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UVODNA BESEDA

Draga uporabnica in uporabnik!

Pri opravljanju gozdarskih opravil se gozdarji vsakodnevno srečujemo z lastniki
gozdov in raznovrstnimi javnostmi. Pri teh srečanjih beseda prej ali slej nanese
na strokovno gozdarsko terminologijo, ki se večini laične javnosti zdi latovščina.
Da bi to razvozlali in s tem v čim večji meri olajšali razumevanje smo se v
Terminološki komisiji, ki deluje pod okriljem Zveze gozdarskih društev Slovenije,
odločili pripraviti slovarski priročnik – Gozdarski slovar za lastnike gozdov.
Da ima gozdarska tehniška terminologija dolge in trdne korenine priča
podatek, da se je gozdarska terminologija začela razvijati že v začetku 19.
stoletja (Koler, 1995; Kraigher, 1986). Z razvojem tehniških, naravoslovnih in
družboslovnih strok ter z rednimi zapisi strokovnjakov je skozi čas dobivala
razsežnost, ki jo ima danes. Pomemben mejnik v razvoju moderne strokovne
gozdarske terminologije v Sloveniji predstavlja trud, ki ga je takratni urednik
prve gozdarske strokovne revije Gozdarski vestnik, Stanislav Sotošek s
sodelavci namenil zbiranju gradiva za slovenski gozdarski slovar (1938 -1945).
Kasneje je pod vodstvom Mirana Brinarja izšel prvi slovenski gozdarski
slovar (Brinar, 1970), Turk (Slovar…, 1980) pa je desetletje kasneje – s ciljem
prispevati k razumevanju in usklajevanju izrazov med jeziki – uredil večjezični
slovar. Posamezni gozdarski strokovnjaki so se po vojni začeli združevati v
Terminološke komisije, ki so organizirano in sistematično začele zbirati in
urejati terminološke sestavke. Pomemben, a nedokončan rezultat Terminološke
komisije pri Zvezi inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesne industrije Slovenije se
je pokazal v izdanem poskusnem snopiču leta 1990 (Gozdarski …, 1990).
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Komisija je nato pod vodstvom Marjana Lipoglavška iz nemščine prevedla štiri
od šestih zvezkov dela Lexicon silvestre, katerega začetki segajo v leto 1985 in
predstavlja večjezični geslovnik gozdarske terminologije (Koler, 1995).
S priročnikom Gozdarski slovar za lastnike gozdov nadaljujemo delo naših
predhodnikov in hkrati želimo približati strokovno terminologijo tudi
nestrokovnjakom. V slovarju so zbrani in na poljuden način strokovno
razloženi pomembni termini s področja gozdarstva, ki so danes v rabi v pisani
ali govorjeni obliki. Odločitev o izbiri terminov večinoma temelji na dveh za
gozdarsko terminologijo pomembnih viri: Gozdarski decimalni klasifikaciji
(1992) in slovarju Lexicon Silvestre (2001-2013). Za vse nadobudne uporabnike,
ki bi svoje znanje želeli nadgraditi in razširiti gozdarsko strokovno besedišče, je
Lexicon silvestre prosto dostopen na spletni strani http://zgds.si/zalozba/.
Da je slovar dosegel vsebinsko dovršnost in strokovnost se zahvaljujem vsem
soavtorjem ter Arneju Kozini. Za terminografsko svetovanje in pregled slovarja
se zahvaljujem vodji terminološke sekcije na Inštitutu za slovenski jezik Frana
Ramovša pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti
in umetnosti dr. Mojci Žagar Karer. Da je vsebina slovarja zapisana slovnično
pravilno je poskrbel Danilo Škulj, končno grafično podobo pa ji je dala
Romina Čotar. Za lažjo predstavo je izbranim terminom dodana ilustracija,
delo ilustratorja Roberta Krajnca. Posebno mesto v zahvali gre sponzorjem in
donatorjem, brez katerih bi bila tiskana izdaja skoraj neizvedljiva. Iskrena hvala
vsem!
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Gozdarski slovar za lastnike gozdov predstavlja poučen in danes mogoče rahlo
zapostavljen del kulturnega izročila, ki naj našim zanamcem nudi oporo za
razumevanje naših odločitev, sodobnikom pa podporo pri sporočanju osnovnih
konceptov, ki se nanašajo na gozdarstvo in gozdove.

Vasja Leban
Urednik slovarja
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SLOVAR
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a
areal • Območje razširjenosti rastlinske ali živalske vrste.

								

LS 0171

avtohtona vrsta • Glej: domača vrsta
LS 3273, 1202

17

b
biološko varstvo gozdov • Varstvo gozdov, pri katerem se za
ohranjanje dobrega zdravstvenega stanja gozda uporablja biološke
ukrepe in varovalna sredstva. Posledice škodljivih dejavnikov se
zmanjšuje s spodbujanjem razvoja njihovih naravnih sovražnikov,
izvedbo premene ali vnosom odpornejših drevesnih vrst.
LS 3699

biomasa • Skupek vseh živih organizmov in organskih ostankov v
gozdu.
LS 1156, 2292

bonitetni razred • Mera za rastno sposobnost sestoja, določena na
podlagi srednje višine in starosti sestoja.
LS 1823
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c
certifikacija gozdov • Strokovni postopek za pridobitev pisnega
potrdila, da je gospodarjenje z gozdom skladno z mednarodnimi
standardi za trajnostno gospodarjenje, ki ga izvede neodvisna
organizacija.
LS 1307, 1914

ciljni premer • Povprečni prsni premer sečnozrelega sestoja, ki je
določen z gozdnogojitvenim načrtom.
LS 0841
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