes v domeni 
Zavoda za gozdove Slovenije. V zadnjih letih na 
razvoj gozdov vplivajo podlubniki in naravne ujme. 
GG Bled si skupaj s službami Zavoda za gozdove 
prizadeva, da čim hitreje in učinkovito reagira na 
te motnje, da se negativni trend ustavi in da bi z 
gozdovi lahko redno gospodarili.

GG Bled stalno vlaga v razvoj lastnih kadrov, v 
dolgoročne partnerske odnose tako z dobavitelji, 
izvajalci storitev in kupci ter javnimi zavodi in 
raziskovalno-izobraževalnimi ustanovami. Je 
tekač na dolge proge.

Konec koncesij v državnih gozdovih je prekinil 
dolgoletno tradicijo gozdnih gospodarstev, ki so 
imela bogata znanja predvsem na tehničnem in 
ekonomskem delu gozdarstva. Najpomembnejša 
naloga GG Bled danes je, da z gozdovi Nadško-
fije Ljubljana na Zgornjem Gorenjskem skrbno 
gospodari. GG Bled si prizadeva za strpen in 
korekten dialog z vsemi deležniki v gozdarstvu, 
kar ni vselej enostavno.

Lesna industrija tako v Sloveniji in še bolj v 
bližnji okolici je v zadnjih letih doživela pospešen 
razvoj. To je posledica gospodarske rasti in vse 
večje vloge lesa pri gradnji. GG Bled nastopa kot 
nepogrešljiva vez med lastniki gozda in lesno ter 
papirno industrijo. Združuje količine lesa od več 
tisoč manjših gozdnih posestnikov, les skladišči 
in presortira ter ga dobavlja manjšim in večjim 
porabnikom lesa. Od ustanovitve družbe do 

danes so se tokovi lesa zelo spreminjali. eden od 
kriterijev za ustanovitev gozdnogospodarskih 
območij je bil tudi ta, da se je les znotraj območja 
tako pridelal kot predelal. Poslovanje GG Bled je 
bilo vse od ustanovitve zelo povezano z družbo 
LIP Bled, kateri je GG Bled dobavljal pretežni del 
hlodovine. Podjetji sta skupaj zgradili centralni 
mehanizirani skladišči v Bohinjski Bistrici in na 
Rečici pri Bledu. GG Bled danes oskrbuje tako 
bližnje kot bolj oddaljene porabnike lesa v Slo-
veniji, Avstriji in Italiji. Z določenimi strateškimi 
kupci vzdržuje vzajemno partnerstvo in je njihov 
ključni in največji dobavitelj. Lesna in papirna 
industrija danes zahtevata stalno in enakomerno 
dobavo lesa.  

Poleg osnovne dejavnosti GG Bled razširja 
delovanje tudi na področje turizma, kjer vidi 
poslovno priložnost na področju razvoja alpskega 
turizma. Specializiral se bo za ponudbo progra-
mov za oddih v neokrnjeni naravi in promoviral 
zdravje, vitalnost, uravnoteženje, samozavest in 
veselje do življenja.

Zahvala, da je GG Bled danes največje in naju-
spešnejše zasebno gozdarsko podjetje v Sloveniji, 
gre vsem zaposlenim od leta 1948 in vse do danes. 
Zgodovina gozdov na območju zgornje Gorenjske 
je dolga in pestra. Mnogim so ti gozdovi dajali 
zaslužek in v njih so za trdo skorjo kruha tekli 
potoki znoja. Mnogo dela, sredstev in znanja 
številnih generacij zaposlenih je bilo predvsem 
od druge polovice 19. stoletja dalje vloženega v 
gospodarjenje in izboljševanje stanja v gozdovih. 
GG Bled je skrbel in se bo trudil tudi v priho-
dnje, da bo te lepe gozdove predal zanamcem v 
najboljšem stanju.

mag. Marko Matjašič
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V dneh od 27. do 30. 9. 2018 je 37 članov Goz-
darskega društva Posočja (od tega 14 zaposlenih 
na Zavodu za gozdove Slovenije) obiskalo Črno 
Goro. Do Podgorice smo potovali z letalom, po 
sami Črni Gori pa z najetim avtobusom.

Gozdarski strokovni del ekskurzije je vodil g. 
Slobodan Stijepović, ki pokriva gozdove v upravi 
nacionalnih parkov Črne gore. Pet nacionalnih 
parkov zajema okoli 7,7 % površine Črne Gore, v 
skupni upravi je zaposlenih okoli 50 uslužbencev. 
V štirih dneh smo si ogledali nacionalne parke 
(NP) Lovčen, Biogradsko goro, Durmitor in 
Skadarsko jezero, izpustili smo le NP Prokletije.   
Prvi dan smo se po prihodu v Črno Goro v 
popoldanskih urah povzpeli na Lovčen (1.657 m).  
Z Njegoševega mavzoleja je bil ob sončnem 
zahodu čudovit pogled na okoli 60 % Črne Gore. 
Ogledali smo si tudi mesto Cetinje, ki je bilo 
nekoč prestolnica in nacionalno srce Črne Gore.
Drugi dan smo si ogledali NP Biogradska gora, 
ki meri 5.650 ha. Podobno kot naš Triglavski 

Obisk Črne Gore v okviru Gozdarskega društva Posočja
GDK 945.35(497.16)(045)163.6

Slika 1: Udeleženci ekskurzije ob Črnem jezeru v Durmitorju (foto: arhiv GD Posočje)

narodni park je razdeljen v tri varovana območja. 
V prvo, najstrožje varovano območje, je zajetih 
1.600 ha pragozdov. Okoli Biogradskega jezera 
smo si ogledali pragozdove, ki imajo lesno zalogo 
do 800 m3. Popoldan tega dne smo se na poti na 
Durmitor ustavili še v samostanu Morača in ob 
reki Tari, preko katere so se nekateri spustili z 
zipline ob mostu na Djurdevića Tari. Prespali 
smo v Žabljaku.

Tretji dan je bil namenjen ogledu  NP Durmitor, 
ki meri okoli 32.000 ha. Najprej smo se povzpeli 
do Črnega jezera, nato pa še do razgledišča Ćure-
vica, s katerega je lep razgled na kanjon reke Tare.
Zadnji dan smo si z ladjico ogledali še največji NP 
Skadarsko jezero, ki s svojimi  40.000 ha površine 
predstavlja izjemno biotopno bogastvo ornitofa-
une in ihtiofaune z bujno močvirno vegetacijo.

Med samim potovanjem nas je g. Stijepović 
seznanjal z gozdarstvom in gospodarjenjem z 
gozdovi v Črni Gori. Gozdna zemljišča pokri-
vajo okoli 70 % Črne Gore, od tega je le okoli 
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40 % gospodarskih gozdov, ostalo predstavljajo 
malodonosni, večinoma panjasti in grmičasti 
gozdovi. Zaradi te specifičnosti so pokriti z goz-
dnogospodarskimi načrti le gospodarski gozdovi. 
Ti so razdeljeni na odseke, ki so  zgledno označeni 
v naravi. Samo v gospodarskih gozdovih imajo 
zgoščeno mrežo stalnih vzorčnih ploskev (100 x 
100 m). Stanje ostalih gozdov spremljajo le preko 
nacionalne gozdne inventure, ki podobno kot pri 
nas poteka vsake 3 leta na mreži 4x4 km, na kateri 
pa je postavljenih po določenem sistemu kar 8 
vzorčnih ploskev. Na težje dostopnih območjih, 
npr. kanjonih, postavljajo ploskve po sistemu 
»random« (naključni vzorec).

Ker se gozdarstvo v Črni Gori sooča s pogo-
stimi krajami lesa, imajo vzpostavljen tudi za 
nas zanimiv sistem sledenja lesa. Pri odkazilu 
označijo vsako drevo na panju z odkazilnim 
kladivom, zraven pa namestijo še (v zasebnih 
zeleno, v državnih pa belo) ploščico s številko. 
Ob prevzemu sečišča namestijo ploščico še na 
vsak izdelan sortiment in ga označijo s posebnim 
prevzemnim kladivom (podobno, kot včasih pri 
nas s »kolobrojem«). Tako imajo zagotovljeno 
(papirnato) sledljivost vsakega sortimenta od 
panja do kupca.

Državnih gozdov je nekaj več kot 50 %, letno 
v njih sekajo do 450 tisoč m3. Črna Gora je sicer, 
po Sloveniji, edina preostala evropska država s 
koncesijskim sistemom izkoriščanja državnih 
gozdov. Ta sistem je bil uveden v letu 2008, ko 
so prešli iz kratkoročnih (letnih) pogodb za 
prodajo lesa na panju na dolgoročne, koncesij-
ske (7, 15 in 30-letne) pogodbe za izkoriščanje 
gozdov. Izdajajo jih na podlagi javnih razpisov po 
gozdnogospodarskih enotah in sicer na podlagi 
gozdnogospodarskih načrtov in letnih planov, 
z obveznostjo izvajanja vseh načrtovanih del v 
gozdovih (večji koncesionarji) ali le izvajanja 
del na izkoriščanju gozdov, vključno z obvezo za 
izgradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic. Ker 
se je ta sistem pokazal kot ekološko nevzdržen in 
ekonomsko neučinkovit za državo, se je vlada lani 
odločila, da se novih koncesijskih pogodb ne bo 
več sklepalo ter da se obstoječe pogodbe po preteku 
nadomesti z lastno oddajo sečnje izvajalcem ter 

prodajo GLS na kamionski cesti. Za ta namen naj 
bi se po usmeritvi vlade ustanovilo novo podjetje 
za gospodarjenje z državnimi gozdovi in sicer 
preko delitve sedanje Uprave za gozdove na javni 
in komercialni del. Strokovne podlage za  reformo 
je za Vlado Črne gore v lanskem letu pripravil naš 
strokovnjak, mag. Ferlin oz. slovenska svetovalna 
firma GISS d.o.o.

Gospodarjenje v vseh gozdovih sicer usmerja 
državna Uprava za gozdove, ki v državnih goz-
dovih pripravlja tudi vse potrebno za obstoječe 
koncesijske pogodbe ter za sedanjo prodajo lesa 
na panju (po oddelkih/odsekih) preko razpisov. 
Pri javnem razpisu se sorazmerno upošteva ceno 
(ponder 60 %) ter kadrovsko in tehnično-tehnolo-
ško usposobljenost podjetja (ponder 40 %). Uprava 
za gozdove podobno kot naš Zavod za gozdove 
izvaja strokovno-tehnične naloge (odkazilo in 
prevzem lesa na panju) v zasebnih gozdovih ter 
lastnikom gozdov izdaja potrdila o poreklu lesa. 
Pred izvozom lesa iz državnih gozdov se je država 
zaščitila kar z zakonsko prepovedjo izvoza  oblo-
vine iz državnih gozdov.

Gospodarjenje z divjadjo poteka podobno 
kot pri nas preko koncesij, ki jih imajo večinoma 
lovske družine. Zanimivo je, da se prihodek od 
koncesij po zakonu deli na občine, Lovsko zvezo 
Črne gore (za izvajanje določenih javnih funk-
cij) in lastnike zemljišč. Razpisi za dodeljevanje 
koncesij praviloma potekajo na 10 let, lovišča 
pa so prilagojena občinskim mejam. Imajo tudi 
lovišča s posebnim namenom, s katerimi upravlja 
Uprava za gozdove. V okviru te uprave sta tudi 
dve drevesnici s trenutno proizvodnjo do pol 
milijona sadik.

Udeleženci ekskurzije smo dobili vtis, da se 
Črna Gora hitro razvija, gozdarstvo pa se prila-
gaja izzivom in spremembam. Nekatere njihove 
rešitve so aktualne in morda zanimive tudi za 
nas. V kratkem času našega obiska pa nismo 
dobili zadostnih informacij glede uspešnosti in 
učinkovitosti predstavljenih rešitev.

edo Kozorog
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Slika 1: Organizatorji (foto: arhiv Š. Planinšek)

Oktobra 2017 smo na pobudo Skupine Gozd 
eksperimentov na Gozdarskem inštitutu Slo-
venije organizirali seminar Po sledeh živali in 
znanja za širšo javnost. Po uspešno izvedenem 
seminarju gozdno-lovske pedagogike smo bili s 
strani avstrijskega gozdno lovskega pedagoga in 
na evropskem nivoju priznanega komunikatorja 
na področju gozdarstva Thomasa Baschnya 
povabljeni na obisk njihovega najbolj obiskanega 
centra za izobraževanje za lovsko in gozdarsko 
tematiko na avstrijsko Gradiščansko. 

Glede na število predprijav smo organizatorji 
hitro ugotovili, da bo iz Slovenije na strokovno 
izobraževanje potoval kar cel avtobus gozdarjev, 
lovcev in zaposlenih v vzgoji in  izobraževanju. 
Ob prihodu v Avstrijo sta nas pričakala gostite-

Gozdni in lovski pedagogi na ogledu avstrijskega lovsko 
izobraževalnega centra Werkstatt Natur 

GDK 945.35(436):945.3+156(045)163.6

lja Thomas Baschny (na Sliki 1 skrajno levo) in 
Roman Bunyai (na Sliki 1 drugi z desne, vodja 
centra) in nam slikovito razkazala svoj center, ki 
je zrasel na mestu nekdanje gozdne drevesnice. 
Prvi del je obsegala predstavitev centra, gozdarske 
hiše z množico razstavnih eksponatov (dermopla-
stičnih preparatov) in gozdne učilnice, sledilo pa 
je povsem praktično izvajanje aktivnosti gozdne 
pedagogike. 

Njihova prednost je ta, da se je dober glas o 
izvedbi njihovih izobraževanj in drugih aktiv-
nosti širil po načelu snežne kepe (od ust do ust) 
in na tak način je število obiskovalcev naraslo iz 
prvotnih 700 na 10.000 letno na 2,2 ha izobraže-
valnih površin. Najboljša dota centra je gotovo 
ta, da ponujajo pristno izkušnjo učenja in igre v 
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Slika 2: Skok v daljino (foto: Š. Planinšek)

naravi s čim manj pripomočki. Ob obisku skupin, 
ki ponavadi trajajo 3 ure (lahko pa tudi 8), se naj-
prej uskladijo z zahtevami šolskega kurikuluma, 
redno pa predstavijo tudi bližnji gozd in gozdarske 
aktivnosti ter lovsko tradicijo.

Center ponuja 3 glavne sklope: gozd, vrt in 
gozdarsko hišo. Najbolj so nas zanimale zunanje 
interpretacijske točke (narejene iz lesa), na kate-
rih smo tudi mi lahko preizkusili sposobnosti. 
Začetek je bil skrivnosten -  s sprehodom skozi 
rastlinski labirint iz tise, potem smo se mimo 
manjšega ribnika lahko splazili skozi »umetni 

rov«, ki predstavlja domovanje lisice in jazbeca in 
spoznavali sledove divjadi, odtisnjene na lesenih 
podstavkih. Z dolžino skoka v daljino smo se 
primerjali z veverico, zajcem, lisico …; 

Premagati je bilo potrebno nekaj, otrokom 
vedno privlačnih,  naravnih ovir  iz lesa, zain-
teresirani so se lahko povzpeli na lično izdelano 
visoko prežo. Zaključno navdušenje pa so zanetile 
aktivnosti gozdne pedagogike v zavetju gozda, 
ki so nas popeljale v otroštvo, ko smo znanje 
sprejemali prek igre in z navdušenjem.
 

Zaključek srečanja je minil v prijetni izmenjavi 
mnenj in tudi znanj, za katere upamo, da jih bomo 
čimprej oz. čim večkrat uporabili tudi v Sloveniji.

IZJAVe UDeLeŽeNCeV:
»Predstavljene	motivacijske	vaje	so	mi	obudile	

spomin	na	otroška	leta	–	kako	enostavno	in	učin-
kovito	je	mogoče	motivirati	s	preprosto,	iskreno	in	
sproščeno	logiko.«

Štefan Vesel, LZS

»Gozdna	pedagogika	na	zelo	enostaven	in	preprost	
način	odstrne	zelo	velik	del	gozda.	Znanja	bodo	

dobrodošla	za	nas,	ki	poučujemo	in	v	gozdu,	da	
naredimo	ure	bolj	polne,	zanimive	in	atraktivne.«
Mateja	Kišek,	Srednja	lesarska	in	gozdarska	šola	Maribor

Super	prostor	za	izvedbo	in	to	ob	gozdu	–	gozdarska	
hiša,	labirint,	preža	in	ostalo.	Želela	bi,	da	bi	imeli	
nekaj	podobnega	v	Ljubljani.

»Marijana	Tavčar,	ZGS«

Sodelovanje slovenskih in avstrijskih gozdno 
lovskih pedagogov se bo nadaljevalo tudi v 
naslednjem letu 2019, o čemer vas bomo obvestili 
prek družabnih omrežij in spletne strani Gozd 
eksperimentov.
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Slika 3: Pajkova mreža (foto: Š. Planinšek)

Slika 4: Skupinska slika (foto: L. Avsenik)

Gozdarstvo v času in prostoru
S kolegom Markom Malijem, predsednikom 

Komisije mladi in lovstvo pri LZS, s katerim sva 
skrbela za organizacijo ekskurzije, se iskreno 
zahvaljujeva vsem udeležencem za kreativno 
in prijetno druženje ter hkrati upava, da bodo 

vsebine, ki smo jih imeli priložnost spoznati v 
Burgenlandu,  v bodoče večkrat našle mesto tudi 
v našem domačem okolju.

mag. Špela Planinšek
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Primeri dobrih praks postajajo vse pomembnejši 
za učenje na najrazličnejših področjih. Tudi goz-
darstvo v teh novejših oblikah promocije dobrega 
in uspešnega gospodarjenja z gozdom ni izjema. 
Uspešno sonaravno, trajno in večnamensko gospo-
darjenje z gozdom na širšem področju Radelj ob 
Dravi predstavljamo na primeru delovanja inž. 
Franja Pahernika v preteklosti  in gospodarjenja 
z gozdovi Pahernikove ustanove v novejšem 
obdobju.

Življenjsko pot velikega domoljuba in gozdar-
skega strokovnjaka inž Franja Pahernika je v delu:
»Pahernikovi gozdovi« s podnaslovom »Biografija 
rodbine Pahernik« temeljito proučil upokojeni 
radeljski gozdar Maks Sušek, iz katerega dela 
povzemam podatke.   

Franjo Pahernik in gozdovi Pahernikove ustanove
GDK 902.1Pahernik+946.3Pahernikova ustanova(497.4)(045)=163.6

Slika 1: Družinska fotografija, inž. Franjo Pahernik, žena 
Marija, otroka Vida in Vojko, 1925 – (foto: arhiv Koro-
škega pokrajinskega muzeja, Muzej Radlje ob Dravi)

ŽIVLJENJE IN DELO 
FRANJA PAHERNIKA
Franjo Pahernik se je rodil leta 1882 v kraju 
Vuhred, očetu Janezu in mami Mariji Pahernik. 
Kraj Vuhred leži ob izlivu potoka Vuhreščica v 
reko Dravo, na njenem desnem bregu. Oče Franja 
Pahernika je bil lesni trgovec in veleposestnik. 
Ukvarjal se je z žagarstvom in s prevozom lesa s 
splavi in šajkami. Pahernikov rod je odlikovala 
pripadnost slovenskemu narodu in napredne 
težnje na vseh področjih življenja. Predniki Franja 
Pahernika so veliko prispevali k razvoju Vuhreda, 
okraja Marenberg (danes Radelj ob Dravi) in 
celotne Dravske doline.

Osnovno šolo obiskoval v rodnem Vuhredu. 
Šolanje je nadaljeval v Mariboru na nižji realki, 
višjo realko je uspešno zaključil z maturo leta 
1901 v Gradcu. Ker so Pahernikovi imeli v lasti 
obsežne gozdove na Pohorju, je mladi Franjo 
kmalu ugotovil, da ga gospodarjenje z gozdovi še 
posebej zanima in se je zato odločil za študij na 
gozdarskem oddelku visoke šole za zemljemer-
stvo na Dunaju. Študij je zaključil z diplomo leta 
1905. Pridobljeno strokovno znanje je nadgradil 
s prakso na Češkem. Oče je Franju Paherniku 
umrl v času njegovega študija leta 1903, zato je 
prevzel domačo posest in tudi gospodarjenje z 
okoli 600 ha gozdov.  

Pomembni življenjski mejniki v življenju Franja 
Pahernika so si sledili z osnovanjem družine. Leta 
1918 se je poročil z Marijo Krajnc iz Sv. Jurija 
iz Slovenskih Goric. Istega leta se jima je rodila 
hčerka Vida, leta 1921 pa sin Vojko.

FRANJO PAHERNIK IN GOZD
S prevzemom posestva je Franjo Pahernik znanje 
inženirja gozdarstva, ki ga je pridobil med štu-
dijem, pričel prenašati v prakso. Z gozdom je 
gospodaril po načelih naravnega razvoja sestojev, 
intenziviral je potencial slabih pašnikov in trav-
nikov, ki jih je zasadil s primernimi drevesnimi 
vrstami. Za namen pogozdovanja je v Hudem 
Kotu ustanovil dve gozdni drevesnici. Natanč-
nejše podatke o stanju gozda je dobil z izvedbo 
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Slika 2: Cilj gozdarskih prizadevanj: sonaravni mešani sestoji malopovršinsko raznodobne in prebiralne zgradbe 
(foto: J. Čoderl)
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gozdne inventure leta 1910., ki jo je ponovil še 
leta 1925. Uspešnost sonaravnega dela z gozdom 
je  knjigovodsko spremljal in preverjal. Ukrepe v 
gozdu je dosledno načrtoval. Za svoje gozdove je 
leta 1935 izdelal ureditveni načrt.

Les iz svojih gozdov je žagal na svoji žagi. Leta 
1909 je v Vuhredu zgradil žago s polnojarmenikom 
in zabojarno. Zaboji so bili končni proizvod iz lesa 
slabše kvalitete, ki ga je z izdelavo zabojev dobro 
ovrednotil. Franjo Pahernik je v Vuhredu razvil 
obliko industrijske predelave lesa. Že naslednjega 
leta 1910 je ob Vuhreščici zgradil še elektrarno. 
električna energija je poganjala žago in služila za 
razsvetljavo, ne le sokrajanom v Vuhredu, elek-
triko je omogočil tudi Vuzenici. Po zaslugi Franja 
Pahernika je imel Vuhred z okolico električno 
energijo pred Mariborom in Ljubljano. Paher-
nikovi so imeli v lasti tudi kmetijska zemljišča. 
Franjo Pahernik je na področju kmetijstva skrbel 
za razvoj sadjarstva. Po letu 1926 je na svojem 
posestvu razvijal hmeljarstvo.   

FRANJO PAHERNIK IN DELOVANJE NA 
KULTURNEM IN DRUŽBENOPOLITIČ-
NEM PODROČJU
Franjo Pahernik je nadaljeval tradicijo svojih 
predhodnikov in je bil poleg uspešnega  gospodarja 
svojega premoženja ves čas  pomemben člen razvoja 
Dravske doline. Napredne razvojne ideje je udeja-
njal na različnih področjih družbenega življenja.

Na področju kulturnega življenja je leta 1900 
sodeloval pri ustanovitvi tamburaškega zbora in 
gledališke skupine v Vuhredu. Skrbel je za razvoj 
slovenskega šolstva in bil leta 1907 izvoljen v 
vodstvo družbe sv. Cirila in Metoda v Ljubljani. 
Leta 1913 je Franjo Pahernik s svojimi sredstvi
zgradil šolo na Bolfenku v Hudem Kotu. Ko so 
leta 1920 ustanovili telovadno društvo Sokol  
Marenbeg – Vuhred, je bil Pahernik pobudnik 
zanj in starosta društva vse od ustanovitve.  
Daroval je denar za izgradnjo Sokolskega doma 
v Marenbergu leta 1938.

Na družbenopolitičnem področju so Franju 
Paherniku po razpadu Avstroogerske monarhije 
zaupali predsedovanje Narodnemu svetu za okraj 
Marenberg in občino Kapla. Leta 1931 je bil izvo-
ljen za  poslanca  v Narodni skupščini v Beogradu. 

Poslanec je bil do leta 1935. Leta 1933 je postal 
župan občine Vuhred. Iz naštetega je razvidno, da 
je Pahernik aktivno deloval za družbeni razvoj in 
narodni blagor, ne le v domačem okolju, ampak 
tudi v širšem prostoru Kraljevine Jugoslavije.

Vojni in povojni čas je življenje Franja Paher-
nika in njegove družine korenito spremenil. Po 
kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije so Pahernika 
zaprli v Mariboru, nato pa so celo družino izselili 
na Hrvaško. Okupator jim je zaplenil družinsko 
premoženje. Tik pred koncem vojne je aprila 1945 
v taborišču Jasenovac umrl sin Vojko. Hčerka 
Vida je z možem emigrirala v Argentino in ZDA. 
Nikoli več se ni za stalno vrnila v rojstno deželo. 
Po vojni se je Franjo Pahernik z ženo Marijo vrnil 
v Vuhred. Povojna oblast je njuno premoženje 
razlastila. Za preživetje se je  Franjo Pahernik leta 
1947 zaposlil kot gozdarski inženir. Upokojil se 
je pri starosti 75 let leta 1957. Ker sta v Mariboru 
zgradila hišo, sta se Pahernika 1958 preselila iz 
Vuhreda v Maribor. Franjo Pahernik je tudi v času 
po upokojitvi ohranil stike z gozdarstvom in z 
rodnim Vuhredom. Umrl je v starosti 94 let leta 
1976. Pokopan je v družinski grobnici v Vuhredu.

GOZDOVI SO NJEGOV SPOMENIK
Življenjsko pot inž. Franja Pahernika so zazna-
movali pohorski gozdovi in gozdovi so njegov 
spomenik. Je pionir sonaravnega gospodarjenja z 
gozdovi v Dravski dolini. Nestabilne čiste smrekove 
sestoje – smrekove monokulture je pričel postopno 
spreminjati v vrstno mešane, raznodobne sestoje. 
Gozd je pričel obnavljati na osnovi pospeševanja 
naravnega pomlajevanja.

Cilj, ki ga je kot strokovno podkovan vele-
posestnik želel doseči v svojih gozdovih, so bili 
sonaravni mešani sestoji malopovršinsko razno-
dobne in prebiralne zgradbe.  

Ko se je bil inž. Pahernik zaradi izgube premože-
nja primoran zaposliti je postal 1947 leta oskrbnik 
Gozdnega oskrbništva Vuhred, ki je obsegalo razla-
ščene gozdove Radelj, Vuhreda, Orlice, Antona in 
Hudega Kota. Oskrbništvo je vključevalo tudi vse 
nekdanje Pahernikove gozdove. Postal je oskrbnik 
nekdanjih svojih gozdov. Leta 1948 je bil imeno-
van za lovskega referenta pri Dravskem gozdnem 
gospodarstvu v Mariboru. Vključil se je v gozdarske 
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Slika 3: Pahernikova ustanova na karikaturi 
Cirila Horjaka

izobraževalne procese in je predaval na gozdarski 
šoli v Mariboru. Leta 1949 je bil Franjo Pahernik 
okrajni gozdar na Okrajnem ljudskem odboru 
Maribor – okolica. Kot zunanji sodelavec je sode-
loval v raziskovalnem delu Gozdarskega inštituta 
Slovenije za področje gojenja gozdov od leta 1951. 
Naslednje leto je pričel delati na  sekciji za urejanje 
gozdov na Gozdnem gospodarstvu Slovenj Gradec 
kot taksator. Leta 1954 je sodeloval pri izdelavi 
prvega gospodarskega načrta za gozdove Gozdne 
uprave Radlje, kjer je prav tako vodil gojenje gozdov.

Leta 1955 je Franjo Pahernik v Gozdno  kroniko 
Gozdne uprave Radlje ob Dravi, zapisal:
»Gozdno oskrbništvo v Vuhredu je obsegalo goz-
dove ing. Franja in Marije Pahernik iz Vuhreda in 
sicer poleg manjših dobro oskrbovanih gozdnih 
površin pri Vuhredu in Orlici gozdni kompleks 
Sv. Bolfenk pod Veliko Kopo v izmeri 500 ha na 
nadmorski višini 800 do 1500 m. Za te gozdove je 
izdelal lastnik sam gozdno-gospodarsko osnovo 
leta 1935. Gospodarilo se je v teh gozdovih največ 
na prebiralni način, starejši sestoji so pravilno 
gojeni, starejše kulture trebljene in redčene, 

bukovje v pravilnem razmerju puščeno, posebno 
ono sposobno v bodočnosti za tehnični les.V teku 
skoro 40 let so bila absolutna gozdna tla, nerenta-
bilni strmi pašniki obrasli z grmovjem pogozdo-
vani z ustreznim drevjem. V svrho pridobivanja 
sadik za pogozdovanja sta služili drevesnici, ena 
pri Samcu, druga pri Kotniku, obe sta bili za časa 
okupacije zanemarjeni.«

V letu 1955 je Franjo Pahernik prejel zlato inže-
nirsko diplomo, kar je potrdilo petdesetletno obdo-
bje strokovnega gozdarskega dela. Zlato inženirsko 
diplomo mu je podarila Visoka šola za kulturo tal z 
Dunaja, kjer je pred 50 leti zaključil študij.  

Po upokojitvi se je posvetil raziskovanju in 
pisanju. Leta 1962 je izdal delo: »Šajke in splavi 
na Dravi« in kot strokovni pisec obeležil svoj 
osemdeseti rojstni dan.

V letih 1992 in 1998 je bilo z zakonom o denacio-
nalizaciji Pahernikovim vrnjeno premoženje. Marija 
Pahernik, žena Franja Pahernika,  je ta pomemben 
dogodek še doživela. Dedinja hči Vida Ribnikar, 
ki ni imela potomcev, je želela ohraniti spomin 
na svojega očeta in na Pahernikov rod. Spremljala 
je strokovno gospodarjenje z njihovimi gozdovi 
v času do vračila in videla, da ideje sonaravnega 
dela z gozdom živijo naprej in se razvijajo v pravo 
smer. Sodelovala je z inž,. Maksom Suškom in se 
tudi na osnovi njegove pobude odločila, da gozdove 
podari za razvoj gozdarske znanosti. Leta 2005 je 
podpisala akt o ustanovitvi Pahernikove ustanove, 
2010 je Pahernikova ustanova začela delovati. Z 
njeno ustanovitvijo  je bil postavljen temelj za 
finančno podporo sonaravnemu gozdarstvu v Slo-
veniji. Slovensko gozdarstvo nadaljuje delo pionirja 
sonaravnega gozdarjenja v Dravski dolini. Sredstva 
iz gozdov Pahernikove ustanove so namenjena 
podpori  raziskovalne dejavnosti, štipendijam 
študentov gozdarstva in ohranjanju spomina na 
inž. Pahernika in na Pahernikovo rodbino.

OSNOVNI PODATKI O GOZDOVIH  
PAHERNIKOVE USTANOVE
Največ gozdov Pahernikove ustanove se nahaja v 
občini Ribnica na Pohorju v katastrski občini Hudi 
Kot, manjši del še na Orlici ter v občini Radlje ob 
Dravi v katastrskih občinah Vuhred in Planina. 
Pahernikovi gozdovi po podatkih zadnjega gozdno-
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gospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto 
Radlje obsegajo desni breg, z veljavnostjo 2014- 
2023,  570,13 ha  gozda. Lesna zaloga v gozdovih 
Pahernikove ustanove je 453 m3/ha, s prevladujočim 
deležem iglavcev, ki jih je v lesni zalogi po ha 82 %.  
Prirastek v gozdovih Pahernikove ustanove, ki se 
razprostirajo od reke Drave in do vrha Pohorja, 
je povprečno 10,79 m3/ha/leto. Letni prirasek na 
celi površini je 6154 m3. Največji možni posek po 
načrtu za gospodarsko enoto je 17,7 % lesne zaloge 
oz. 74,5 % prirastka. Letni največji možni posek 
je 4582 m3. Ker v gozdovih veliko več priraste 
kot pa se letno poseka, se lesna zaloga povečuje.  
Za optimalno gospodarjenje z gozdovi je predpo-
goj dobra odprtost gozdov z gozdnimi in javnimi 
prometnicami. V gozdovih Pahernikove ustanove 
imamo 117 m/ha gozdnih vlak, gozdnih cest je  
36 m/ha, javnih  cest pa 8,8 m/ha. Mreža prometnic 
omogoča traktorsko spravilo lesa, le v malem delu 
je spravilo žičničarsko.

Med rastišči v gozdovih Pahernikove ustanove 
prevladujejo jelova in bukova rastišča. Govorimo 
o gozdnih združbah kisloljubnih jelovij in zgor-
njegorskih bukovjih.  Malopovršinsko se ob jarkih 
pojavljajo združbe velikega jesena in gorskega 
javorja. Na vrhu Pohorja je razširjeno zgornje 
gorsko smrekovje.

Gozdovi Pahernikove ustanove so na površini 
331 ha vključeni v območje natura 2000. V zgor-

njem delu posesti so površine, ki so pomembne 
kot rastišča divjega petelina.

ZAKLJUČEK
Sonaravno gospodarjeni gozdovi Pahernikove 
ustanove, ki so vključeni med učne objekte Pro-
silve, trajno ohranjajo naravno ravnotežje, ki je 
pogoj za obstoj gozda kot ekosistema.

V Posestnem načrtu za gozdove Pahernikove 
ustanove so zapisani cilji gospodarjenja, ki zago-
tavljajo doseganje ekonomskih interesov in ciljev 
na področju učenja  in raziskovanja v gozdarstvu.  
Ker je gozdni prostor v Pahernikovih gozdo-
vih obogaten s kulturnimi obeležji, obiskovalce 
usmerja k razmišljanju o neločljivi povezanosti  
narave in kulture. V Pahernikovih gozdovih si 
narava, gozd in kultura uspešno podajajo roke.  

VIRI
Maks Sušek, Pahernikovi gozdovi: biografija rodbine 

Pahernik, Radlje: Pahernikov  sklad. 2005  
Gozdna kronika Gozdne uprave Radlje ob Dravi,
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (del 

fotografij)
Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote 

Radlje – desni breg (2014-2023), št. :11-10/14
Posestni načrt  za gozdove Pahernikove ustanove 

(2014-2023)
Jerneja Čoderl

Slika 4: Spomenik sredi gozdov Pahernikove ustanove v Hudem Kotu, kjer si narava in kultura podajata roki 
(foto: J. Čoderl)
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